
ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia RADY ŠKOLY 

       Evanjelického gymnázia J.A. Komenského, Škultétyho 10 v Košiciach 
 

Dátum a miesto konania: 10. 10. 2018,  Košice 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1. Otvorenie. 

             2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za  

  školský rok 2017/2018. 

             3. Oboznámenie sa s Plánom práce školy na školský rok 2018/2019. 

             4. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení          

                 výchovno-vzdelávacieho procesu. 

       5. Informácie o  záveroch stretnutí „okrúhleho stola“. 

        6. Rôzne. 

        7. Záver. 

 

 

 

K priebehu porady: 

 

Ad 1: Predseda RŠ Mgr. Martin Ilavský otvoril zasadnutie,  privítal všetkých prítomných 

členov a oboznámil ich s programom zasadnutia. Modlitbou poslúžil p. Mgr. Samuel 

Linkesch. 

 

Ad 2: Členovia Rady školy sa oboznámili so  „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018“, ktorá im bola zaslaná na oboznámenie  

elektronicky v dostatočnom časovom predstihu. Prítomní členovia prejednali slabé a silné 

stránky školy, zapojenosť do grantov a pod.  

 

 

Ad 3:  Riaditeľ školy predložil k nahliadnutiu prítomným Plán práce školy na školský rok 

2018/2019. V tomto školskom roku oslávi škola 25. výročie svojho založenia. Slávnostná 

akadémia sa uskutoční 30.4.2018 v Dome umenia v Košiciach. 

 

Ad 4:  Riaditeľ školy informoval prítomných o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Počas letných prázdnin sa 

realizovali nové omietky a vymaľovanie žiackych šatní spolu s výmenou starých radiátorov za 

nové.  Po personálne stránke, v novom školskom roku 2018/2019 bol prijatý nový učiteľ Mgr. 

P. Savčák, ktorý nastúpil na pozíciu správcu siete a učiteľa INF namiesto RNDr. R. 

Komárikovej, PhD. uviedol riaditeľ školy. 

 

 

Ad 5: Predseda RŠ Mgr. M. Ilavský informoval ostatných členov školy o záveroch stretnutí 

„okrúhleho stola“, ktoré boli organizované medzi pedagógmi a študentmi. Tieto závery boli 

predložené členom RŠ v písomnej forme a sú súčasťou zápisnice.  

 

 

 



Ad 6:  Rôzne 

Členovia RŠ vyjadrili záujem formálnej odpovede z BÚ VD ECAV vo veci rozhovoru 

s duchovným správcom Mgr. Františka Korečka, ktorý iniciovala RŠ na predchádzajúcim 

stretnutí 18.4.2018. 

Členovia RŠ taktiež konštatovali  všeobecnú preťaženosť učiteľov a zástupkýň školy. 

 

 

Ad 10: V závere sa predseda RŠ poďakoval prítomným za ich účasť a modlitbou na záver 

poslúžil PaedDr. Dušan Havrila. 

 

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy: 

1. Členovia RŠ prerokovali Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2017/2018. 

2. Členovia RŠ prerokovali Plán práce na školský rok 2018/2019. 

 

 

 

V Košiciach 10. 10. 2018 

 

Zápisnicu overil: Mgr. Milana Kocková    ........................................ 

                            overovateľ          podpis 

 

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. K. Hegedüšová               .......................................... 

     zapisovateľka        podpis 

 


