
ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia RADY ŠKOLY 

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

Dátum a miesto konania: 12. 10. 2015,  Košice 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1. Otvorenie 

        2. Prerokovanie nového školského vzdelávacieho programu. 

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

                       školský rok 2014/2015. 

        4. Oboznámenie sa s Plánom práce školy na školský rok 2015/2016. 

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

                 výchovno-vzdelávacieho procesu. 

        6. Rôzne. 

             7. Záver. 

 

K priebehu porady: 

 

Ad 1:  Zasadnutie RŠ otvoril predseda  Mgr. Martin Ilavský, ktorý privítal všetkých 

prítomných členov a oboznámil ich s programom zasadnutia. Modlitbou poslúžil p. PaedDr. 

Dušan Havrila. 

 

Ad 2:  Riaditeľ školy informoval prítomných členov  o novom školskom vzdelávacom 

programe. Zvýši sa počet vyučovacích hodín jednotlivých predmetoch vyučovaných 

v anglickom jazyku,  od druhého po piaty ročník  v rozsahu 35 hodín, platný od 1.9.2015. 

Medzi členmi prebehla diskusia. 

 

Ad 3:    Prítomní členovia boli oboznámení so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015. Uvedená správa bola prerokovaná. 

 

Ad 4:       Riaditeľ školy predložil k nahliadnutiu Plán práce školy na školský rok 2015/2016.  

    

Ad 5:     Riaditeľ školy informovali prítomných členov o pedagogicko-organizačnom 

a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola je komfortne  

vybavená a materiálno-technické zabezpečenia výchovno vzdelávacieho procesu je na veľmi 

dobrej úrovni.   

                Škola zaslala žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na činnosť 

L2:Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania na 

Environmentálny fond pod názvom Obnova budov Evanjelického gymnázia Jana Amosa 

Komenského, Škultétyho 10, Košice.  Je vypracovaná projektová dokumentácia k zatepleniu 

hlavnej a vedľajšej budovy školy, pričom požadovaná dotácia z EF je 200 000,- € 

a zostávajúce finančné prostriedky potrebné na ukončenie projektu sa budú realizovať 

z vlastných zdrojov. 

 

Ad 6:       - 

 



Ad 7:     Predseda RŠ v závere ukončil zasadnutie RŠ a poďakoval všetkým prítomným za ich 

účasť. 

  

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy: 

  

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

a podmienkach za školský rok 2014/2015.  

2. Členovia RŠ prerokovali Plán práce na školský rok 2015/2016. 

 

V Košiciach 12. 10. 2015 

 

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

                            overovateľ          podpis 

 

 

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

     zapisovateľka        podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


