ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia RADY ŠKOLY
Evanjelického gymnázia J.A. Komenského, Škultétyho 10 v Košiciach
Dátum a miesto konania: 13. 12. 2016, Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Priebeh volieb do rady školy, voľba predsedu a podpredsedu rady školy
3. Rôzne
4. Záver
Ad 1: Riaditeľ školy privítal novozvolených členov rady školy a zablahoželal k zvoleniu
a delegovaniu.
Ad 2: Priebeh volieb do rady školy, voľba predsedu a podpredsedu rady školy
Priebeh volieb do Rady školy:
Voľby pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa uskutočnili tajným
hlasovaním. Mandátová komisia skonštatovala, že bola zúčastnená nadpolovičná väčšina
voličov. Voľby prebehli regulárne a volebná komisia potvrdila správnosť výsledkov volieb.
Neboli zaznamenané žiadne rušivé momenty.
Voľby pre žiakov sa uskutočnili tajným hlasovaním po triedach pod vedením volebnej
komisie žiakov. Mandátová komisia skonštatovala, že bola zúčastnená nadpolovičná väčšina
voličov. Voľby prebehli regulárne a volebná komisia potvrdila správnosť výsledkov volieb.
Neboli zaznamenané žiadne rušivé momenty.
Voľby pre rodičov sa uskutočnili tajným hlasovaním po triedach počas rodičovského
združenia. Mandátová komisia skonštatovala, že bola zúčastnená nadpolovičná väčšina
voličov. Voľby prebehli regulárne a volebná komisia potvrdila správnosť výsledkov volieb.
Neboli zaznamenané žiadne rušivé momenty.
Na predsedu Rady školy kandidovali Mgr. Martin Ilavský a PhDr. Radoslav Berecký.
Voľba predsedu Rady školy prebehla tajným hlasovaním, pričom zasadnutia sa zúčastnila
nadpolovičná väčšina zvolených členov rady školy. Z počtu 10 hlasov získal Mgr. Martin
Ilavský 5 hlasov a PaedDr. Radoslav Berecký získal 4 hlasy, 1 z prítomných sa hlasovania
zdržal. Predsedom rady školy sa stal Mgr. Martin Ilavský a podpredsedom PhDr. Radoslav
Berecký. Prítomní členovia navrhujú, aby Mgr. Milana Kocková naďalej ostala vo funkcii
kandidátky do obecnej (územnej) školskej rady.
Všetky prezenčné listiny a zápisnice sú doložené ako prílohy k zápisnici.
Výsledky volieb do Rady školy:
Za pedagogických zamestnancov:
1. Mgr. Martin Ilavský – 24 platných hlasov
2. Mgr. Milana Kocková – 17 platných hlasov
3. RNDr. Iveta Vargová – 11 platných hlasov
4. RNDr. Renáta Komariková, PhD – 8 platných hlasov
5. PaedDr. Karol Sovári Soós – 8 platných hlasov

Za nepedagogických zamestnancov:
1.Mgr. Katarína Hegedüšová – 9 platných hlasov
2. Lucia Kavečanská – 6 platných hlasov
Za rodičov žiakov školy:
1. PhDr. Radoslav Berecký
2. Mgr. Ondrej Kolárovský
3. Ing. Ján Vecan
4. Ing. Daniel Kobyľan
5. RNDr. Lucia Fröhlichová
6. Ing. Daniel Fedoriak
7. Ing. Monika Špontáková
8. Mgr. Monika Gergeľová

114 platných hlasov
108 platných hlasov
100 platných hlasov
98 platných hlasov
89 platných hlasov
87 platných hlasov
86 platných hlasov
66 platných hlasov

Za žiakov školy:
1. Eva Hamašová – 333 platných hlasov
2. Kateryna Viktorivna Shekther – 147 platných hlasov
Delegovaní členovia do Rady školy:
Za zriaďovateľa Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu VD ECAV na Slovensku:
1. PaedDr. Ján Hruška
2. Mgr. Samuel Linkesch
3. MUDr. Imrich Lukáč CSc.
4. PaedDr. Dušan Havrila
Meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy: Mgr. Martin Ilavský
Meno a priezvisko zvoleného podpredsedu rady školy: PhDr. Radoslav Berecký
Meno a priezvisko kandidáta navrhovaného do obecnej (územnej) školskej rady: Mgr.
Milana Kocková
Ad 3: Rôzne
Riaditeľ školy informoval členov RŠ o prebiehajúcom investičnom zámere zateplenia
druhej budovy školy. Riaditeľ školy ako aj člen komisie Ing. Ján Vecan vyjadrili spokojnosť
s kvalitou práce ako aj prístupom vybranej firmy Izola, ktorá realizovala zatepľovacie práce
na hlavnej budove školy. Riaditeľ školy taktiež informoval o úspešnom kolaudačnom konaní,
ktoré prebehlo 21.11.2016. Samotné práce na zateplení druhej budovy školy by sa mohli
začať v jarnom období v prípade ochoty firmy vykonať práce na splátkový kalendár zo
školného pre školský rok 2017/2018.
Počas diskusie bola taktiež otvorená otázka financovania investičných plánov školy ako aj
odmeňovania a ohodnotenia pedagogických zamestnancov školy. Členovia RŠ prejavili
záujem počas nasledujúcich stretnutí RŠ hľadať spôsoby ako zabezpečiť finančné zdroje ktoré
by pomáhali škole fungovať a prosperovať po materiálnej ako aj personálnej stránke.
PhDr. Radoslav Berecký navrhol aby RŠ a vedenie školy uvažovalo o vytvorení kľúča, ktorý
by mal prerozdeliť stanoveným pomerom finančné prostriedky vyzbierané z príspevkov na
vzdelávanie a výchovu (školného). Tento kľúč by mal určiť pomer medzi prostriedkami
určenými na materiálne investície, personálne zabezpečenie, či podporu iných vzdelávacích
aktivít.
Ad4: Záver
V závere predseda rady školy poďakoval všetkým prítomným členom za ich účasť na
ustanovujúcej schôdzi rady školy.

Zápisnicu vyhotovil:

Zápisnicu overil:
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V Košiciach dňa 13.12.2016
Za zriaďovateľa:

Mgr. Slavomír Sabol
.............................................................
biskup VD ECAV

.............................................
podpis a odtlačok pečiatky

V ................................... dňa ...............................

Prílohy:
Prezenčná listina a zápisnica z voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov
Prezenčná listina a zápisnica z voľby členov rady školy z nepedagogických zamestnancov
Prezenčné listiny a zápisnica z voľby členov rady školy z rodičov žiakov školy
Prezenčné listiny a zápisnica z voľby členov rady školy zo žiakov školy

