
ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia RADY ŠKOLY 
       Evanjelického gymnázia J.A. Komenského, Škultétyho 10 v Košiciach 
 
Dátum a miesto konania: 14. 10. 2013,  Košice 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  1. Otvorenie 
        2.  Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení          

                 výchovno-vzdelávacieho procesu. 
             3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za  
  školský rok 2012/2013. 
             4. Oboznámenie sa s Plánom práce školy na školský rok 2013/2014. 
             5. Rôzne. 
        6.  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. 
ThDr. Ján Hruška, PhD. 
Ad 2:      Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 
výchovno-vzdelávacieho procesu predniesol riaditeľ školy Ing. Jozef Krištan. Uviedol, že na 
škole je pedagogický proces  zabezpečený prostredníctvom 51 učiteľov, z ktorých je 9 nových 
učiteľov  a jeden nový americký lektor. V školskom roku 2013/2014 má škola 13 tried 5-
ročného gymnázia a  7 tried 8-ročného gymnázia. Vo vedľajšej budove je umiestnená 
kmeňová trieda –  oktáva a v hlavnej budove v učebni fyziky je umiestnená kmeňová trieda 
5.A. V priestoroch školskej jedálne sa raz v týždni vyučujú dve hodiny konverzácie 
v anglickom jazyku z dôvodu malého počtu miestností na delené hodiny. 
     Riaditeľ školy skonštatoval, že materiálno-technické zabezpečenie výchovno-
vzdelávacieho procesu  je na veľmi dobrej úrovni, požiadavky jednotlivých  predmetových 
komisií  na nákup školských pomôcok sú naplnené. 
Ad 3:     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2012/2013 bola elektronicky zaslaná v časovom predstihu všetkým členom rady školy. 
Prítomní členovia mali možnosť vyjadriť sa k obsahu správy. 
Ad 4:     Riaditeľ školy oboznámil prítomných členov s Plánom práce školy na školský rok 
2013/2014 a s organizáciou školského rok 2013/2014. 
Ad 5:     Rôzne 
1.   V rôznom riaditeľ školy informoval prítomných členov o  20. výročí  založenia školy. 
V rámci osláv je naplánovaná slávnostná akadémia dňa 11. 4. 2014 v priestoroch Štátnej 
filharmónie v Košiciach. Pri tejto príležitosti sa pripravuje vydanie učebného textu o Janovi 
Amosovi Komenskom a vydanie tretieho CD školského spevokolu „Chorus Comenianus“. 
       Riaditeľ školy informoval prítomných aj o  návrhu kritérií na prijímacie konanie na 
školský rok 2014/2015 a podal informácie aj o školskom vzdelávacom programe, ktorý bol  
aktualizovaný dňa 28.8.2013 a je platný od 1.9.2013. 
       V rámci údržby sa realizuje oprava chodníkov a obrubníkov v parku školy. Na chodníky 
sa ukladá nová zámková dlažba a plánuje sa osadenie nových lavičiek. 



     Na chodbe na prízemí a na poschodí sú umiestnené kopírovacie stroje značky Minolta, 
ktoré slúžia nielen pre zamestnancov školy, ale aj pre žiakov, ktorí si môžu kopírovať 
a scanovať materiály prostredníctvom ISIC kariet. 
2.   Predseda RŠ Mgr. Martin Ilavský navrhol, aby zápisnice zo zasadnutí RŠ boli 
zverejňované na internetovej stránke školy. Všetci prítomní členovia s týmto návrhom 
súhlasili. 
 
Ad 6:    Predseda RŠ v závere ukončil zasadnutie RŠ a poďakoval všetkým prítomným za ich 
účasť. 
  
 
Uznesenie zo zasadnutia Rady školy: 
  

1. Rada školy sa oboznámila so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach za  školský rok 2012/2013. 

2. Rada školy sa oboznámila s Plánom práce na školský rok 2013/2014.  
3. Členovia RŠ schválili zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí RŠ na internetovej stránke 

školy. 
 
  
 

V Košiciach, 15.10.2013 
 
 
Zápisnicu overil: Mgr. Milana Kocková    ........................................ 
                            overovateľ          podpis 
 
 
 
Zápisnicu vyhotovila: Mgr. K. Hegedüšová               .......................................... 
     zapisovateľka        podpis 
 
 
 
 


