ZÁPISNICA
zo zasadnutia RADY ŠKOLY
Evanjelického gymnázia J.A. Komenského, Škultétyho 10 v Košiciach
Dátum a miesto konania: 14. 10. 2014 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 2013/2014.
4. Oboznámenie sa s Plánom práce školy na školský rok 2014/2015.
5. Rôzne.
6. Záver.
K priebehu porady:
Ad 1:
Zasadnutie RŠ otvoril predseda RŠ Mgr. Martin Ilavský, ktorý privítal všetkých
prítomných členov a oboznámil ich s programom zasadnutia. Modlitbou poslúžil p. PaedDr.
ThDr. Ján Hruška, PhD.
Prítomným členom RŠ bola predstavená nová členka RŠ Monika Murgová, zvolená
ako zástupkyňa žiakov namiesto Lucie Becovej, ktorá ukončila štúdium maturitnou skúškou
v školskom roku 2013/2014.
Ad 2: Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu predniesol riaditeľ školy Ing. Jozef Krištan. Prítomných
informoval o kompletnej výmene elektrických rozvodov /elektroinštalácia, štruktúrovaná
kabeláž, školský rozhlas, príprava na kamerový a dochádzkový systém/ v budove školy, ktorá
sa začala v mesiaci máj. Všetky práce boli do začiatku školského roka úspešne ukončené.
Vyučovací proces v školskom roku 2014/2015 zabezpečuje 43 interných učiteľov,
z ktorých je 7 nových, 6 externých a 3 americkí lektori. Novým duchovným správcom školy
v školskom roku 2014/2015 sa stal Mgr. František Korečko, ktorého do funkcie vymenoval
zriaďovateľ školy. Novou správkyňou počítačovej siete v školskom roku 2014/2015 sa od
septembra stala RNDr. Renáta Komáriková PhD.
PhDr. Radoslav Berecký navrhuje pri obsadzovaní voľných pracovných miest na
pozíciu učiteľa kontaktovať vysoké školy, ktoré vzdelávajú budúcich pedagogických
zamestnancov.
Riaditeľ školy skonštatoval, že materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu je na veľmi dobrej úrovni. Požiadavky jednotlivých predmetových
komisií na nákup školských pomôcok sú naplnené. V školskom roku 2014/2015 má škola 12
tried 5-ročného gymnázia a 7 tried 8-ročného gymnázia. Na škole sa na výučbu využíva 6
interaktívnych tabúľ.
Škola sa zapojila do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod
názvom „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“. Na riešenie úloh
v rámci tohto projektu bolo škole poskytnutých 20 tabletov, 1 interaktívna tabuľa, 1 notebook
a 1 router. K aktívnemu využívaniu a plneniu projektových úloh dôjde v priebehu školského
roka 2014/2015.

Ad 3:
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2013/2014 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
2014/2015 a s organizáciou školského rok 2014/2015.
Rôzne
V bode rôznom sa prediskutovala otázka členstva a predsedníctva v rade v prípade
odchodu člena RŠ na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku. Prítomní členovia RŠ
navrhujú osloviť zriaďovateľa školy o vydanie vyjadrenia k členstvu v rade školy.
Členovia RŠ vyjadrili poďakovanie zriaďovateľovi školy za vymenovanie nového
duchovného správcu školy Mgr. Františka Korečka.
Ad 5:

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 2013/2014.
2. Rada školy sa oboznámila s Plánom práce na školský rok 2014/2015.
3. ThDr. PaedDr. Ján Hruška PhD. je poverený osloviť zriaďovateľa školy o vydanie
stanoviska k členstvu v RŠ počas materskej alebo rodičovskej dovolenky.
V Košiciach 14.10.2014
Zápisnicu overil: Mgr. Milana Kocková
overovateľ
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podpis

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. K. Hegedüšová
zapisovateľka
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podpis

