
ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia RADY ŠKOLY 

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

Dátum a miesto konania: 17. 12. 2015,  Košice 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1. Otvorenie 

        2. Informácie o materiálno-technickom a personálnom zabezpečení v školskom                                    

                       roku 2015/2016. 

        3. Predstavy o materiálnom, personálnom  a duchovnom rozvoji školy v blízkej  

                       budúcnosti. 

        4. Rôzne 

        5. 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. ThDr. 

PaedDr. Ján Hruška. 

Ad 2:  Riaditeľ školy informoval prítomných členov, že materiálno-technické zabezpečenie je 

na veľmi dobrej úrovni, požiadavky jednotlivých predmetových komisií na nákup školských 

pomôcok sú splnené. Veľkým prínosom pri materiálno-technickom zabezpečení  je 

Neinvestičný fond EGJAK a dobré hospodárenie školy. Pedagogický proces je zabezpečený 

prostredníctvom kvalifikovaných učiteľov a troch amerických lektorov. 

Ad 3:  Ako informoval riaditeľ školy, v blízkej budúcnosti sa plánuje zateplenie hlavnej 

a vedľajšej budovy školy, čím by sa efektívne znížila spotreba energie na vykurovanie.  

Hlavným dôvodom a cieľom zateplenia je aj zvýšiť komfort podmienok vzdelávacieho  

procesu žiakov a zamestnancov gymnázia, predĺžiť životnosť objektu a zlepšiť vzhľad budov 

v zastavanej časti mesta. 

             Pedagogickí zamestnanci majú možnosť zapojiť sa do projektu Erazmus, 

prostredníctvom ktorého sa budú realizovať zahraničné pobyty v anglicky hovoriacich 

krajinách. Cieľom projektu je rozšírenie jazykových znalostí  učiteľov, potrebných hlavne  pri 

vyučovacom procese, predmetov vyučovaných v anglickom jazyku. 

            V čase od 21. – 26. 9. 2015  bol na našej škole realizovaný výmenný pobyt  pätnástich   

žiakov z holandskej školy Jacobus Fruytier scholengemeenschap mesto Apeldoorn. V júni 

2016 sa našich pätnásť  žiakov zúčastní výmenného pobytu  v Holandsku.  V budúcnosti chce 

škola naďalej participovať na realizácií výmenných pobytoch našich žiakov v zahraničí. 

Plánuje sa nadviazať kontakt v tomto školskom roku so školou v Nemecku: August-Hermann-

Francke v Detmolde, ktorá je členom ACSI Europe a pripraviť budúcu spoluprácu obidvoch 

škôl. 

     V personálnej oblasti bude potrebné naďalej venovať pozornosť obsadeniu vyučovacích 

predmetov vyučovaných v anglickom jazyku kvalifikovanými učiteľmi, ktorých je na trhu 

práce veľký nedostatok. 

     Rozvoj duchovnej oblasti organizuje už druhý rok  duchovný správca, ktorý je na škole 

zamestnaný na plný úväzok. Duchovné aktivity sú naplánované na celý školský rok  

a realizujú sa priebežne. 



Ad 4: V bode rôznom  sa v diskusii prehodnotil kalendárny rok 2015.  Prítomní členovia RŠ 

sa jednohlasne zhodli v tom, aby na zasadnutia RŠ bol okrem riaditeľa školy prizvaný aj 

duchovný správca.  

Ad 5:  Predseda RŠ v závere ukončil zasadnutie RŠ a poďakoval všetkým prítomným za ich 

účasť. 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy: 

 

1. Členovia RŠ sa  zhodli na tom, aby na zasadnutia RŠ bol prizvaný duchovný správca školy. 

  

 

V Košiciach 17. 12. 2015 

 

Zápisnicu overil: Mgr. Martin Ilavský               ........................................ 

                            overovateľ          podpis 

 

 

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

     zapisovateľka        podpis 
 


