ZÁPISNICA
zo zasadnutia RADY ŠKOLY
Evanjelického gymnázia J.A. Komenského, Škultétyho 10 v Košiciach
Dátum a miesto konania: 18. 4. 2018, Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie
2. Výročná správa Rady školy pri Evanjelickom gymnáziu J.A.Komenského
3. Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2017
4. Výročná správa neinvestičného fondu EG JAK n.f. za rok 2017
5. Návrh rozpočtu na rok 2018
6. Informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu
7. Návrh počtu tried a prijímaných žiakov pre prijímacie konanie 2018/2019
8. Informácie o predbežných záveroch stretnutí „okrúhleho stola“
9. Rôzne
10. Záver

K priebehu porady:
Ad 1: Predseda RŠ Mgr. Martin Ilavský otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných
členov a oboznámil ich s programom zasadnutia. Modlitbou poslúžil p. ThDr. PaedDr. Ján
Hruška, PhD.
Ad 2: Členovia RŠ boli oboznámení s výročnou správou Rady školy, ktorú vypracoval
predseda RŠ.
Ad 3: Správa o hospodárení školy za rok 2017 bola zaslaná členom RŠ elektronicky
v dostatočnom časovom predstihu.
Riaditeľ školy zhodnotil
hospodárenie školy
s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu za kalendárny rok 2017. Nevyčerpané
finančné prostriedky v čiastke 16 051,- € za rok 2017 boli použité v zmysle platných
predpisov na bežnú prevádzku. Z prenesených zdrojov z r. 2016 a príspevkov roku 2017 bola
zabezpečená úhrada nákladov na zámky v šatniach, úhrada za nájom nehnuteľnosti – sídla
školy a na úhradu rekonštrukcie a modernizácie zateplenia budovy školy a strechy telocvične.
V diskusii sa Mgr. Milana Kocková sa opýtala, že kde sú poukazované a vykazované finančné
prostriedky (v výške 100 euro)
získané za prestupy študentov, nakoľko v správe
o hospodárení školy za rok 2017 je uvedená suma 11,06. Riaditeľ školy informoval členov
RŠ, že tieto finančné prostriedky sú poukazované ako dary na účet Neinvestičného fondu.
Ad 4: Neinvestičný fond EGJAK n.f. už štrnásty rok podporuje rozvoj a ochranu
duchovných hodnôt, rozvíjanie talentov z radov žiakov gymnázia, vzdelávanie žiakov
a pedagógov školy, finančne zastrešuje vzdelávacie a poznávacie pobyty v zahraničí a rôzne
iné aktivity. Aj v roku 2017 bol n.f. prijímateľom 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických
a právnických osôb za rok 2016 v sume 9.525,34 €. Stav finančných prostriedkov
k 31.12.2017 bol 21.634,32 €. Celkové príjmy v kalendárnom roku 2017 dosiahli výšku
12.320,34 € a celkové výdavky dosiahli výšku 10.748,36 €. Výročná správa EGJAK, n.f. bola

prerokovaná a schválená správnou radou EGJAK, n.f.. dňa 14.3.2018 v súlade so zákonom č.
147/1997 Z.z.
Ad 5: Členom RŠ bol predložený rozpočet školy na rok 2018 – navrhovaný plán nákladov
a výnosov, miezd, odvodov a prevádzkových nákladov školy.
Ad 6: Riaditeľ školy informoval prítomných členov o pedagogicko-organizačnom
a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. V súčasnosti je na
webovej stránke školy zverejnený oznam o výberovom konaní na pracovnú pozíciu –
učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov – matematika v anglickom jazyku na
zastupovanie počas materskej dovolenky a kumulovaná pracovná pozícia na pracovnú pozíciu
učiteľ/ka informatiky – správca počítačovej siete na zastupovanie počas materskej dovolenky.
V diskusii predseda RŠ Mgr. M. Ilavský podal návrh riaditeľovi školy o
včasnejšie zverejnenie úväzkov na nový školský rok
Ad 7: Riaditeľ školy informoval prítomných o návrhu počtu tried pre prijímacie konanie na
školský rok 2019/2020. Na 5-ročnom štúdiu sa plánujú otvoriť 3 triedy a na 8-ročnom štúdiu
1 trieda. Prítomní členovia RŠ odporúčali schváliť uvedený počet plánovaných tried v počte
31 žiakov na triedu.
Ad 8: Predseda RŠ Mgr. M. Ilavský predložil prítomným členom závery z doposiaľ
uskutočnených stretnutí „okrúhleho stola“, ktoré sa uskutočnili so zástupcami žiakov dňa
28.9.2017 a s pedagógmi školy dňa 9.1.2018. Ďalšie stretnutie „okrúhleho stola“ s pedagógmi
je naplánované na 15.5.2018.
Ad 9: V bode rôznom boli prejednávané závery zo stretnutia „okrúhleho stola“. Niekoľko
členov RŠ sa pozastavili nad vyjadrenou nespokojnosti so úrovňou duchovného života na
škola absentovania kresťanského ducha na škole. V diskusii bol vyjadrený názor, že
zosobnením duchovného života je na škole postava duchovného správcu (Mgr. Milana
Kocková). Ďalej sa členovia RŠ vyjadrovali ku pôsobeniu duchovného správcu Mgr.
Františka Korečka na škole. Nakoniec prítomní členovia k záveru, že je potrebné upovedomiť
zriaďovateľa školy o tejto situácii.
Ad 10: V závere sa predseda RŠ poďakoval prítomným za ich účasť a modlitbou na záver
poslúžil PaedDr. Dušan Havrila.
Uznesenie zo zasadnutia Rady školy:
Rada školy odporúča schváliť predložený plánovaný návrh počtu tried pre
prijímacie konanie 2019/2020: na 5-ročné štúdium otvoriť 3 triedy v počte 31 žiakov
na triedu a na 8-ročné štúdium otvoriť 1 triedu v počte 31 žiakov.
2.
Rada školy žiada zriaďovateľa Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského
zrealizovať pohovor s bratom duchovným správcom Mgr. Františkom Korečkom
ohľadom jeho činnosti a pôsobenia ako duchovného správu. Dôvody žiadosti
spočívajú v indíciách nespokojnosti, ako zo strany pedagógov, rodičov a žiakov školy
a v absencii v niektorých oblastiach cirkevného zákona č. 6/2010.
1.

V Košiciach 18. 4. 2018
Zápisnicu overil: Mgr. Milana Kocková
overovateľ

........................................
podpis

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. K. Hegedüšová
zapisovateľka

..........................................
podpis

