ZÁPISNICA
zo zasadnutia RADY ŠKOLY
Evanjelického gymnázia J.A. Komenského, Škultétyho 10 v Košiciach
Dátum a miesto konania: 21. 3. 2016, Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2015.
3. Výročná správa neinvestičného fondu EGJAK n. f. za rok 2015.
4. Výročná správa RŠ za rok 2015.
5. Návrh rozpočtu na rok 2016.
6. Návrh počtu tried a prijímaných žiakov pre prijímacie konanie 2017/2018.
7. Oboznámenie sa s výberovým konaním na pozíciu riaditeľa/ky Evanjelického
gymnázia J.A.Komenského
8. Rôzne.
9. 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 duchovný
správca školy p. Mgr. František Korečko.
Ad 2:
Riaditeľ školy informoval prítomných členov o výsledkoch hospodárenia za rok
2015. V správe o hospodárení školy za rok 2015 riaditeľ školy uviedol, že základnou
činnosťou školy je zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré sa zabezpečuje
prostredníctvom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z príspevkov od rodičov
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť v čiastke do 120 € ročne za
jedného žiaka.
Ad 3:
Členom RŠ bola predložená výročná správa neivestičného fondu EGJAK za rok
2015, ktorá bude zverejnená na internetovej stránke školy. Celkové príjmy v kalendárnom
roku 2015 dosiahli výšku 9.133,52 € a celkové výdavky dosiahli výšku 7.057,76 €. Stav
finančných prostriedkov k 31. 12. 2015 je 20.064,27 €. Neivestičný fond EGJAK n.f. už
dvanásty rok podporuje rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, rozvíjanie talentov z radov
žiakov Evanjelického gymnázia J.A.Komenského v Košiciach, vzdelávanie žiakov
a pedagógov školy a iné aktivity.
Ad 4:
Výročnú správu RŠ za minulý rok vypracoval predseda Mgr. Martin Ilavský.
Ad 5:
Prítomní členovia boli oboznámení s rozpočtom školy na rok 2017 - navrhovaný
plán nákladov a výnosov, mzdy, odvody a prevádzkové náklady školy, ktorý je zverejnený aj
na internetovej stránke školy.
Ad 6:
Riaditeľ školy informoval prítomných o návrhu počtu tried pre prijímacie konanie
2017/2018, pričom na 5-ročné štúdium sa plánujú otvoriť dve triedy v počte 31 žiakov
v triede a na 8-ročné štúdium sa plánuje otvoriť jedna trieda v počte 31 žiakov v triede.
Ad 7:
Predseda RŠ oboznámil prítomných členov o vyhlásení výberového konania na
funkciu riaditeľa/ky Evanjelického gymnázia J.A.Komenského, ktoré bolo vyhlásené
uznesením Dištriktuálneho presbyterstva VD ECAV č. 6/2016 zo dňa 12. 2. 2016. Výberové
konanie je uverejnené na internetovej stránke zriaďovateľa a bolo zverejnené aj klasickou
inzerciou v celoslovenskom týždenníku Evanjelický posol spod Tatier. Obálky s prihláškou

a materiálmi uchádzačov budú otvorené dňa 22. 4. 2016 o 13. hod. na Biskupskom úrade VD
ECAV na Slovensku za prítomnosti predsedu RŠ. Termín výberového konania je navrhnutý
zriaďovateľom školy na 11. 5. 2016 na Evanjelickom gymnáziu J.A.Komenského, Škultétyho
10 v Košiciach. Z dôvodu neprítomnosti jedného člena RŠ v stanovenom termíne sa prítomní
členovia dohodli na novom termíne výberového konania dňa 5. 5. 2016 o 15.00 hod.
Ad 8: Rôzne:
V bode rôznom riaditeľ školy zhodnotil dobré skúsenosti s dochádzkovým systémom školy,
z pohľadu zamestnancov aj z pohľadu rodičov.
Uznesenie zo zasadnutia Rady školy:
1. Rada školy odporúča predložený plánovaný návrh počtu tried pre prijímacie konanie
2017/2018, na 5-ročné štúdium otvoriť 2 triedy v počte 31 žiakov na triedu a na
8-ročné štúdium otvoriť 1 triedu v počte 31 žiakov.
2. Rada školy odporúča zmeniť termín výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky
Evanjelického gymnázia J.A.Komenského z 11.5.2016 na 5.5.2016 o 15.00 hod.
z dôvodu neprítomnosti jedného člena RŠ.

V Košiciach 21.3.2016
Zápisnicu overil: Mgr. Milana Kocková
overovateľ

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

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. K. Hegedüšová
zapisovateľka
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podpis

