
ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia RADY ŠKOLY 

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

Dátum a miesto konania: 30. 3. 2015,  Košice 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1. Otvorenie 

        2. Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2014. 

        3. Návrh rozpočtu na rok  2015. 

        4. Návrh počtu tried a prijímaných žiakov pre prijímacie konanie 2016/2017. 

             5. Výročná správa neinvestičného fondu EGJAK n. f. za rok 2014. 

        6. Výročná správa Rady školy Evanjelického gymnázia J.A.K. 

             7. Rôzne. 

             8. 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. Ing. Ján 

Vecan. 

 

Ad 2: Riaditeľ školy informoval prítomných členov o výsledkoch hospodárenia za rok 

2014. V správe o výsledkoch hospodárenia za rok 2014 je uvedený prehľad o poskytnutých 

finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu pre rok 2014. V budúcnosti sa budú 

kumulovať finančné prostriedky, ktoré by poslúžili na financovanie zateplenia budovy školy.  

 

Ad 3:        Prítomní členovia boli oboznámení s rozpočtom školy na rok 2015  - navrhovaný 

plán nákladov a výnosov, mzdy, odvody a prevádzkové náklady školy, ktorý je zverejnený aj 

na internetovej stránke školy. 

 

Ad 4:        Riaditeľ školy informoval prítomných o návrhu počtu tried pre prijímacie konanie 

2016/2017, 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 6:       Členom RŠ bola predložená výročná správa neivestičného fondu EGJAK, ktorá je 

zverejnená na internetovej stránke školy. 

 

Ad 7:      Výročnú správu RŠ za minulý rok vypracoval predseda Mgr. Martin Ilavský.  

 

Ad 8:     Rôzne:  

1. V otázke členstva v RŠ počas materskej alebo rodičovskej dovolenky bolo vydané 

stanovisko zriaďovateľa reprezentované biskupom VD ECAV Mgr. Slavomírom Sabolom. 

V stanovisku sa uvádza, že materská, respektíve rodičovská dovolenka nie je dôvodom na 

ukončenie členstva v RŠ. Stanovisko bolo konzultované s Mgr. Máriou Stanislavovou 

z Okresného úradu v Prešove, odbor školstva, oddelenie metodických činností. 



2. Členovia RŠ odporúčajú   vedeniu školy, aby pri prijímaní nových učiteľov do zamestnania 

bola zriadená odborná komisia, ktorá by odborne zhodnotila prípadných uchádzačov. 

Výberové konania odporúčajú členovia RŠ uskutočniť v dostatočnom časovom predstihu. 

 

Ad 9:       Predseda RŠ v závere ukončil zasadnutie RŠ a poďakoval všetkým prítomným za 

ich účasť. 

  

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy: 

  

1. Rada školy odporúča predložený plánovaný návrh počtu tried pre prijímacie konanie 

2016/2017, 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. 

 

V Košiciach 30.3.2015 

 

 

Zápisnicu overil: Mgr. Milana Kocková    ........................................ 

                            overovateľ          podpis 

 

 

 

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

     zapisovateľka        podpis 

 

 

 

 


