
ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia RADY ŠKOLY 

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

 

Dátum a miesto konania: 14. 10. 2020  prostredníctvom online a telefonického spojenia 

 

Prítomní: pripojení počas stretnutia: Mgr. Milana Kocková, Mgr. Martin Ilavský,  

Mgr. Katarína Hegedušová, PhDr. Radoslav Berecký, Ing. Daniel Kobyľan, Mgr. Ondrej 

Kolárovský, Lukáš Kout, PaedDr. Dušan Havrila, PhD, Mgr. Samuel Linkesch, Ing. Matúš 

Dudáš a Ing. Jozef Krištan 
  

  

 

Program:   1. Otvorenie. 

              2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za  

  školský rok 2019/2020. 

3. Informácie a podnety k vyučovaciemu procesu a fungovaniu školy počas 

mimoriadnej situácie a opatreniach súvisiacich s  COVID-19. 

4. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. 

         5. Zhodnotenie činnosti rady školy za uplynulé funkčné obdobie.  

   6. Rôzne. 

         7. Záver. 

 

 

K priebehu zasadnutia: 

 

Ad 1:    Zasadnutie RŠ otvoril predseda  Mgr. Martin Ilavský, ktorý privítal všetkých 

pripojených členov. Modlitbou na začiatku stretnutia poslúžil Mgr.Samuel Linkesch. 

 

 

Ad 2:      Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2019/2020 bola elektronicky zaslaná v časovom predstihu všetkým členom rady školy. 

Prítomní členovia mali možnosť vyjadriť sa k obsahu správy. PhDr. Radoslav Berecký vyjadril 

uznanie a poďakovanie za dodatočné zorganizovanie štátnej jazykovej skúšky pre absolventov 

gymnázia, ktorí v školskom roku 2019/2020 nemali možnosť vykonať maturitnú skúšku a tým 

pádom získať štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. Písomná časť externej časti 

a písomná časť internej časti maturitnej skúšky sa konala v priestoroch školy dňa 4. septembra 

2020 a zúčastnilo sa jej 43 bývalých žiakov školy.  

    

   

Ad 3:     Riaditeľ školy Ing. Jozef Krištan informoval, že ku dňu stretnutia RŠ 15 tried školy 

prešlo podľa pokynov Ministerstva ŠVVaŠ SR na dištančný spôsob vzdelávania. Triedy príma 

až kvarta pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Škola od pondelka (19.10.2020) plánuje zaviesť 

upravený rozvrh ako pre dištančné, tak aj prezenčné vzdelávania s cieľom zefektívnenia 

vyučovacieho procesu a vzdelávania.  

Mgr. Milana Kocková ako zástupca pedagógov konštatovala, že v súčasnosti najviac 

pedagógom chýbajú usmernenia a pokyny týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie počas obdobia 



dištančného vzdelávania, a to najmä v súvislosti s končiacimi ročníkmi a ich prípravou na 

maturitné skúšky. Členovia RŠ požiadali PaedDr. Dušana Havrilu, aby sa prostredníctvom 

školského výboru ECAV pokúsil osloviť Ministerstvo ŠVVaŠ  a vyžiadať usmernenie, ktoré 

by usmerňovalo klasifikáciu a hodnotenie v tomto období.  

PhDr. Radoslav Berecký odporučil vedeniu školy, aby zabezpečilo jednotný postup 

a prístup pedagógov k pripájaniu sa na online vyučovacie hodiny.  

 

Ad 4:     Riaditeľ školy oboznámil pripojených členov, že v súčasnosti prebiehajú práce v areáli 

školy za účelom odstránenia poruchy rozvodných potrubí teplej vody a tepla. Tieto opravy 

zabezpečuje mesto Košice ako vlastník budovy. Taktiež vyjadril zámer dokončiť zateplenie 

telocvične počas tohto školského roka.  

 

Ad 5:     Predseda RŠ Mgr. Martin Ilavský informoval členov RŠ, že sa 19. decembra 2020 

končí funkčné obdobie súčasnej RŠ. Taktiež informoval, že zriaďovateľ školy v najbližších 

dňoch vydá usmernenie, ako postupovať pri voľbe zástupcov do  novej RŠ. Predseda RŠ 

poďakoval členom RŠ za ich  čas, podnety a aktivitu, ktorú v tomto funkčnom období venovali 

stretnutiam RŠ a prostredníctvom ktorých  sa podieľali na rozvoji školy ako takej.  

 

Ad 7:    Predseda RŠ v závere ukončil zasadnutie RŠ a poďakoval všetkým prítomným za ich 

účasť. Na záver poslúžil modlitbou PaedDr. Dušan Havrila, PhD.   

 

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy: 

  

1. Rada školy prerokovala   Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za  školský rok 2019/2020. 

2. Rada školy poverila PaedDr. Dušana Havrilu, PhD, aby prostredníctvom školského 

výboru ECAV požiadal Ministerstvo ŠVVaŠ SR o usmernenie a pokyny vo veci 

hodnotenia a klasifikácia počas trvania mimoriadnej situácie v podmienkach 

dištančného vzdelávania.  

 

  

 

V Košiciach 20.10.2020 

 

 

Zápisnicu vyhotovil: Mgr. Martin Ilavský               .......................................... 

     zapisovateľ         podpis 

 

 

 

Zápisnicu overila: Mgr. Milana Kocková    ........................................ 

                                     overovateľ                     podpis 

 

 

 

 

 

 

 


