ZÁPISNICA
zo zasadnutia RADY ŠKOLY
Evanjelického gymnázia J.A. Komenského, Škultétyho 10 v Košiciach
Dátum a miesto konania: 1. 4. 2022, Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie.
2. Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2021.
3. Výročná správa neinvestičného fondu EGJAK n.f. za rok 2021.
4. Výročná správa Rady školy Evanjelického gymnázia J.A. Komenského.
5. Návrh rozpočtu na rok 2022.
6. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu.
7. Rôzne.
8. Záver.

K priebehu zasadnutia:
Ad 1: Predsedníčka Rady školy pani Kolárová privítala prítomných členov a oboznámila ich
s programom zasadnutia. Modlitbou poslúžil pán Kolárovský.
Ad 2: Pán Berecký upozornil na nesprávne uvedený dátum zostatku finančných prostriedkov.
Zostatok nebol k 31.12.2020, ale k 31.12.2021. Upozornil aj na nesprávne uvedený súčet
finančných prostriedkov, ktorý nebol opravený z predchádzajúceho roka v správe o hospodárení
za rok 2021. Pani Kuchárová potvrdila, že je to v správe nesprávne uvedené.
Ad 3: K výročnej správe neinvestičného fondu nebola vznesená žiadna poznámka. Pán riaditeľ
ozrejmil prítomným nákup reproduktorov z finančných prostriedkov neinvestičného fondu. Boli
nakúpené preto, aby finančné prostriedky prijaté z 2% v danom roku boli použité do konca
nasledujúceho roka. V prípade nedodržania tohto pravidla by prijímanie 2% dane bolo
pozastavené. Aktivity žiakov, na ktoré boli finančné prostriedky plánované sa nekonali z dôvodu
nepriaznivej situácie a preto sa zakúpili reproduktory do tried.
Ad 4: K výročnej správe Rady školy EGJAK nebola vedená žiadna diskusia. Predsedníčka
uviedla, že členom rady školy bola len posledný polrok a správu spracovala na základe zápisníc
z predchádzajúcich zasadnutí.
Ad 5: P. riaditeľ oboznámil prítomných s poklesom normatívnych finančných prostriedkov
v rozpočte, ktorý vyplynul v dôsledku poklesu počtu žiakov na škole. V priebehu štúdia odišli
niektorí žiaci. Dôvod je aj ten, že dostávame nízky limit prijatých žiakov na osemročné
gymnázium. Na budúci školský rok sme dostali limit len 17 žiakov a po dohadovacom konaní
môžeme prijať 22 žiakov.

Pán Kolárovský dotazoval, či vieme pokryť s týmito zníženými príjmami náklady. Pán riaditeľ
uviedol, že momentálne to nie je problém, pretože z minulého rozpočtového roka boli prenesené
finančné prostriedky do tohto roka, ktoré sa môžu použiť na prevádzku do konca marca 2022.
V budúcnosti možno budeme musieť pristúpiť k tomu, že sa triedy s malým počtom žiakov
nebudú deliť. V budúcom školskom roku bude terajšia II. C spojená s II.B nakoľko z II.B ide
veľa žiakov na štúdium do zahraničia a v II.C je len 16 žiakov. Pani Kolárová riešila s p.
riaditeľom otázku delenia alebo nedelenia tried II. B a II. C pri výučbe jazykov v budúcom
školskom roku.
Pán Kobyľan mal otázku, či sa môžu prijímať žiaci prestupom na osemročné štúdium do kvinty
aj zo žiakov mimo osemročného štúdia. Pán riaditeľ uviedol, že to nie je možné, nakoľko je tam
iný učebný plán.
Pán riaditeľ uviedol, že na žiakov, ktorých prijmeme počas štúdia nedostaneme v ďalšom roku
normatívne FP, pretože neboli v pláne výkonov a preto sa rieši otázka či prijímať takýchto
uchádzačov a či robiť u nich rozdielové skúšky. Ďalej uviedol, že sa budú snažiť lobovať
a argumentovať dobrými výsledkami školy za zvýšenie počtu výkonov na osemročné
gymnázium.
Pán Berecký sa dotazoval, či bude mať zastrešenie tried 2+1 vplyv na personálne obsadenie
učiteľov. Riaditeľ odpovedal, že áno a bude sa veľmi citlivo rozhodovať, akí zamestnanci sa
budú prijímať.
Pán Soós sa pýtal, či sa nám navýšia výdavky na prijatých ukrajinských žiakov. Riaditeľ hovoril,
že zatiaľ to nie je doriešené a bude to zrejme predmetom dohadovacieho rozpočtového konania.
Zvýšené zvlášť výdavky nemáme, neotvárame nové triedy, len žiakov adaptujeme do
zabehnutého systému. Od nasledujúceho pondelka, 4.4.2022, bude prijatá na dohodu učiteľka na
vyučovanie slovenského jazyka pre žiakov z Ukrajiny.
Pán Polan sa pýtal, kto nám prideľuje kvóty žiakov. Pán riaditeľ odpovedal, že kvóty na 5-ročné
štúdium nám určuje KSK a na 8-ročné štúdium regionálne úrady, a oni sú zriaďovateľom
mnohých škôl a tu dochádza ku konfliktu záujmov pri prideľovaní počtov, čo my nevieme
ovplyvniť.
Ad 6: Pán riaditeľ oboznámil prítomných, čo ovplyvňuje umiestnenie školy v hodnotení
INECO. Prepad našej školy na 38. priečku ovplyvnili hlavne mimoriadne výsledky žiakov
z olympiád a súťaží, ktoré sa počas pandémie nekonali, takisto nezamestnanosť absolventov a
úspešnosť prijímania na VŠ. Je tu problém aj v tom, že veľa našich žiakov sa hlási na VŠ do
zahraničia, čo sa do bodovania nepočíta. Ďalej sú to výsledky maturitných skúšok, v ktorých sme
mali predtým dobré výsledky, ale tie sa za posledné dva roky nekonali.
Pán Kolárovský mal pripomienku, že pandémia ovplyvnila výsledky všetkých škôl.
Pán Soós sa pýtal, či bodovanie ovplyvnila aj nekvalifikovanosť učiteľov. Tým, sú pre nás
lektori na jednej strane výhodou, ale na druhej strane nám negatívne ovplyvnia bodovanie
v INECO.
Pán Polan sa pýtal, aká je situácia s lektormi. Či môžu byť lektori aj bez prepojenia na cirkev
a uviedol, že keď sa nepodarí nájsť lektorov, je ochotný nám s tým pomôcť cez svoje kontakty
a kontakty rodičov.

Pán riaditeľ informoval, že doteraz nám delegovala lektorov naša partnerská cirkevná
organizácia Evangelical Lutheran Church in America. Budú mať stretnutie, po ktorom nám
oznámia, či nám môžu poskytnúť lektorov. Máme v zálohe jedného bývalého lektora, ktorý však
chce prísť mimo cirkev.
Pán riaditeľ uviedol, že sa podarilo vyriešiť výučbu matematiky za dlhodobo práceneschopnú
pani Kocurovú. Cez UPJŠ sme získali doktorandku, pani Matisovú, ktorá bude učiť 11 hodín
matematiky.
Čo sa týka prijímacieho konania, teší nás počet prihlásených uchádzačov. Na 8-ročné štúdium
môžeme prijať 22 žiakov a prihlásilo sa 61, a na 5-ročné štúdium môžeme prijať 60 žiakov
a prihlásených je 157.
V materiálno-technickom zabezpečení chceme vytvoriť multimediálnu učebňu. V najbližšej dobe
je potrebné vypracovať projekt a vytvoriť komisiu na výber realizátora projektu.
Pán riaditeľ informoval, že v pondelok 28.3.2022 bol u nás na návšteve pán primátor mesta
Košice, pán Poláček, v rámci školskej udalosti Komensky day. Predložili sme mu súpis
preinvestovaných prostriedkov na rekonštrukciu budovy školy a dotazovali sme sa o predĺženie
doby nájmu, aby z našej strany boli prípadné ďalšie investície do budovy školy zabezpečené
touto zmluvou. Pán primátor nám odporučil túto žiadosť dopredu predložiť majetkovej komisii
pri meste Košice.
Čo sa týka maturity, boli použité testy z roku 2020 a nebolo zohľadnené dištančné vzdelávanie.
Pán Soós informoval, že testy boli nadmerne ťažké, nepríjemné až zlomyselné. Pozitívne je, že
žiaci môžu pokračovať v ústnej maturite aj v prípade, že neuspeli na písomných maturitách.
Pán Berecký ozrejmil, že naša maturitná skúška C1 z angličtiny je jazyková skúška a je oveľa
náročnejšia ako štátna jazyková skúška v štátnej jazykovej škole, ktorá má vyššiu váhu, a aby si
prípadní neúspešní absolventi nahradili našu jazykovú skúšku touto skúškou v jazykovej škole.
Pán riaditeľ informoval, že ústne maturitné skúšky sa na našej škole budú konať dosť neskoro, až
v týždni od 30. mája do 2. júna, v čase, keď na niektorých vysokých školách prebiehajú
prijímacie skúšky.
Pán Polan sa vrátil k financovaniu projektu multimediálnej učebne a vyzval pána riaditeľa, aby
do konca školského roka bol vyhotovený projekt s finančným rozpočtom. Podľa stavu
finančných prostriedkov získaných z 2% je potrebné osloviť rodičov o sponzorstvo.
Pán Kolárovský dotazoval, či strata tejto triedy dosť priestrannej učebne, nebude škole chýbať.
Pán riaditeľ uviedol, že máme v zálohe učebňu angličtiny, ktorá sa môže prerobiť na bežnú
triedu. Túto triedu vybral pre multimediálnu učebňu aj z toho dôvodu, že v nej nebola
zrekonštruovaná elektrina tak ako v ostatných triedach, pretože projekt bude vyžadovať
kompletnú rekonštrukciu elektrického vedenia.
Ad 7: V bode rôzne bol dotaz za obnovenie akcie rodičovského stretnutia, ktoré sa v minulosti
konali. Rada školy podporuje obnovenie tejto akcie. Pán Kobyľan pripomienkoval, že je to dobrá
akcia, ale s tým, že program pre rodičov bol časovo veľmi dlhý a treba ho skrátiť, aby bol
priestor pre vzájomnú diskusiu.

Ad 8: Na záver predsedníčka rady školy poďakovala prítomným za ich účasť. Pripomenula
najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať okolo 20. júna. Modlitbou poslúžil Ing. Daniel
Kobyľan.

V Košiciach 1. 4. 2022
Zápisnicu overil: Mgr. Samuel Linkesch
overovateľ
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podpis

Zápisnicu vyhotovila: Bc. Iveta Kuchárová
zapisovateľka

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

