
 

ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia RADY ŠKOLY 

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

 

Dátum a miesto konania: 03. 10. 2022,  Košice 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,  

 

Program:  1. Otvorenie. 

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

                            školský rok 2021/2022. 

  3. Oboznámenie sa s Plánom práce školy na školský rok 2022/2023. 

      a výberového konania. 

  4. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom       

                            zabezpečení. 

  5. Informácie o výsledkoch volieb členov Školského parlamentu pri EGJAK-u. 

  6. Rôzne. 

  7. Záver. 

 

K priebehu zasadnutia: 

 

Ad 1:  

 Predsedníčka Rady školy pani Kolárová privítala prítomných členov. Oznámila, že 

traja členovia sa z účasti ospravedlnili, ale zasadnutie je uznášaniaschopné. Oboznámila 

prítomných s programom zasadnutia a poslúžila modlitbou. Nakoľko ani overovateľ zápisnice ani 

jeho zástupca neboli prítomní, bol stanovený nový overovateľ zápisnice pán Kobyľan. 

 

Ad 2:  

 Pán riaditeľ informoval, že v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti je nesprávne 

uvedený údaj o počte žiakov školy, správne má byť 534 žiakov. 

 Pán Berecký uviedol, že nie všetky vyučované predmety, ktoré sú uvedené v správe, 

ako vyučované bilingválne, sa naozaj vyučujú bilingválne, respektíve vyučujúci nie je 

kvalifikovaný  na bilingválnu výučbu. Pán riaditeľ odpovedal, že v minulom školskom roku to tak 

bolo, ale v tomto školskom roku sa podarilo prijať vyučujúcu plne kvalifikovanú.  

 Pán Havrila mal požiadavku uviesť do správy, že počas Dňa učiteľov našu školu 

navštívil pán primátor Ing. Jaroslav Polaček a viceprimátorka.  

 

Ad 3 a 4:  

 Pán riaditeľ informoval o organizácii školského roka. Niektoré veci sa opakujú a niektoré 

sú nové. Čo chce zlepšiť v tomto smere je plánovanie akcií s väčšou presnosťou určenia času, aby 

sa odbúrala časová tieseň. 

 Ďalej pán riaditeľ informoval o personálnom zabezpečení v novom školskom roku. Riešil 

sa problém obsadenia učiteľa ruského jazyka, nakoľko dala výpoveď pani učiteľka Takáčová.  



Miesto sa nepodarilo obsadiť cez výberové konanie adekvátnou náhradou. Bola prijatá na jeden 

školský rok dôchodkyňa pani učiteľka Talánová. 

 Pán Berecký pripomienkoval, či sa nedalo udržať takého kvalitného učiteľa akou je pani 

Takáčová. Na kvalitu výučby pani Talánovej má hlavne od maturujúcich žiakov negatívnu odozvu. 

Pán riaditeľ odpovedal, že pani Takáčová nechcela diskutovať o dôvodoch výpovedi. Čo sa týka 

výučby pani Talánovej, zatiaľ nemá pán riaditeľ žiadne recenzie, ale je za nami len jeden mesiac 

školského roka.  

 Ďalej pán riaditeľ informoval ako sa mu podarilo vyriešiť prijatie lektorov aj bez pomoci 

partnerskej organizácie a s pomocou kontaktov z UPJŠ. Bola prijatá pani Nancy Metcalfe na 

polovičný úväzok, pán Magsamen na celý úväzok a pán Melichárek na výučbu IRAK. Výber 

lektora bol veľmi ťažký,  nakoľko sa prihlásilo veľa nevhodných kandidátov. V najbližšej dobe 

majú prísť predstavitelia ELCY, a chce sa s nimi dohodnúť, na skoršom termíne oznámenia či nám 

pridelia lektorov alebo nie, aby sa ich obsadenie mohlo riešiť včas. 

 Pán Berecký ocenil opatrnosť pri výbere obsadenia lektora AJ. Pýtal sa, či sa bude niekomu 

platiť ubytovanie a či sú lektori zvýhodnení pri odmeňovaní. Pán riaditeľ hovoril, že ubytovanie 

sa platiť nebude, a pri odmeňovaní sú zvýhodnení.  

 Pán Berecký sa pýtal či vedenie školy rieši do budúcnosti personálnu náhradu takých 

učiteľov, ktorí sú v preddôchodkovom veku a sú kvalitní pedagógovia ako napr. pani učiteľka 

Podracká. 

 Čo sa týka realizácie multimediálnej učebne pán riaditeľ informoval, že bol vypracovaný 

projekt. Finančné zabezpečenie chce pokryť 1/3 z 2% získaných z daní, 1/3 zo školného a 1/3  chce 

pokryť z FP získaných od sponzorov. Niektoré firmy už pán riaditeľ oslovil. Je ešte problém nájsť 

niekoho, kto by zastrešil zákazku personálno – realizačne a koordinoval by postupnosť stavebných 

prác. 

 Pán Polan ponúkol pomoc pri získaní sponzorských finančných prostriedkov cez nadáciu 

U. S. Steel Košice a požiadal pána riaditeľa, aby pripravil žiadosť. 

 Pán riaditeľ informoval, že sme ukončili projekt Erazmus+, ktorý sa týkal mobility 

učiteľov. Zúčastnili sa ho 10 učitelia, ktorí aktivitu hodnotili veľmi pozitívne a bolo by dobré 

v takýchto projektoch pokračovať. Teraz čakáme na akceptáciu záverečnej správy.  

  

Ad 5:  

 Pani Kolárová informovala o priebehu volieb do školského parlamentu,  ktoré Rada školy 

dozorovala. Voľby sa konali 22. 9. 2022 priamym hlasovaním a nie On-line cez Edupage ako 

v minulosti. Bola stanovená volebná komisia. Bolo 25 kandidátov. Do školského parlamentu boli 

zvolený 15-ti zástupcovia. 27. 9. 2022 na ustanovujúcom  zasadnutí bol  zvolený nový predseda 

Lukáš Vojtko a schválený nový štatút. Žiačka Noemi Semková, nie je predsedníčkou školského 

parlamentu, ale bude naďalej členkou Rady školy. Táto skutočnosť bola upravená v štatúte  

školského parlamentu. 

 

Ad 6: 

 Pán Berecký poprosil pána riaditeľa o súčinnosť pri organizovaní stužkovej slávnosti, aby 

oslovil všetkých triednych učiteľov, že majú inštruovať žiakov, že nie je vhodné, aby nepozvaní 

ľudia prišli na cudziu stužkovú slávnosť. Bolo dohodnuté, že na oficiálnu časť môže prísť širšia 

verejnosť, ale po nej musia nepozvaní hostia opustiť budovu konania stužkovej slávnosti. Boli aj 

návrhy, aby sa na túto príležitosť vystavili vstupenky, nakoľko SBS služba nevie  zabezpečiť 



kontrolu vstupu bez vystavených vstupeniek alebo ináč označených hostí. Pán riaditeľ upozornil, 

že táto organizácia je na rodičoch, ktorí stužkovú slávnosť organizujú. Prikláňa sa k tomu, aby bol 

vystavený zoznam pozvaných hostí pre kontrolu. 

 Myšlienku vystavenia vstupeniek podporil aj pán Soós. Nie je vhodné v súčasnej dobe 

s vysokými cenami,  aby na stužkovú slávnosť chodili nepozvaní hostia. 

 Pán Polan požiadal pána riaditeľa, že informácie k 2% darovaných FP zo zaplatenej dane 

je potrebné uverejniť skôr a bolo by dobré stanoviť si cieľ,  na čo sa finančné prostriedky použijú. 

Je to pre poskytovateľov viac motivujúce. 

 Pán Berecký priniesol list neznámeho pisateľa, ktorý bol vyvesený v škole na dievčenskej 

toalete. Môže sa prijať ako úsmevný, ale aj ako vysielajúci určitý signál. Pýtal sa či ho pán riaditeľ 

čítal a aký má k tomu postoj. Pán riaditeľ sa vyjadril, že nemá k tomu jasný postoj. Pamflet nechce 

rozmazávať, pretože si myslí, že akákoľvek reštrikcia alebo represia pomáhajú k ďalšej aktivite 

pisateľa, čomu by sa chcel vyhnúť. 

  

Ad 7: 

    Predsedníčka Rady školy vyzvala na stanovenie termínu najbližšieho zasadnutia Rady 

školy. To bolo dohodnuté na 11.01.2022 o 16.00 hod. 

 Na záver predsedníčka Rady školy poďakovala prítomným za ich účasť. Modlitbou 

poslúžil Ing.  Daniel Kobyľan. 

 

 

V Košiciach 03.10. 2022 

 

Zápisnicu overil: Ing. Daniel Kobyľan   ........................................ 

                            overovateľ          podpis 

 

 

Zápisnicu vyhotovila: Bc. Iveta Kuchárová             .......................................... 

     zapisovateľka        podpis 

 

 

 


