
 

ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia RADY ŠKOLY 

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

 

Dátum a miesto konania: 11. 1. 2023,  Košice 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,  

 

Program:  1. Otvorenie. 

  2. Aktuálne výzvy a príležitosti v materiálnom, personálnom a duchovnom rozvoji 

      školy. 

  3. Schválenie kritérií pre prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025. 

  4. Harmonogram stretnutí v novom kalendárnom roku 2023. 

  5. Rôzne 

  6. Záver 

 

K priebehu zasadnutia: 

 

Ad 1:  Predsedníčka Rady školy pani Kolárová privítala prítomných členov a oboznámila ich 

s programom zasadnutia. Modlitbou poslúžil pán Havrila.  

 

Ad 2: Pán riaditeľ informoval o zdĺhavom procese vybavovania povolenia pre lektorku, nakoľko 

povolenie sme vybavovali sami. Ale podarilo sa a sme skoro v cieli vybavovania pracovného 

povolenia. Pre ďalší školský rok sme mali o pridelení lektorov rokovať s ELCOU. Tá stretnutie 

zrušila. Podali sme žiadosť cez Fulbrightovú komisiu na získanie asistentov. Títo nemôžu 

vyučovať sami, ale sú poskytovaní na 1 rok zdarma a preto to chceme vyskúšať. Výsledok sa 

dozvieme v marci. 

           Pán riaditeľ informoval, čo sa týka personálnej otázky, že momentálne nemáme žiadnu 

zamestnankyňu na materskej dovolenke.  

           Ďalej oboznámil prítomných s potešujúcou správou. Pani učiteľka  Podracká sa dostala do 

finálovej trojky prestížneho ocenenia Dionýza Ilkoviča, čo je veľká pocta pre našu školu. 

           Pán riaditeľ informoval o výučbe ruštiny a konštatoval, že je vyučovanie zabezpečené 

v štandarde. Do budúceho školského roka sa táto personálna otázka bude riešiť až po zistení 

záujmu zo strany prijatých žiakov o tento jazyk. Podľa záujmu sa bude v začínajúcich ročníkoch 

otvárať jeho výučba. 

           Pán riaditeľ ďalej informoval, čo sa týka materiálno-technického zabezpečenia školy ako 

pokročil v projekte realizácie multimediálnej učebne. Zabezpečil kompetentnú osobu na 

realizáciu tohto projektu, ktorá do konca januára urobí obstarávanie na dodávateľov prác. 

Dokončenie projektu je plánované na  koniec júna 2023. Veľkým otáznikom je udržanie cien 

z projektu z dôvodu vysokej inflácie.  

          Ďalej oboznámil prítomných, že pripravuje nový projekt z vyzbieraných 2% z daní na 

výstavbu altánku v areáli školy. 

        

 



 

          Informoval, že sme získali finančné prostriedky cez projekt Západoslovenská energetika 

na nákup pomôcok pre výučbu telesnej výchovy. Projekt vypracoval pán učiteľ Vecan. 

          Negatívnou správou je, že nám klesajú počty žiakov a tým aj finančné prostriedky na chod 

školy. Máme stanovené veľmi nízke počty na prijatie žiakov na osemročné štúdium. Žiadali sme 

28 a schválili nám len 20. Uvažujeme do budúcnosti otvoriť dve triedy 8-ročného štúdia. 

Problém je však v priestorových možnostiach školy. 

          Pán Dudáš chcel vedieť aký ohlas mala realizácia Kariérneho dňa. Pán riaditeľ 

konštatoval, že z jeho strany je hodnotenie veľmi pozitívne ale to by mali skôr ohodnotiť 

študenti. Študentka členka RŠ N. Semková konštatovala, že sa im táto akcia páčila, prednášky 

boli obsahovo dobré, viac boli zamerané na ekonomiku, študenti by privítali skôr prednášky o 

medicíne.  Mnohým  študentom to pomohlo v ich rozhľade a rozhodovaní sa o budúcom 

kariérnom smerovaní. 

          Pán Soós konštatoval, že pozývanie absolventov na takého podujatie je dobrou 

propagáciou školy. Úspešní absolventi by sa mali prezentovať na škole napr. v ročenke, na 

nástenke. 

          Pán riaditeľ informoval, že plánuje usporiadať oslavu 30.výročia vzniku školy. Pri tejto 

príležitosti chce usporiadať ples absolventov školy.  

 

Ad 3: Pán riaditeľ informoval o návrhu zmeny v kritériách pre prijímacie skúšky na školský rok 

2024/2025. Prvá zmena je minimálny počet bodov z AJ, mení sa z 18 na 20 bodov. Druhá zmena 

je posilniť body za súťaže. Doteraz bolo maximum 20 bodov a podľa nových kritérií môže 

získať žiak až 50 bodov. Pán Polan tu pripomienkoval, že by sa mohlo uvažovať, aby sa do 

bodovania počítali aj recitačné a rétorické súťaže, ktoré pomáhajú študentom v rozvoji 

komunikácie. Tretia zmena sa týka posúdenie pri rovnosti bodov žiakov. Ak sú viacerí 

s rovnakým celkovým počtom bodov na rozhraní pre prijatie, priorita bola navrhnutá u 5-

ročného štúdia: 1= body za test z AJ, 2= body za súťaže, 3=body za náboženskú príslušnosť, 

4=body za psychologický test a u 8-ročného štúdia posunuté poradie bez testu z AJ. 

Pán Linkesch pripomienkoval, že nie je správne, že body za náboženskú príslušnosť sú až tretie 

v poradí. On by im dal väčšiu váhu. Po dlhšej diskusii pán Kobyľan navrhol, aby sa 

nepostupovalo podľa bodov, ale, aby sa jednotlivým bodom pridelili percentá váhy a tak podľa 

vzorca vypočítalo poradie uchádzačov. Bolo určené  pridelenie %. bod 1=20%, 2= 30%, 

3=30%,4=20% u 5-roč. štúdia a bod 2=30%, 3=40%, 4=30% psychologický test u 8-ročného 

štúdia. Za návrh sa hlasovalo a bol jednohlasne schválený. Rada školy preto odporúča riaditeľovi 

školy, aby tento návrh prijal a zapracoval do kritérií pre prijímacie skúšky. 

 

Ad 4: Predsedníčka rady školy navrhla, aby sa zasadnutia konali v mesiacoch marec, jún, 

október, a december okolo 20-teho v mesiaci. Prítomní s návrhom súhlasili. 

 

Ad 5:  Predsedníčka rady školy oboznámila prítomných s dodatkom štatútu rady školy, ktorý 

upravuje postup doplnenia člena rady školy za rodiča, ktorého dieťa končí štúdium na našej 

škole.  

 Pán Polan mal otázku, či naša škola má partnerské školy, na ktoré by mohli žiaci ísť na 

výmenné pobyty. Pán Soós, ktorý má na starosti na škole túto problematiku. Podrobne vysvetlil 

prítomným, že spolupracujeme s tromi partnerskými školami, dve sú v Holandsku a jedna 



v Nemecku. Po dvojročnej prestávke počas Covidu sa na jar 2023 obnovuje spolupráca 

a návštevy žiakov od nás v partnerských školách a opačne. 

 

Ad 6:  Na záver predsedníčka rady školy poďakovala prítomným za ich účasť. Modlitbou 

poslúžil pán Linkesch. 

 

V Košiciach 11. 1. 2023 

 

Zápisnicu overil: Mgr. Samuel Linkesch   ........................................ 

                            overovateľ          podpis 

 

 

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

     zapisovateľka        podpis 

 


