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Zriadenie a účel Rady školy
Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti
o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom
a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a
presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a
ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly,
posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, z pohľadu školskej problematiky.

Prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku 2009
Rada školy pri gymnáziu sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka 1 v Prešove sa v roku
2009 zišla celkom na štyroch zasadnutiach a to 27.1.2009, 26.3.2009, 14.9.2009 a 21.12.2009.
Členmi rady školy boli:
1. Mgr. Ľubomír Lazor - predseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov školy
2. PaedDr. Ján Kaňuk - zástupca pedagogických zamestnancov školy
3. Marta Kollárová- zástupca ostatných zamestnancov školy
4. Ing. Miroslav Fečík - zástupca rodičov
5. Ing. Ján Hanobik - zástupca rodičov
6. Ján Demčák - zástupca rodičov
7. ThLic. Juraj Rendeš - zástupca zriaďovateľa
8. PhDr. Radoslav Milčo - zástupca zriaďovateľa
9. Mgr. Miroslav Jacko - zástupca zriaďovateľa
10. Júlia Komárová - zástupca zriaďovateľa
11. Peter Tinath - zástupca žiakov
Na prvom zasadnutí 27.1.2009 bol predložený a jednohlasne schválený štatút rady
školy. Prítomných bolo osem členov rady školy.
Druhé zasadnutie sa konalo 26.3.2009, na ktorom predseda rady školy Mgr. Ľubomír
Lazor predložil návrh výročnej správy rady školy za rok 2008. Správa bola jednohlasne
schválená. Následne riaditeľ školy RNDr. Pavol Petrovský predniesol správu o hospodárení
a rozpočte na rok 2009 a zároveň oboznámil prítomných s kritériami prijatia žiakov do prvého
ročníka na školský rok 2009/2010. Prítomní diskutovali o potrebe rekonštrukcie strechy
školskej budovy, predkladali rôzne návrhy na riešenie problému. Prítomných bolo osem
členov rady školy.

Tretie zasadnutie sa konalo dňa 14.9.2009. Na tomto zasadnutí došlo k zmene člena
rady školy, nakoľko Thlic. Juraj Rendeš prestal pôsobiť ako dekan rímskokatolíckej farnosti
sv. Mikuláša v Prešove. Novým členom sa stal PhDr. Jozef Drondzek ako nový dekan, ktorý
bol delegovaný zriaďovateľom. Riaditeľ školy RNDr. Pavol Petrovský prítomných oboznámil
s projektovou výzvou z ESF, ktorý sa týka prístavby učební, jedálne a novej strechy, so
vzdelávacím programom školy a jeho zmenami. Najväčšiu pozornosť zameral na projekty,
duchovnú formáciu, projekt ,,osobnosť roka“, charakteristiku školského vzdelávacieho
programu ,,Jednota tela a ducha“ na základe štátneho vzdelávacieho programu. Ďalej sa
vyjadril k hodnoteniu žiakov. Informoval členov rady o Správe o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch školy. Prítomných bolo sedem členov rady školy.
Posledné zasadnutie sa uskutočnilo 21.12.2009. Riaditeľ školy RNDr. Pavol Petrovský
prítomných oboznámil so školským poriadkom a jeho úpravami v školskom roku 2009/2010.
Upozornil na body, ktoré sú zo strany žiakov najviac porušované. Jedná sa o absenciu žiakov
a falošné ospravedlnenia, pričom následne uviedol, aké sú sankcie za tieto priestupky. Ďalej
oboznámil prítomných so zmenami v pracovnom poriadku od 1.11.2009 podľa zákona
o pedagogických zamestnancoch a ich odmeňovaní podľa zákona o verejnej službe. Predseda
rady školy Mgr. Ľubomír Lazor predložil harmonogram zasadnutí v roku 2010 v termínoch
2.3.2010, 13.4.2010, 14.9.2010 a 9.11.2010. Členovia jednohlasne tento harmonogram
schválili. Prítomných bolo šesť členov rady školy.

Príjmy a výdavky rady školy
Rada školy nespravuje žiaden majetok, nevedie žiadnu formu účtovnej evidencie.
Rozpočet rady školy je krytý z finančných prostriedkov školy. Rada školy v roku 2009
nemala žiadne príjmy. Na strane výdavkov sa jednalo len o uhradenie poštovného, kde sa
finančné prostriedky podarilo ušetriť osobným doručením pozvánok a materiálov členom rady
školy. V rámci výdavkov neboli použité žiadne finančné prostriedky na odmeny členov rady
školy.

Záverečné zhodnotenie činnosti
Žiadny člen rady školy nevyužil možnosť zvolať mimoriadne zasadnutie a ani
nepožiadal predsedu o zvolanie takéhoto zasadnutia. Rada školy v roku 2009 nemusela riešiť
žiadne sťažnosti, podnety a žiadosti.

V Prešove dňa 11.3.2010
Mgr. Ľubomír Lazor
predseda rady školy

