RADA ŠKOLY PRI GYMNÁZIU SV. MONIKY
Tarasa Ševčenka 1

080 01 Prešov

Výročná správa za rok 2010

Prešov 2011

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 2010
Rada školy pri gymnáziu sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka 1 v Prešove sa v roku
2010 zišla celkom na troch zasadnutiach a to 11. 3. 2010, 25. 6. 2010 a 18. 10. 2010.
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 (ukončené členstvo máj 2010)
Ing. Martin Senderák – zástupca rodičov (nový člen od októbra 2010)
7. PhDr. Jozef Drondzek - zástupca zriaďovateľa
8. PhDr. Radoslav Milčo - zástupca zriaďovateľa
9. Mgr. Miroslav Jacko - zástupca zriaďovateľa
10. Júlia Komárová - zástupca zriaďovateľa
11. Peter Tinath - zástupca žiakov (ukončené členstvo máj 2010)
Katarína Lešková – zástupca žiakov (nový člen od septembra 2010)
Na prvom zasadnutí 11. 3. 2010 riaditeľ školy RNDr. Pavol Petrovský predniesol
návrhu rozpočtu na rok 2010, správu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2009 a kritéria
na prijímacie skúšky pre školský rok 2010/2011. Následne predseda rady školy Mgr. Ľubomír
Lazor predložil návrh výročnej správy rady školy za rok 2009. Správa bola jednohlasne
schválená. Prítomných bolo osem členov.
Druhé zasadnutie sa konalo 25. 6. 2010. Riaditeľ školy RNDr. Pavol Petrovský
zhodnotil prijímacie skúšky pre školský rok 2010/2011 a priebeh maturitných skúšok. Na
tomto zasadnutí informoval predseda rady školy o zániku členstva dvoch členov. Prvým

zaniknutým členom bol žiak Peter Tinath, ktorý úspešným vykonaním maturitnej skúšky
prestal byť žiakom školy. Druhým zaniknutým členom bol zástupca rodičov Ján Demčák,
ktorého dcéra úspešne vykonala maturitnú skúšku a prestala byť žiačkou školy. Počas tohto
druhého zasadania riaditeľ školy predniesol návrh na zmeny v školskom vzdelávacom
programe, ktoré členovia rady školy prerokovali a jednohlasne odsúhlasili. Predseda rady
školy informoval členov rady školy o personálnych zmenách vo vedení školy. Z pozície
technicko-ekonomického zástupcu odchádza na nové pracovisko Ing. Helena Slivková,
pričom na škole bol vyhlásený konkurz na túto pozíciu. V závere tohto druhého stretnutia
riaditeľ školy informoval o neschválení projektu z ESF na rekonštrukciu školy. Počas diskusie
Ing. Miroslav Fečík položil niekoľko otázok ohľadom vyučovania fyziky na škole, na ktoré
riaditeľ školy odpovedal. Prítomní boli štyria členovia rady školy.
Voľba nového zástupcu žiaka do rady školy prebiehala nasledovne. Predseda rady
školy ustanovil volebnú komisiu v spolupráci so žiackou školskou radou. Voľby sa začali na
prvých triednických hodinách 3. 9. 2010. Žiaci v jednotlivých triedach navrhli kandidátov do
volieb, ktorých bolo spolu 16. Dňa 24. 9. 2010 boli distribuované do každej triedy hlasovacie
lístky s menami. Každý volič mal označiť jedného kandidáta. Členovia komisie zozbierali,
skontrolovali, spočítali hlasovacie lístky a sčítali hlasy jednotlivých kandidátov. V prvom kole
volieb sa zúčastnilo 420 študentov, ktorí spolu odovzdali 420 platných hlasovacích lístkov.
Na prvom mieste sa umiestnila Katarína Lešková z 3.D triedy s najväčším počtom hlasov 57.
Keďže počet prítomných študentov bol väčší ako polovica, voľby úspešne skončili 1. kolom.
Voľba nového zástupcu rodičov do rady školy prebiehala nasledovne. Predseda rady
školy ustanovil volebnú komisiu v spolupráci s predsedom rodičovskej rady a riaditeľom
školy. Voľby sa začali na prvých triednych aktívoch 1. 10. 2010 o 16:30. Rodičia
v jednotlivých triedach navrhli kandidátov do volieb, ktorých bolo spolu 16. V ten istý deň
boli distribuované do každej triedy hlasovacie lístky s menami. Každý volič mal označiť
jedného kandidáta. Členovia komisie zozbierali, skontrolovali, spočítali hlasovacie lístky a
sčítali hlasy jednotlivých kandidátov. V prvom kole volieb sa zúčastnilo 256 rodičov, ktorí
spolu odovzdali 256 platných hlasovacích lístkov. Na prvom mieste sa umiestnil Ing. Martin
Senderák s najväčším počtom hlasov 46. Keďže počet prítomných rodičov bol väčší ako
polovica, voľby úspešne skončili 1. kolom.
Posledné zasadnutie sa konalo dňa 18. 10. 2010. V úvode tohto stretnutia riaditeľ
školy oboznámil radu školy s výsledkom konkurzu na pozíciu technicko-ekonomického
zástupcu. Víťazom sa stala nová zástupkyňa RNDr. Henrieta Svocáková. Na tomto zasadnutí
oboznámil predseda rady školy členov s výsledkom volieb zástupcu žiakov a zástupcu
rodičov. Predstavil ich členom rady školy a poprial im veľa pracovných úspechov. Potom
predseda rady školy informoval členov o zmenách v školskom poriadku. Riaditeľ školy
prítomných ďalej oboznámil s výchovno-vzdelávacími výsledkami školy za predchádzajúci
školský rok. Počas diskusie Ing. Miroslav Fečík oboznámil prítomných s informáciou
o hodnotení školy v rámci Prešovských gymnázií. Ďalší člen, Ing. Martin Senderák poukázal
na stúpajúcu tendenciu vymeškaných hodín na čo reagoval a odpovedal riaditeľ školy. Na
záver diskusie PaedDr. Ján Kaňuk poukázal na potrebu vybavenia nepokutovania áut
mestskou políciou počas rodičovských združení. Prítomných bolo deväť 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 2010
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 2010 nemusela riešiť
žiadne sťažnosti, podnety a žiadosti.

V Prešove dňa 17.3.2011
Mgr. Ľubomír Lazor
predseda rady školy

