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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 2011
Rada školy pri gymnáziu sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka 1 v Prešove sa v roku
2011 zišla celkom na troch zasadnutiach a to 17. 3. 2011, 23. 6. 2011 a 20. 10. 2011.
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. Ing. Martin Senderák – zástupca rodičov
7. PhDr. Jozef Drondzek - zástupca zriaďovateľa
8. PhDr. Radoslav Milčo - zástupca zriaďovateľa
9. Mgr. Miroslav Jacko - zástupca zriaďovateľa
10. Júlia Komárová - zástupca zriaďovateľa
11. Katarína Lešková – zástupca žiakov
Na prvom zasadnutí 17. 3. 2011 riaditeľ školy RNDr. Pavol Petrovský predniesol
návrhu rozpočtu na rok 2011, správu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2010, kritéria
na prijímacie skúšky pre školský rok 2011/2012 a záverečnú správu o výsledku inšpekčnej
činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou. Rada školy súhlasila s kritériami prijímacích
skúšok. Následne predseda rady školy Mgr. Ľubomír Lazor predložil návrh výročnej správy
rady školy za rok 2010. Správa bola jednohlasne schválená. Počas diskusie sa Ing. Martin
Senderák informoval o písomných maturitných skúškach a riaditeľ školy informoval radu
školy o možnosti vlastného stravovania v katolíckom kruhu (výdajni jedál). Prítomných bolo
šesť členov.

Druhé zasadnutie sa konalo 23. 6. 2011. Riaditeľ školy RNDr. Pavol Petrovský
zhodnotil prijímacie skúšky pre školský rok 2011/2012 a priebeh maturitných skúšok. Počas
tohto druhého zasadania riaditeľ školy predniesol návrh na zmeny v školskom vzdelávacom
programe, ktoré členovia rady školy prerokovali a jednohlasne odsúhlasili. Počas diskusie
riaditeľ školy predložil návrh počtu žiakov ma školský rok 2012/2013. Rada školy
jednohlasne odsúhlasila navrhnutý počet žiakov. Prítomní boli siedmi členovia rady školy.
Posledné zasadnutie sa konalo dňa 20. 10. 2011. V úvode tohto stretnutia riaditeľ
školy oboznámil radu školy s výchovno-vzdelávacími výsledkami školy za predchádzajúci
školský rok. Následne riaditeľ školy informoval radu školy o plánovaných aktivitách školy
v školskom roku 2011/2012. Počas diskusie sa Ing. Miroslav Fečík informoval o dôvode
vylúčenia žiaka Luciána Kolena zo štúdia. Na otázku p. Fečíka odpovedal Mgr. Ľubomír
Lazor a riaditeľ školy. Ďalší člen, Ing. Martin Senderák poukázal na stúpajúcu tendenciu
vymeškaných hodín na čo reagoval a odpovedal riaditeľ školy. Na záver diskusie p. Lazor
apeloval na rodičov, aby nepodporovali a kontrolovali podávanie alkoholu na stužkovej
slávnosti. Na túto tému reagoval riaditeľ školy, ktorý prisľúbil, že na celoškolskom združení
poprosí rodičov o pochopenie v tejto oblasti. Prítomných bolo sedem 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 2011
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 2011 nemusela riešiť
žiadne sťažnosti, podnety a žiadosti.

V Prešove dňa 19.3.2012
Mgr. Ľubomír Lazor
predseda rady školy

