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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 2013
Rada školy pri gymnáziu sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka 1 v Prešove sa v roku
2013 zišla celkom na šiestich zasadnutiach a to 28. 2. 2013, 21. 3. 2013, 24. 4. 2013, 26. 6.
2013, 28. 10. 2013, 12. 12. 2013 a 26. 4. 2013 na výberovom konaní na post riaditeľa školy.
Členmi rady školy boli:
1. Mgr. Ľubomír Lazor – predseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov
školy
2. Mgr. Slavomír Tall – podpredseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov
školy
3. Gejza Sabanoš- zástupca nepedagogických zamestnancov školy
4. Ing. Ján Hanobik - zástupca rodičov
5. Ing. Martin Senderák - zástupca rodičov
6. Ján Vysocký – zástupca rodičov
7. PhDr. Jozef Dronzek - zástupca zriaďovateľa
8. Ing. Dezider Smelý, CSc. - zástupca zriaďovateľa
9. Mgr. Štefan Kaňuk - zástupca zriaďovateľa
10. Mgr. Miroslav Jacko - zástupca zriaďovateľa
11. Ivana Senderáková – zástupca žiakov
Na prvom zasadnutí 28. 2. 2013 predseda rady školy informoval členov rady
o stretnutí, ktorého sa zúčastnili predsedovia rád škôl a školských zariadení Košickej
arcidiecézy. Hlavnou témou tohto stretnutia boli informácie o poslaní rád škôl, informácie
o vypracovaní štatútu rady školy a informácie o príprave výberového konania na post
riaditeľa školy. Ďalším bodom zasadnutia bola voľba podpredsedu rady školy. Mgr. Ľ. Lazor
navrhol za podpredsedu Mgr. S. Talla. Žiaden ďalší kandidát nebol navrhnutý. Za
navrhnutého kandidáta hlasovalo 9 členov, jeden sa zdržal hlasovania a nikto nehlasoval proti.
Mgr. S. Tall bol právoplatne zvolený za podpredsedu rady školy. Predseda rady školy
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predniesol členom nový štatút rady školy. Za schválenie štatútu rady školy hlasovalo 10
členov. Nikto sa nezdržal a nikto nehlasoval proti. Štatút rady školy bol jednohlasne
schválený. V ďalšom bode zasadania prečítal Mgr. Ľ. Lazor výročnú správu rady školy za
kalendárny rok 2012. Prítomní členovia jednohlasne odsúhlasili výročnú správu rady školy za
kalendárny rok 2012. Posledným bodom tohto stretnutia boli kritéria na prijímacie skúšky pre
šk. r. 2013/2014 – riaditeľ školy RNDr. P. Petrovský oboznámil prítomných s kritériami
prijímacích skúšok. Kritéria boli schválené na pedagogickej rade. Rada školy jednohlasne
súhlasila s kritériami prijímacích skúšok. Témou diskusie bolo vyjadrenie sa k návrhu
rozpočtu školy na r. 2013 – návrh predniesol riaditeľ školy RNDr. P. Petrovský. Mgr. M.
Jacko informoval prítomných o zmenách vo vypracovaní rozpočtu od 1. 1. 2013 a o zmenách
pri prerozdeľovaní peňazí na CVČ. V rámci diskusie riaditeľ školy predniesol správu
o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2012. Počas diskusie oznámil riaditeľ školy členom
rady školy zámer zriadiť nový študijný odbor – bilingválne štúdium. Žiadosť o zriadenie
adresoval zriaďovateľovi a čaká na vyjadrenie. V závere diskusie riaditeľ školy informoval
o zapojenosti školy do rôznych projektov zameraných na obnovu školy a medzinárodnú
spoluprácu so školami v zahraničí. Prítomných bolo desať členov.
Druhé zasadnutie bolo mimoriadne a konalo sa 21. 3. 2013. Zvolal ho predseda rady
školy na základe žiadosti z ABŠU o vyjadrenie sa k zriadeniu nového študijného odboru 7902
J 74 gymnázium – bilingválne štúdium, v Gymnáziu sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, 080 01
Prešov od 1. septembra 2014. Prítomných bližšie s návrhom oboznámil pán riaditeľ, ktorý
odoslal túto požiadavku na ABŠU do Košíc. Predseda rady školy požiadal členov rady školy
o vyjadrenie sa k danej žiadosti formou hlasovania. Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov. Za
schválenie žiadosti hlasovalo 9, proti 0 a zdržalo sa hlasovania 0 členov. V rámci diskusie
riaditeľ školy prítomných informoval o počte prihlásených žiakov na prijímacie skúšky pre
školský rok 2013/2014. Prítomných bolo deväť členov.
Tretie zasadnutie sa uskutočnilo 24. 4. 2013. Predseda rady školy informoval členov
rady o stretnutí, ktorého sa zúčastnili predsedovia rád škôl a školských zariadení Košickej
arcidiecézy na ABŠU 15. 4. 2013. Hlavnou témou tohto stretnutia boli informácie o príprave
výberového konania na post riaditeľa školy a prevzatie prihlášok do výberového konania na
funkciu riaditeľa. Mgr. Ľubomír Lazor informoval členov o odoslaní pozvánok uchádzačom
o výberové konanie, ktoré zrealizoval 16. 4. 2013, pričom termín výberového konania bol
stanovený na 26. 4. 2013 o 16,00 hod. a miesto konania je v budove školy Gymnázia sv.
Moniky. Predseda rady školy rozdal prítomným nakopírované zásady výberového konania na
funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia a oboznámil s nimi jednotlivých členov rady
školy. Po podpísaní vyhlásenia o ochrane osobných údajov pristúpila rada školy ako výberová
komisia k odpečateniu a otvoreniu obálok s materiálmi jednotlivých uchádzačov o post
riaditeľa školy. Členovia sa oboznámili s informáciami o uchádzačoch na post riaditeľa
a predseda rady školy nakopíroval členom koncepcie rozvoja školy aby sa mohli pripraviť
a následne reagovať počas výberového konania. Predseda rady školy upozornil členov, že po
výberovom konaní sú povinní odovzdať tento materiál na skartáciu. Podľa zásad výberového
konania, rada školy pristúpila k prerozdeleniu úloh členom výberovej komisie. Spracovanie
celej agendy, dokumentácie, prípravy hlasovacích lístkov a zápisníc z priebehu výberového
konania sa podujal realizovať predseda rady školy. Rada školy jednohlasne súhlasila.
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Predsedu výberovej komisie Mgr. Miroslava Jacka navrhol Ing. Martin Senderák. Rada školy
jednohlasne súhlasila. Priebeh výberového konania pohovorom navrhol p. Ján Vysocký. Rada
školy jednohlasne súhlasila. Poradie uchádzačov vo výberovom konaní navrhol predseda rady
školy na základe poradia prihlásených sa do výberového konania. Rada školy jednohlasne
súhlasila. Počas diskusie predseda rady školy požiadal členov aby sa dostavili na výberové
konanie najmenej pol hodiny pred začatím výberového konania. Jednotliví členovia kládli
predsedovi rady školy otázky súvisiace s výberovým konaním, na ktoré im odpovedal Mgr.
Ľubomír Lazor v súlade so zásadami výberového konania na funkciu riaditeľa školy
a školského zariadenia. Prítomných bolo sedem členov.
Štvrté zasadnutie sa uskutočnilo 26. 6. 2013. Predseda rady školy oboznámil
prítomných s výsledkom výberového konania na riaditeľa školy. Arcibiskupský školský úrad
akceptoval kandidáta zvoleného radou školy a riaditeľom na ďalšie funkčné obdobie je RNDr.
Pavol Petrovský. Následne riaditeľ školy zhodnotil maturitné skúšky. Zmaturovali všetci
žiaci, dvaja žiaci budú maturovať 9/2013 zo zdravotných dôvodov (materiály, podklady,
výsledky uložené u p. riaditeľa). Počas maturitných skúšok prebiehala inšpekcia, pričom
maturitné skúšky prebehli bez problémov. Štátna školská inšpekcia vypracovala pozitívnu
správu bez opatrení. Riaditeľ školy pokračoval v zhodnotení prijímacích skúšok na šk. r.
2013/2014 – o priebehu a počtoch prijatých budúcich prvákov. Skonštatoval, že záujem
o štúdium na škole pretrváva. Škola v danom školskom roku otvorí štyri prvácke triedy.
Ďalším bodom zasadnutia bol návrh počtu tried pre školský rok 2014/2015. Škola chce
v nasledujúcom školskom roku otvoriť 3 klasické triedy a 1 triedu bilingválnu s vyučovacím
jazykom anglickým. Návrh predložil p. riaditeľ. Rada školy jednohlasne odsúhlasila počet
tried. Posledným bodom programu bol školský vzdelávací program a výchovný program
centra voľného času ako súčasti centra gymnázia sv. Moniky. Radu školy oboznámil s týmto
bodom riaditeľ RNDr. P. Petrovský. Školský vzdelávací program a výchovný program centra
voľného času ostáva v takej podobe v akej bol nastavený v predchádzajúcom školskom roku.
Rada školy jednohlasne odsúhlasila pokračovanie v nastavenom školskom vzdelávacom
programe a výchovnom programe centra voľného času. V diskusii informoval prítomných
riaditeľ školy so začatím opravných prác na streche budovy školy počas letných prázdnin.
Celá strecha bude demontovaná a použije na realizáciu novej sa použije plech prípadne iná
krytina. V riešení je aj havarijný stav okien na severnej strane a celá fasáda budovy školy.
Počas letných prázdnin prebehne oprava žiackych skriniek na chodbách a rozšírenie
priestorov zborovne, pretože Mgr. Slavomír Tall uvoľní školský byt, ktorý sa prerobí na
ďalšiu zborovňu a miestnosť pre kaplána školy. Školník Gejza Sabanoš upozornil na problém
s roletami v triedach, ktoré by sa mali postupne vymeniť za horizontálne lamelové žalúzie.
Školník taktiež upozornil na problém s parkovaním pri zadnej bráne – autá parkujú na antuke
a pred školou. Riaditeľ školy zhodnotil, že zadná brána by sa mala prerobiť a pri parkovaní
pred školou treba kontaktovať mestskú políciu. Mgr. Ľubomír Lazor sa informoval či bude od
septembra naďalej fungovať CVČ pri gymnáziu sv. Moniky. Riaditeľ školy potvrdil, že CVČ
bude aj naďalej fungovať pokiaľ bude záujem zo strany žiakov o ponúkané krúžky. V závere
diskusii sa informovala žiačka Senderáková, prečo musia mať všetci žiaci školy tričká
s logom školy. Vysvetlenie podal riaditeľ školy, ktorý informoval, že je to rozhodnutie rady
rodičov školy a taktiež budúci školský rok je dvadsiate výročie vzniku školy, čo bude
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znázornené aj na školských tričkách, ktoré budú používať na hodinách telesnej výchovy.
Prítomných bolo šesť členov.
Piate zasadnutie sa konalo 26. 6. 2013. Riaditeľ školy prítomným predniesol správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. r. 2012/2013. Obsahovala informácie o
pedagogických zamestnancoch a zmenách, počte žiakov, maturitných skúškach, dochádzke
žiakov, výsledkoch maturitných skúšok, učebných plánoch, počte zamestnancov
(pedagogických, nepedagogických, zamestnaných na dohodu), ďalšom vzdelávaní učiteľov,
inovačnom štúdiu, prehľade výsledkov súťaží a olympiád, spolupráci pri zbierkach,
charitatívne účely – pomoc žiakov, aktivite žiakov v rámci žiackej školskej rady, akciách
školy, školský časopis Cesta, modlitbových stretnutiach, športových stretnutiach, projektoch
na škole, materiálno technickom zabezpečení školy a počte učební, stravovaní žiakov (v
katolíckom kruhu), silných a slabých stránkach školy – stav budovy, nepostačujúce priestory,
dochádzka žiakov, o školskom stredisku záujmovej činnosti pri GsM. Druhým bodom
zasadnutia boli zmeny v školskom poriadku. Informácie prítomným predniesol predseda rady
školy spoločne s riaditeľom školy. Poukázali na zmeny v §3 odsek 4, §4 odsek 9 a 10.
V školskom poriadku pribudol §14, ktorý stanovuje platnosť školského poriadku aj pre
Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť gymnázia sv. Moniky. Počas diskusie
informoval prítomných riaditeľ školy o priebehu začiatku školského roku 2013/2014.
Pripomenul, že v tomto školskom roku škola oslávi 20. výročie vzniku a z tohto dôvodu sa
realizuje ďakovná púť učiteľov do Ríma a Assisi. Púť bude prebiehať v marci (počas jarných
prázdnin). Bude realizovaná aj púť pre žiakov v mesiaci apríl. Prítomných bolo deväť členov.
Posledné zasadnutie prebehlo 12. 12. 2013. Informácie k prvému bodu zasadnutia
o oprave budovy školy prítomným predniesol riaditeľ školy RNDr. Pavol Petrovský.
V triedach boli vymenené žiarivkové trubicové svetlá, pričom boli nahradené modernejším,
výkonnejším a menej energeticky náročným LED osvetlením. Práce na oprave strechy boli
ukončené a strecha je už vyplatená. Práca bola dobre urobená a mala by vydržať minimálne
50. rokov. Ďalej je naplánovaná oprava fasády, zateplenie stropu a neskôr oprava strechy nad
telocvičňou. Finančné krytie jednotlivých opráv je v štádiu riešenia, pričom škola už má
prísľub spolufinancovania z Rímskokatolíckeho farského úradu sv. Mikuláša v Prešove.
Ďalším bodom bol harmonogram zasadnutí rady školy v roku 2014. Vyjadrenie poskytol
predseda rady školy. Podľa doterajších skúseností so stretnutiami v danom kalendárnom roku
navrhol harmonogram zasadnutí na mesiace marec, jún, september/október a december.
V prípade potreby alebo nepredvídanej udalosti sa môže tento harmonogram upraviť.
V diskusii riaditeľ školy pozval prítomných na ples rodičov, učiteľov a priateľov školy, ktorý
sa uskutoční v mesiaci január. V závere diskusie predseda rady školy spoločne s riaditeľom
školy poďakovali členom za činnosť rady školy v kalendárnom roku 2013. Prítomných bolo
deväť členov.
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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 2013
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
Rada školy sa okrem plánovaných zasadnutí zišla raz na mimoriadnom zasadnutí, na
ktorom odsúhlasila žiadosť riaditeľa školy o vyjadrenie sa k zriadeniu nového študijného
odboru 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium, v Gymnáziu sv. Moniky, Tarasa
Ševčenka 1, 080 01 Prešov od 1. septembra 2014. Rada školy taktiež v tomto roku
realizovala výberové konanie na post riaditeľa školy, ktorý obhájil staronový riaditeľ školy
RNDr. Pavol Petrovský. Rada školy v roku 2013 nemusela riešiť žiadne sťažnosti a podnety.

V Prešove dňa 27. 3. 2014
Mgr. Ľubomír Lazor
predseda rady školy
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