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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 2014
Rada školy pri gymnáziu sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka 1 v Prešove sa v roku
2014 zišla celkom na troch zasadnutiach a to 27. 3. 2014, 16. 6. 2014 a 16. 10. 2014.
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. Katarína Šarníková – zástupca žiakov
Na prvom zasadnutí 27. 3. 2014 riaditeľ školy RNDr. Pavol Petrovský predniesol
správu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2013, návrhu rozpočtu na rok 2014 a kritéria
na prijímacie skúšky pre školský rok 2014/2015. Rada školy súhlasila s kritériami prijímacích
skúšok. Následne predseda rady školy Mgr. Ľubomír Lazor predložil návrh výročnej správy
rady školy za rok 2013. Správa bola jednohlasne schválená. Počas diskusie riaditeľ školy
informoval radu školy o počte prihlásených žiakov na prijímacie skúšky pre školský rok
2014/2015. Prítomných bolo deväť členov.
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Druhé zasadnutie sa uskutočnilo 16. 6. 2014. Riaditeľ školy RNDr. Pavol Petrovský
predložil návrh počtu tried pre školský rok 2015/2016. Škola plánuje v nasledujúcom
školskom roku otvoriť 3 klasické triedy a 1 triedu bilingválnu s vyučovacím jazykom
anglickým. Rada školy jednohlasne odsúhlasila navrhnutý počet tried. Riaditeľ školy
v ďalšom bode rokovania zhodnotil priebeh maturitných skúšok a prijímacie skúšky pre
školský rok 2014/2015. Škola v danom školskom roku otvorí štyri prvácke triedy a to 3
klasické a 1 triedu bilingválnu s vyučovacím jazykom anglickým. Počas tohto zasadania
riaditeľ školy oboznámil prítomných so školským vzdelávacím programom a výchovným
programom centra voľného času ako súčasti centra gymnázia sv. Moniky pre rok 2014/2015.
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 závere zasadnutia Mgr. Ľ. Lazor informoval členov o ukončení členstva
v rade školy člena delegovaného z radu žiakov sl. Ivany Senderákovej, ktorá už nie je žiakom
školy po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky. Nového člena rady školy za žiakov
deleguje žiacka školská rada, ktorá uskutoční voľby v septembri po otvorení školského roka
2014/2015. Prítomní boli ôsmi členovia rady školy.
Tretie a zároveň posledné zasadnutie v roku 2014 sa uskutočnilo 16. 10. 2014.
Predseda rady školy Mgr. Ľ. Lazor predstavil nového člena rady školy delegovaného za
žiakov. Sl. Katarína Šarníková bola zvolená vo voľbách uskutočnených žiackou školskou
radou v mesiaci september 2014 Riaditeľ školy prítomným predniesol správu o výchovnovzdelávacej činnosti školy za šk. r. 2013/2014. 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 centre voľného času ako súčasti centra gymnázia sv. Moniky, púte do Ríma pri príležitosti
20. výročia založenia školy, zriadení regionálneho a kontaktného centra NÚCEM a oprave
budovy školy. Prítomní jednohlasne odsúhlasili správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy
za šk. r. 2013/2014. V ďalšom bode riaditeľ školy informoval radu školy o priebehu začiatku
školského roku 2014/2015. Otvorilo sa historicky prvé bilingválne cirkevné gymnázium
v Prešove. Škola prešla z papierovej formy triednej knihy a klasifikačného hárku na
elektronickú formu, ktorá má zjednodušiť a uľahčiť prácu pedagógov a ešte lepšie sprístupniť
informácie o študijných výsledkoch a dochádzke žiakov pre ich rodičov a zákonných
zástupcov. Posledným bodom zasadnutia boli zmeny v školskom poriadku. Informácie
prítomným predniesol predseda rady školy. Poukázal na zmenu v §4 odsek 7. Prítomní
jednohlasne odsúhlasili zmenu v školskom poriadku. Počas diskusie člena rady školy Ing. D.
Smelého, CSc. zaujímal investičný výhľad školy. Na otázku reagoval riaditeľ školy, ktorý
spomenul zámer ďalšej výmeny okien a prípadnom ďalšom dokončovaní opravy fasády.
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V krátkosti zhrnul doteraz realizované rekonštrukčné práce na budove školy. Prítomných bolo
deväť členov.

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 2014
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 2014 nemusela riešiť
žiadne sťažnosti, podnety a žiadosti.
V Prešove dňa 25. 3. 2015
Mgr. Ľubomír Lazor
predseda rady školy
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