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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 2015
Rada školy pri gymnáziu sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka 1 v Prešove sa v roku
2015 zišla celkom na troch zasadnutiach a to 25. 3. 2015, 15. 6. 2015 a 22. 10. 2015.
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
Prvé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 25. 3. 2015. Riaditeľ školy RNDr. Pavol Petrovský
predniesol správu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2014, návrhu rozpočtu na rok 2015
a kritéria na prijímacie skúšky pre školský rok 2015/2016. Rada školy jednohlasne súhlasila
s kritériami prijímacích skúšok. Následne predseda rady školy Mgr. Ľubomír Lazor predložil
návrh výročnej správy rady školy za rok 2014. Správa bola jednohlasne schválená. Počas
diskusie riaditeľ školy informoval radu školy o počte prihlásených žiakov na prijímacie
skúšky pre školský rok 2015/2016. Člen rady školy pán J. Vysocký sa informoval ohľadom
študijných jazykov a sl. Katarína Šarníková prítomných oboznámila s činnosťou Žiackej
školskej rady. Prítomných bolo sedem členov rady školy.
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Na druhom zasadnutí 15. 6. 2015 predseda rady školy Mgr. Ľ. Lazor informoval
prítomných o zmene v školskom poriadku, ktorá ošetrovala opustenie budovy školy z dôvodu
návštevy školskej jedálne. Následne riaditeľ školy RNDr. Pavol Petrovský predniesol
inovovaný štátny vzdelávací program pre gymnáziá a poukázal na zmeny, ktoré sa týkajú
našej školy. V ďalšom bode riaditeľ školy predniesol návrh počtu tried pre školský rok
2016/2017. Škola plánuje otvoriť 3 klasické triedy a 1 triedu bilingválnu s vyučovacím
jazykom anglickým. Rada školy jednohlasne odsúhlasila navrhnutý počet tried. O priebehu
maturitných skúšok opätovne poskytol informácie riaditeľ školy. K maturite malo pristúpiť
124 žiakov, no maturovalo len 123 žiakov. Jedna žiačka bola klasifikovaná známkou
nedostatočný z predmetu matematika kvôli čomu nemohla byť pripustená k maturitnej skúške
(opakuje 4. ročník v nasledujúcom školskom roku). Zo 123 maturantov jedna žiačka
nezmaturovala z predmetu biológia a 5 žiakov nezmaturovalo z externej časti predmetu
matematika. Týchto žiakov čakala opravná externá časť maturitnej skúšky v septembri.
Riaditeľ školy taktiež poukázal na slabšie výsledky z externej maturitnej skúšky z cudzích
jazykov a vyzdvihol výbornú úspešnosť pri externej časti maturitnej skúšky z matematiky
a slovenského jazyka a literatúry. Na základe prijímacích skúšok na šk. r. 2015/2016, škola
v danom školskom roku otvorí štyri prvácke triedy a to 3 klasické a 1 triedu bilingválnu
s vyučovacím jazykom anglickým. Priebeh prijímacích skúšok zosumarizoval RNDr. P.
Petrovský. V závere zasadnutia prebehla diskusia, v ktorej Mgr. M. Jacko informoval
prítomných o výbere školy v projekte Renovabis, v ktorom škola žiadala financie na
modernizáciu počítačovej a WiFi siete školy z dôvodu zavádzania moderných technológií do
vyučovacieho procesu. Škola sa umiestnila na prvom mieste a získa grant v hodnote 6 269,-€.
Riaditeľ školy spomenul plány na rekonštrukciu počítačových učební počas letných prázdnin
a ďalšie zatepľovanie budovy a telocvične v mesiaci júl. Prítomní boli deviati členovia rady
školy.
Tretie a zároveň posledné zasadnutie v roku 2015 sa uskutočnilo 22. 10. 2015.
Riaditeľ školy prítomným predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. r.
2014/2015. Obsahovala informácie o počte žiakov, prospechu 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, duchovnom a formačnom pláne školy, modlitbových
stretnutiach, športových stretnutiach, školských plesoch, projektoch na škole, spolupráci
s vysokými školami, materiálno technickom zabezpečení školy a počte učební, stravovaní
žiakov (v katolíckom kruhu), silných a slabých stránkach školy – nepostačujúce priestory,
dochádzka žiakov, zlepšenie spolupráce so zahraničnými školami, o centre voľného času ako
súčasti centra gymnázia sv. Moniky, hospodárskych výsledkoch školy (ziskové
hospodárenie), oprave budovy školy a znížení spotreby energií v dôsledku zateplenia
a výmeny osvetlenia (LED). Prítomní jednohlasne odsúhlasili správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti školy za šk. r. 2014/2015. V ďalšom bode riaditeľ školy informoval radu školy
o priebehu začiatku školského roku 2015/2016, o priebehu rekonštrukčných prác v exteriéri
a v interiéri školy, o poznávacom zájazde Brusel – Londýn – Paríž a ďalších aktivitách, ktoré
sa už zrealizovali alebo sa ešte len budú konať. V úvode školského roku došlo k vylúčeniu
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žiačky zo štúdia z dôvodu nenastúpenia na štúdium o čom informoval radu školy riaditeľ
školy. V rámci diskusie sa informoval člen rady školy Ing. M. Senderák ohľadom dotazníka
adresovaného rodičom, ktorý škola distribuovala. Riaditeľ RNDr. P. Petrovský ho informoval,
že škola si musela túto povinnosť splniť na základe zákona, ktorý vydalo ministerstvo
školstva. Prítomných bolo osem 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 2015
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 2015 nemusela riešiť
žiadne sťažnosti, podnety a žiadosti.
V Prešove dňa 10. 3. 2016
Mgr. Ľubomír Lazor
predseda rady školy
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