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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 2017
Rada školy pri gymnáziu sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka 1 v Prešove sa v roku
2017 zišla celkom na troch zasadnutiach a to 23. 3. 2017, 14. 6. 2017 a 26. 10. 2017.
Členmi rady školy boli:
1. Mgr. Dávid Bednárik – predseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov
školy
2. Mgr. Zuzana Brešťanská – podpredsedníčka rady školy, zástupca pedagogických
zamestnancov školy
3. Gejza Sabanoš- zástupca nepedagogických zamestnancov školy
4. Zuzana Tkáčová - zástupca rodičov
5. Bc. Ján Vysocký - zástupca rodičov
6. PaedDr. Branislav Baran, MBA- zástupca rodičov
7. Mgr. Ondrej Jurašek - zástupca zriaďovateľa
8. Mgr. Mária Kertysová - zástupca zriaďovateľa
9. Mgr. Štefan Kaňuk - zástupca zriaďovateľa
10. Mgr. Miroslav Jacko - zástupca zriaďovateľa
11. Katarína Šarniková neskôr Dominika Toďorová – zástupca žiakov
Prvé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 23. 3. 2017. Predseda rady školy predstavil štatút
rady školy, ktorý bol všetkými 11 členmi schválený a prijatý. Vyjadrenie sa k Správe
o výsledkoch hospodárenia školy za r. 2016 bolo prednesené pánom riaditeľom RNDr.
Pavlom Petrovským. Vyjadrenie sa k návrhu rozpočtu na r. 2017 – návrh predniesol a s
konkrétnymi číslami prítomných oboznámil riaditeľ školy RNDr. P. Petrovský. Návrh
rozpočtu na rok 2017 je vypracovaný pre školu a CVČ. Kritéria na prijímacie skúšky pre šk. r.
2017/2018 – p. riaditeľ oboznámil prítomných s kritériami prijímacích skúšok. Písomné
prijímacie skúšky sa uskutočnia. Prijatých bude 120 žiakov z čoho 90 žiakov na štvorročné
štúdium a 30 žiakov na päťročné štúdium v bilingválnej sekcii. Kritéria boli schválené na

pedagogickej rade a zaslané na schválenie na ABŠU do Košíc. Rada školy jednohlasne
súhlasila s kritériami prijímacích skúšok.
Druhé zasadnutie, ktoré sa konalo 14. 6. 2017 otvoril a prítomných privítal Mgr. D.
Bednárik – predseda rady školy. Zároveň predstavil nového člena rady školy, študentku 2.BA
triedy Dominiku Toďorovú a oboznámil účastníkov s programom zasadnutia. Riaditeľ školy
RNDr. P. Petrovský informoval o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno –
vzdelávacieho procesu, o organizácii ďalšieho školského roka, o personálnom, priestorovom a
materiálnom zabezpečení. Návrh školského vzdelávacieho programu bol prednesený
riaditeľom školy RNDr. P. Petrovským. Návrh bol následne odhlasovaný a prijatý všetkými
prítomnými členmi. Riaditeľ školy predstavil návrh počtu tried (3 +1) pre školský rok
2018/2019, ktorý bol následne prijatý a odhlasovaný všetkými prítomnými členmi. Maturitné
skúšky za šk. r. 2016/2017 zhodnotil riaditeľ školy. Členom rady školy bol poskytnutý súhrn
výsledkov internej časti maturitnej skúšky a externej časti, ako aj porovnanie s národným
priemerom. Priemerná úspešnosť sa zlepšila oproti minulému roku. Po prvýkrát sa
maturovalo sa zo všetkých cudzích jazykov. Boli spomenutí študenti, ktorí musia opakovať
maturitnú skúšku z matematiky a taktiež študentka, ktorá neukončila 4. ročník a musí úspešne
prejsť opravnou skúškou z matematiky a následne vykonať maturitnú skúšku z predmetov,
ktoré si vybrala. Riaditeľ školy zhodnotil prijímacie skúšky na šk. r. 2017/2018 ( 92
študentov- 4.ročné štúdium, 31 študentov- bilingválna trieda). Riaditeľ školy predstavil plán
výstavby multifunkčného ihriska, ktoré sa začne stavať v tomto kalendárnom roku. Počas
diskusie sa rozoberala stavba ihriska, ako aj štúdium v kolégiu A. Neuwirtha. Riaditeľ školy
poznamenal, že čakal väčší záujem zo strany našich študentov.
Tretie a zároveň posledné zasadnutie v roku 2017 sa uskutočnilo 26. 10. 2017. Riaditeľ
školy RNDr. P. Petrovský predniesol správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl za šk. rok 2016/2017. Spomenuté bolo kontinuálne
vzdelávanie, zbierky, duchovné obnovy, prijímacie skúšky, olympiády, plesy, akcie ŽŠR,
maturita online, pilotné testovanie PISA, spolupráca so školou v Salisbury a v Rige,
prednášky, exkurzie- botanická záhrada v Košiciach, Osvienčim, študijný pobyt v Alicante.
Riaditeľ školy vyzdvihol silné stránky školy, ktorými sú stabilizovaný záujem o štúdium ( aj
o bilingválnu sekciu), záujem o krúžky, hlavne športy. Čo sa slabých stránok týka, je to
nedostatok priestoru, ktorý sa v budúcnosti plánuje riešiť. Plán práce na šk. rok 2017/2018 bol
prednesený riaditeľom školy RNDr. P. Petrovským. Zahŕňal duchovné obnovy, maturitné
skúšky ( aj bilingválnej sekcie- zo slovenského jazyka), lyžiarsky kurz, plavecký výcvik,
účelové cvičenia, prácu triedneho učiteľa, PK, CVČ, porady, akcie, atď. Návrh bol následne
odhlasovaný a prijatý všetkými prítomnými členmi. počas diskusie sa rozoberala maturitná
skúška v bilingválnej sekcii.

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 2017
nemala žiadne príjmy. Na strane výdavkov sa jednalo len o uhradenie poštovného, ktoré sa vo
veľkej miere podarilo redukovať e-mailovou komunikáciou s členmi 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 2017 nemusela riešiť
žiadne sťažnosti, podnety a žiadosti.
V Prešove dňa 6. 3. 2018
Mgr. Dávid Bednárik
predseda rady školy

