RADA ŠKOLY PRI GYMNÁZIU SV. MONIKY
Tarasa Ševčenka 1

080 01 Prešov

Výročná správa za rok 2018

Prešov 2019

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 2018
Rada školy pri gymnáziu sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka 1 v Prešove sa v roku
2018 zišla celkom na 5 zasadnutiach a to 8. 3. 2018, 12. 4. 2018, 3. 5. 2018, 14. 6. 2018,
18.10. 2018.
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. Mgr. 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. Dominika Toďorová – zástupca žiakov
Prvé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 8. 3. 2018. Riaditeľ školy RNDr. P. Petrovský
predstavil správu o hospodárení. Následne predstavil návrh rozpočtu pre rok 2018, ku
ktorému neboli žiadne pripomienky. Riaditeľ školy predstavil kritériá na prijímacie skúšky
pre šk. rok
2018/ 2019. Zmenilo sa bodové hodnotenie. Prijímacie skúšky sa budú konať
14.5. a 17.5. 2018. Prihlášky sa posielajú do 20.4. 2018. Zápis sa následne uskutoční 24.5.
2018. Rada školy ( v počte 9) následne odsúhlasila kritériá prijímacích skúšok. Riaditeľ školy
predstavil návrh počtu tried (3 +1) pre školský rok 2019/2020, ktorý bol následne prijatý
a odhlasovaný všetkými prítomnými členmi. Predseda rady školy Mgr. D. Bednárik stručne

predstavil výročnú správu, v ktorej sú popísané všetky tri zasadnutia. Výročná správa bola
následne odsúhlasená členmi rady školy v počte 9.
Mgr. M. Jacko oboznámil členov rady školy s výberovým konaním, ktoré bolo vypísané
5. 3. 2018, s jeho postupom a s dátumom najbližšieho zasadnutia rady školy (12.4.2018), na
ktorom sa dohodne spôsob priebehu konania. Následne prebehla diskusia medzi členmi rady
školy.
Druhé zasadnutie, ktoré sa konalo 12. 4. 2018 otvoril a prítomných privítal Mgr. D.
Bednárik – predseda rady školy. Po vzájomnej dohode s p. M. Jackom, predseda rady školy
Mgr. D. Bednárik prenechal slovo p. M. Jackovi, ktorý oboznámil členov rady školy
s postupom, spôsobom a priebehom výberového konania, spracovaním kritérií výberového
konania a oboznámením sa s návrhom koncepcie rozvoja školy prihlásených uchádzačov do
výberového konania.
Členovia rady školy boli zároveň pozvaní na výberové konanie na funkciu riaditeľa školy,
ktoré sa uskutoční dňa 3. 5. 2018 o 14:00 hod. v priestoroch Arcibiskupského úradu, Hlavná
28, Košice.

Tretie zasadnutie sa uskutočnilo 3. 5. 2018 sa konalo v budove ABÚ v Košiciach, kde
prebehlo výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy Gymnázia sv. Moniky v Prešove.
Výberovú komisiu tvorili členovia rady školy. Výberového konania sa zúčastnil 1 uchádzač:
RNDr. Pavol Petrovský. Výberové konanie prebehlo tajným hlasovaním, kde každý člen rady
školy mal 1 hlas. Výberové konanie prebehlo ústnym pohovorom a prezentáciou koncepcie
rozvoja školy. Členovia rady školy mali potom možnosť klásť uchádzačovi otázky. Následne
prebehlo tajné hlasovanie, kde kandidát získal 9 hlasov z 9 zúčastnených členov rady školy.
Na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy, rada
školy navrhla zriaďovateľovi školy vymenovať do funkcie riaditeľa školy Gymnázia sv.
Moniky RNDr. Pavla Petrovského. Zriaďovateľ návrh prijal.

Štvrté zasadnutie sa uskutočnilo 14.6. 2018. Zasadnutie otvoril a prítomných privítal
Mgr. D. Bednárik – predseda rady školy. Zároveň oboznámil účastníkov s programom
zasadnutia a uvítal novozvoleného riaditeľa školy RNDr. P. Petrovského. Riaditeľ školy
predstavil školský vzdelávací program, v ktorom nastalo pár zmien- lyžiarsky kurz sa presúva
do 2. ročníka a plavecký kurz do 3. ročníka pre bilingválne triedy. Taktiež matematika sa
bude deliť na 2 skupiny iba v 1. ročníku. Následne prebehla diskusia a hlasovanie členov rady
školy, kde bol schválený program v počte 10. Riaditeľ školy predostrel zmenu v školskom
poriadku, ktorá boli odporúčaná školskou inšpekciou. Zmena sa týkala ustanovenia, že žiaci
majú právo na individuálny prístup. Následne riaditeľ školy predniesol návrh počtu tried
(3+1), ktorý bol potom odhlasovaný členmi rady školy v počte 10. Riaditeľ školy predstavil
zmeny organizačného poriadku školy, ktorá sa týka doplnenia vedúceho vychovávateľa

v CVC. Zrušená je funkcia technicko- ekonomického zástupcu školy a zriadi sa nová funkcia
hlavného ekonóma školy. Jeho náplňou práce bude viesť ekonomiku školy a ekonomiku
projektov. Následne členovia rady školy odhlasovali túto zmenu v počte 10. Riaditeľ školy
zhodnotil prijímacie skúšky a maturitné skúšky, ako aj úrovňové skúšky. Vo všetkých
prípadoch bol priebeh úspešný. Škola zaznamenala nárast prihlášok ( 60 viac).

Piate zasadnutie sa uskutočnilo 18.10.2018. Zasadnutie otvoril a prítomných privítal
Mgr. D. Bednárik – predseda rady školy. Zároveň oboznámil účastníkov s programom
zasadnutia a požiadal riaditeľa školy o správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl za šk. rok 2017/2018. Riaditeľ školy spomenul dochádzku,
výsledky maturitných skúšok, prospech, výsledky súťaží, zbierky, duchovné obnovy, plesy,
Osobnosť roka, Juniáles, literárny klub, darovanie krvi, Čítačku, Deň Zeme, modlitby
mladých za mladých, Retro deň, školskú knižnicu, spoluprácu s UNIPOm, zapojenie sa do
PISA 2018, zájazd do Anglicka, Španielska, prednášky, exkurzie, projekty- Učíme sa
španielčinu v Španielsku, IT Academia, Buď zmenou v slovenskom školstve ( Leaf, Orange),
Global Outreach, Kolégium Antona Neuwirtha a všeobecný záujem o školu. Čo sa slabých
stránok týka, spomenul nedostatok priestoru, vysoký počet vymeškaných hodín, potrebu
hľadať kontakty v zahraničí., zlepšiť energie. Čo sa opatrení týka, bolo spomenuté zateplenie
strechy, regulácia systému, postupná výmena dverí a elektriny, ako aj zlepšenie motivácie na
prípravu na maturitu a záujmu o CVČ. Členovia rady školy berú správu o výchovno –
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl za šk. rok 2017/2018 na vedomie
hlasovaním v počte 10.
Následne riaditeľ školy predniesol plán činnosti na šk. rok 2018/2019. Tu spomenul
pristavenie miestnosti slúžiacej ako učebňa a nutnosť 8.a 9.hodín v maturitnom ročníku.
Taktiež boli spomenuté duchovné obnovy pre každú triedu raz ročne, príprava na maturity,
ktorá zahŕňa modifikáciu maturitných zadaní, 2x ročne sa budú organizovať účelové cvičenia,
taktiež lyžiarsky a plavecký kurz pre vybraný ročník a KOŽAZ.
Posledným bodom boli nadchádzajúce oslavy 25.výročia školy. Prebehla diskusia
o štátnej jazykovej skúške pre bilingválne štúdium v 5. ročníku. Riaditeľ školy následne
predostrel koncepčný zámer rozvoja školy, ktorý sa sústredí hlavne na duchovnú stránku
školy- sv. omše raz do mesiaca v Konkatedrále sv. Mikuláša, rozvíjať duchovné obnovy,
zaviesť stíšenie sa pred 1.vyučovacou hodinou. Takisto bola vyzdvihnutá nutnosť zabezpečiť
kvalitný výchovno- vzdelávací proces, mentoring, zvýšiť kvalitu triednických hodín , ako aj
potreba školského psychológa, organizovať besedy, prednášky, workshopy s ľuďmi mimo
školy, potreba spolupráce so zahraničím, podporiť spoluprácu vyšších ročníkov s nižšími,
vytvoriť priestor pre dobrovoľníctvo. Dlhodobým cieľom je prístavba školy, adekvátna
údržba školy- strecha budovy by mala byť do konca roka zateplená. Nakoniec bola spomenutá
potreba rozvíjať spoluprácu s farským úradom, s VÚC Prešov a s Radou rodičov. Riaditeľ
školy taktiež vyzdvihol potrebu hľadania nových možností financovania školy cez projekty a
spoločenstvo absolventov 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 2018
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 2018 nemusela riešiť
žiadne sťažnosti, podnety a žiadosti.
V Prešove dňa 13. 3. 2019
Mgr. Dávid Bednárik
predseda rady školy

