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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 2019
Rada školy pri gymnáziu sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka 1 v Prešove sa v roku
2019 zišla celkom na 3 zasadnutiach a to 14. 3. 2019, 13. 6. 2019, 17.10. 2019.
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 14. 3. 2019. Riaditeľ školy RNDr. P. Petrovský
predstavil správu o výsledkoch hospodárenia školy za r. 2018.Riaditeľ školy následne
predstavil návrh rozpočtu na r. 2019. Venoval sa škole a CVČ, kde následne prebehla diskusia
o financovaní obcí cez CVČ. Predseda rady školy Mgr. D. Bednárik stručne predstavil
výročnú správu, v ktorej je popísaných 5 zasadnutí. Riaditeľ školy predstavil kritéria na
prijímacie skúšky pre rok 2019/ 2020. Prijatých bude 28 žiakov na bilingválne štúdium.
Nastala zmena v bodovaní oproti minulému roku- postavené je to na percentuálnom zisku
z testu. Na štvorročné štúdium bude prijatých 87 žiakov. Rada školy ( v počte 11) odsúhlasila
kritériá prijímacích skúšok. Riaditeľ školy následne predostrel návrh počtu žiakov na budúci
šk. r. 2020/2021.- 1 bilingválna- 31 žiakov, 3 klasické- 93 žiakov.

Druhé zasadnutie, ktoré sa konalo 13. 6. 2019 otvoril a prítomných privítal Mgr. D.
Bednárik – predseda rady školy. Riaditeľ školy predostrel návrh zmien v školskom
vzdelávacom programe. Riaditeľ školy informoval o pedagogicko – organizačnom
zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu, o organizácii ďalšieho školského roka, o
personálnom, priestorovom a materiálnom zabezpečení. Bližšie sa venoval pedagogickým
zamestnancom, ktorí odišli na rodičovskú dovolenku/ odchádzajú do dôchodku/ vracajú sa
z rodičovskej dovolenky. Čo sa priestorového a materiálneho zabezpečenia týka,

bude

dokončená výmena dverí, vybrúsená a premaľovaná palubovka, či archív, ktorý sa presunie
na pôjd. Následne riaditeľ školy predniesol návrh počtu žiakov na školský rok 2020/2021.
Informoval o počte prijatých žiakov na školský rok 2020/ 2021- štvorročné štúdium – 93
žiakov, bilingválne štúdium- 30 žiakov. Riaditeľ školy potom zhodnotil maturitnú skúšku za
tento školský rok. Hodnotí ju pozitívne a vyzdvihol hlavne maturitu na úrovni C1
z anglického jazyka. Následne oboznámil členov rady školy s výsledkom prijímacích skúšok
pre tento školský rok- štvorročné štúdium- 90 žiakov, bilingválne štúdium- 28 žiakov.
Následne prebehla diskusia o oslavách 25. výročia školy, ktorá mala veľmi pozitívne ohlasy.

Tretie zasadnutie sa uskutočnilo 17. 10. 2019 . Zasadnutie otvoril a prítomných privítal
Mgr. D. Bednárik – predseda rady školy. Riaditeľ školy oboznámil predniesol Správu
o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl za šk. rok 2018/2019.
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 UNIPO a UPJŠ, zájazd do Španielska, prednášky, exkurzie, projekty- Učíme sa
španielčinu v Španielsku, IT Academia, 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. Následne riaditeľ školy predniesol
plán činnosti na šk. rok 2019/2020, ktorý tvoril prílohu dokumentov. Pozornosť sa venovala
možnosti získať štátnu skúšku na úrovni B2 pre študentov v bilingválnej sekcii, ktorí
vykonajú písomnú maturitnú skúšku a získajú v nej viac ako 50 %. Prebehla diskusia o štátnej
jazykovej skúške pre bilingválne štúdium v 5. ročníku. Riaditeľ školy následne zhodnotil
plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy, ktorý sa sústredí hlavne na duchovnú stránku
školy- sv.omše raz do mesiaca v Konkatedrále sv. Mikuláša o 7:50, rozvíjali sme duchovné
obnovy pre žiakov aj učiteľov, inovovali sme školský vzdelávací program pre bilingválnu
sekciu, zaviedli sme a je nutnosť v tom pokračovať, aby triedny učitelia kontaktovali rodičov,
ktorí nechodia na rodičovské združenia, uskutočnili sa zájazdy v Británii, Taliansku,
Španielsku, zaviedlo sa doučovanie žiakov žiakmi, ktoré organizuje ŽŠR, úspešne funguje
Kolégium A. Neuwirtha, rozbehla sa Akadémia veľkých diel, ktorú vedie A. Richtáriková,
záujem je stále aj o DOFE, stále funguje krúžková činnosť, o ktorú je stále záujem, stále
funguje spolupráca s rodičmi – Rada rodičov, PU a UPJŠ. Riaditeľ školy nás oboznámil zo
zmenami v školskom poriadku, ktoré sa týkali oblečenia žiakov, kde boli zavedené presnejšie
formulované pravidlá, taktiež zavedenie nového systému, ktorý bude fungovať pri
distribuovaní a odovzdávaní učebníc, ktoré budú označené QR kódom.

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 2019
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 2019 nemusela riešiť
žiadne sťažnosti, podnety a žiadosti.
V Prešove dňa 17. 3. 2020

Mgr. Dávid Bednárik
predseda rady školy

