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Prešov 2021

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 2020
Rada školy pri gymnáziu sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka 1 v Prešove sa v roku
2020 uskutočnila celkom dvakrát a to 11. 3. 2020, 08.10. 2020 formou „per rollam“, nakoľko
pandemická situácia nedovoľovala stretnutie na pôde školy.
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 11. 3. 2020. Zasadnutie sa konalo formou „per
rollam“, zvolená bola forma elektronická – mailovou komunikáciou. Všetky materiály boli
zaslané na preštudovanie a vyjadrenie sa na e-mail každého člena rady školy. Každý člen rady
školy mal 5 pracovných dní od obdŕžania e-mailu na preštudovanie materiálov a následné
vyjadrenie sa k nim. Prílohu e-mailu tvoril aj návrh uznesenia, ku ktorému sa mali členovia
rady školy vyjadriť, pripomienkovať ho a následne hlasovať za uznesenie do 5 pracovných dní
od obdŕžania e-mailu. Podľa odporúčania Arcibiskupského školského úradu sa nevyjadrenie do
5 pracovných dní k návrhu uznesenia berie ako hlasovanie „ZA“ prijatie uznesenia. Predseda
rady školy vypracuje zápisnicu o zasadnutí a hlasovaní a zašle ju elektronicky každému
členovi.
K uzneseniu sa e-mailom vyjadrilo ZA : 9 členov rady školy.
Uznesenie:
Rada školy Gymnázia sv. Moniky v Prešove berie na vedomie:
•

Vyjadrenie sa k správe o výsledkoch hospodárenia školy za r. 2019

•

Vyjadrenie sa k návrhu rozpočtu na r. 2020

•

Výročná správa rady školy za rok 2019

•

Kritéria na prijímacie skúšky – šk. r. 2020/2021

•

Návrh počtu žiakov na budúci šk. r. 2021/2022

Hlasovanie : ZA : 11, PROTI : 0, ZDRŽALI SA: 0
Druhé zasadnutie, ktoré sa konalo 08.10. 2020. Zasadnutie sa konalo formou „per
rollam“, zvolená bola forma elektronická – mailovou komunikáciou. Všetky materiály boli
zaslané na preštudovanie a vyjadrenie sa na e-mail každého člena rady školy. Každý člen rady
školy mal 5 pracovných dní od obdŕžania e-mailu na preštudovanie materiálov a následné
vyjadrenie sa k nim. Prílohu e-mailu tvoril aj návrh uznesenia, ku ktorému sa mali členovia
rady školy vyjadriť, pripomienkovať ho a následne hlasovať za uznesenie do 5 pracovných dní
od obdŕžania e-mailu. Podľa odporúčania Arcibiskupského školského úradu sa nevyjadrenie do
5 pracovných dní k návrhu uznesenia berie ako hlasovanie „ZA“ prijatie uznesenia. Predseda
rady školy vypracuje zápisnicu o zasadnutí a hlasovaní a zašle ju elektronicky každému
členovi.
K uzneseniu sa e-mailom vyjadrilo ZA : 9 členov rady školy.

Uznesenie:
Rada školy Gymnázia sv. Moniky v Prešove berie na vedomie:
•

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok
2019/2020

•

Správu o priebehu výučby a hodnotenia počas mimoriadnej situácie spôsobenej
prerušením vyučovania na školách šk. rok 2019/2020

•

Plán práce školy na šk. rok 2020/2021

•

Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školy
na šk. rok 2020/2021

•

Inovovaný školský vzdelávací program Gymnázia sv. Moniky

•

Plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy 2018-2020

•

Koncepčný zámer rozvoja školy 2021-2023

•

Výchovný program CVČ ako súčasť Gymnázia sv. Moniky

Hlasovanie : ZA :9 , PROTI :0 , ZDRŽALI SA: 0

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 2020 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 2020 nemusela riešiť
žiadne sťažnosti, podnety a žiadosti.
V Prešove dňa 19.02. 2021

Mgr. Dávid Bednárik
predseda rady školy

