
ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia RADY ŠKOLY 

       Evanjelického gymnázia J.A. Komenského, Škultétyho 10 v Košiciach 
 

Dátum a miesto konania:10. 4. 2017,  Košice 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1. Otvorenie 

                   2. Výročná správa Rady školy pri Evanjelickom gymnáziu J.A.Komenského. 

        3. Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2016. 

        4. Výročná správa neinvestičného fondu EGJAK n.f. za rok 2016. 

        5. Návrh rozpočtu na rok 2017. 

                   6. Návrh počtu tried a prijímaných žiakov pre prijímacie konanie 2018/2019. 

                   7. Rôzne. 

                   8. Záver.   

 

K priebehu porady: 

 

Ad 1: Zasadnutie RŠ otvoril predseda Mgr. Martin Ilavský, ktorý privítal všetkých 

prítomných členov a oboznámil ich s programom zasadnutia. Modlitbou poslúžil p. Ing. Ján 

Vecan. 

 

Ad 2:   Prítomní členovia boli oboznámení s Výročnou správou Rady školy pri Evanjelickom 

gymnáziu J.A.Komenského za rok 2016, ktorú pripravil predseda RŠ. 

 

Ad 3: Správu o hospodárení školy za rok 2016 zhodnotil riaditeľ školy.  Uviedol, že  

hospodárenie za rok 2016 bolo úspešné. Do roku 2017 sa preniesli nevyčerpané finančné 

prostriedky v sume 17 070,- €, ktoré budú použité v zmysle platných predpisov na bežnú 

prevádzku do 31. marca 2017. 

 

Ad 4: Riaditeľ školy informoval prítomných o činnosti Neinvestičného fondu EGJAK n.f.  

Fond vo veľkej miere podporuje vzdelávacie a poznávacie pobyty žiakov školy doma aj 

v zahraničí. V roku 2016 bol n.f. prijímateľom 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzických 

a právnických osôb za rok 2015 v sume 8 507,26 €. Celkové príjmy v kalendárnom roku 2016 

dosiahli výšku 12 358,12 € a celkové výdavky dosiahli výšku 12312,05 €. 

 

Ad 5: Prítomní členovia boli oboznámení s rozpočtom školy na rok 2017 – navrhovaný plán 

nákladov a výnosov, mzdy, odvody a prevádzkové náklady školy, ktorý je zverejnený aj na 

internetovej stránke školy.  

 

Ad 6: Riaditeľ školy informoval prítomných o návrhu počtu tried pre prijímacie konanie 

201/2019. Na 5-ročné štúdium sa plánujú otvoriť 2 triedy na 8-ročné štúdium 1 trieda. 

 

Ad 7: V bode rôzne členovia RŠ reagovali na skutočnosť pretrvávajúceho poklesu záujmu 

o štúdium na škole. V diskusii sa členovia RŠ snažili identifikovať dôvody, ktoré by mohli 

byť príčinou klesajúceho záujmu. V rámci tejto diskusie bola otvorená otázka pridanej 

hodnoty, ktorú by škola mala ponúkať. Ing. Ján Vecan vyjadril názor, že táto pridaná hodnota 



by mala byť  tvorená v prvom rade učiteľmi, ktorí nevedú len vyučovanie predmetov  ale mali 

by utvárať jedinečnú atmosféru školy. 

PaedDr. Dušan Havrila poukázal na fakt, že klesajúci záujem o školu môže byť spôsobený aj 

vnútornými problémami v rámci cirkvi ECAV.  

Predseda RŠ poukázal na potrebu zlepšenia propagácie školy, či už sa jedná o kvalitu 

existujúcich aktivít ako je rodičovská party alebo deň otvorených dverí, ako aj perspektívne 

nové spôsoby, ktoré by mali napomôcť pri nábore nových študentov.  

V bode rôznom sa otvorila otázka hľadania perspektívy založiť Evanjelickú spojenú  školu, 

ktorá by pozostávala z gymnázia a zo základnej školy.  

Predseda RŠ Mgr. Martin Ilavský podal návrh na vytvorenie „Okrúhleho stola“ - stretnutie 

učiteľov, žiakov rodičov, ako aj zástupcov cirkvi, ktorého cieľom by bolo  získať a ponúknuť 

nové nápady a nové vízie napredovania školy.  

 

Ad 8: 

     V závere modlitbou poslúžil PaedDr. Dušan Havrila. 

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy: 

  

1. Rada školy odporúča schváliť predložený plánovaný návrh počtu tried pre prijímacie 

konanie 2018/2019, na 5-ročné štúdium otvoriť 2 triedy v počte 31 žiakov na triedu 

a na 8-ročné štúdium otvoriť 1 triedu  počte 31 žiakov. 

2. Rada školy poverila Mgr. Martina Ilavského zorganizovaním „Okrúhleho stola“ medzi 

učiteľmi a žiakmi školy. 

 

 

 

V Košiciach 10. 4. 2017 

 

 

Zápisnicu overil: Mgr. Milana Kocková    ........................................ 

                            overovateľ          podpis 

 

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. K. Hegedüšová               .......................................... 

     zapisovateľka        podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


