
ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia RADY ŠKOLY 

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

Dátum a miesto konania: 14. 10. 2019,  Košice 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1. Otvorenie. 

             2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za  

  školský rok 2018/2019. 

             3. Oboznámenie sa s Plánom práce školy na školský rok 2019/2020. 

             4. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení          

                 výchovno-vzdelávacieho procesu. 

        5. Rôzne. 

        6. Záver. 

 

 

K priebehu porady: 

 

Ad 1: Predseda RŠ Mgr. Martin Ilavský  privítal všetkých prítomných členov a predstavil  

nových členov RŠ menovite: Ing. Daniela Kobyľana (zástupca rodičov) a Lukáša Kouta 

(zástupca Žiackej školskej rady), ktorí kooptovali namiesto Ing. Jána Vecana a  Evy 

Hamašovej. Následne poslúžil aj modlitbou a prítomných  oboznámil s programom zasadnutia. 

 

Ad 2: Členovia Rady školy sa oboznámili so  „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019“, ktorá im bola zaslaná na oboznámenie  

elektronicky v dostatočnom časovom predstihu.  

     Otázky, týkajúce sa výsledku externej časti maturitnej skúšky z matematiky a nízkeho 

percentilu 36,8 v školskom roku 2018/2019  boli adresované riaditeľovi školy. Po prerokovaní 

sa RŠ uzniesla na tom, aby k uvedenej problematike predložila stanovisko predmetová komisia  

matematiky do najbližšieho zasadnutia RŠ. 

 

Ad 3:  Prítomným členom bol predložený k nahliadnutiu  Plán práce školy na školský rok 

2019/2020.  

 

Ad 4:  Riaditeľ školy informoval prítomných o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.  Prítomných oboznámil  so zmenou 

na pozícii zástupkyne riaditeľa školy. Novou zástupkyňou školy sa stala RNDr. Iveta Vargová, 

ktorá nastúpila na pozíciu zástupkyni riaditeľa školy po RNDr. Valérii Kocurovej. 

     Z dôvodu blížiaceho odchodu dvoch učiteliek na materskú dovolenku  bolo vyhlásené 

výberové konanie na pozíciu: učiteľ/ka občianskej náuky a učiteľ/ka anglického jazyka. 

 

Ad 5:V bode rôznom sa prejednala otázka návrhu úpravy podmienok na vykonanie maturitnej 

skúšky z anglického jazyka (t.j. žiak/žiačka vykoná maturitnú skúšku len z ústnej formy 

internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka) u žiakov s vývinovými poruchami učenia 

na základe správy z diagnostického špeciálnopedagogického vyšetrenia.  Po prejednaní dala  

RŠ podnet vedeniu školy na neakceptáciu uvedenej úpravy podmienok na vykonanie MS. 

 

 



Ad 10: V závere sa predseda RŠ poďakoval prítomným za ich účasť. 

  

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy: 

1. Členovia RŠ prerokovali Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch     

      a podmienkach za školský rok 2018/2019. 

2. Členovia RŠ prerokovali Plán práce na školský rok 2019/2020. 

3. Požiadať predmetovú komisiu matematiky o predloženie stanoviska k výsledku   

 externej časti  maturitnej skúšky z matematiky a nízkemu percentilu 36,8 v školskom    

 roku  2018/2019.   

 

 

 

V Košiciach 14. 10. 2019 

 

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

                            overovateľ          podpis 

 

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

     zapisovateľka        podpis 

 


