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ÚVOD 

Základné ustanovenie, pôsobnosť a poslanie rady školy. 

Rada školy pri Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach bola ustanovená v zmysle § 24 zákona 

č. 596/2003 Zb. zákonov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, 

ako aj v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. 

s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená. 

I. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O RADE ŠKOLY 

Názov: RŠ pri Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika 

Adresa: Nám. L. Novomeského 4, 042 24 Košice 

Telefón: 055/6227383 

Email: bekecsova_zvarillo.erika@gmrske.sk 

Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy, Zádielska 1, 040 33 Košice 

II. FUNKČNÉ OBDOBIE RADY ŠKOLY - 2020 - 2024 

ČLENOVIA RŠ 

Rada školy nášho gymnázia na obdobie rokov 2020 - 2024: 

Zástupcovia z odboru školstva: 

1. PhDr. Júlia Polačeková 

2. RNDr. Martin Kotlár, PhD. 

3. Ing. Adriána Némethová 

4. JUDr. Matej Drotár  

 

Zástupcovia rodičov: 

1. Mgr. Ingrid Čupová 

2. Ing. Antonín Novysedlák 

3. Ing. Radoslav Vilček 

 

Zástupcovia z pedagógov: 

1. Mgr. Erika Bekecsová - Zvarillo 

2. Mgr. Zuzana Calvet 

 

Zástupca THP: 

1. Alena Mihoková 

 

Zástupca žiakov: 

1. Ajjúb Tomi 
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III. TERMÍNY ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY V ROKU 2021 

1. zasadnutie - 26.01.2021  

2. zasadnutie - 09.06.2021  

3. zasadnutie - 14.10.2021 

 

V roku 2021 sa uskutočnili 3 zasadnutia RŠ. Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou 

COVID – 19 predsedníčka RŠ zvolila kombinovaný spôsob organizácie zasadnutí RŠ a to prezenčne 

i dištančne prostredníctvom mailov – per rollam a aplikáciou MS Teams.  

IV. PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH RADOU ŠKOLY 

1. zasadnutie RŠ (per rollam) 26.01.2021 

Program:   

1. Prerokovanie kritérií prijímacích skúšok pre šk. r. 2021/2022 do   

a) štvorročného gymnázia 

 b) osemročného gymnázia 

 c) bilingválnej triedy slovensko – francúzskej 

d) bilingválnej triedy slovensko – ruskej 

 

K bodu 1: Predsedníčka RŠ oboznámila členov RŠ o kritériách prijímacích skúšok pre šk. rok 2021/2022 

zaslaním pdf dokumentov dňa 26.01.2021. 

Svoj súhlas písomne emailom do troch dní vyjadrili všetci členovia RŠ s výnimkou p. Kotlára a p. Drotára, 

ktorí sa zdržali odpovede. 

Z rokovania vyplynula pripomienka p. Polačekovej, že elektronicky je možné dokumenty schvaľovať až 

po zapracovaní metodického pokynu do štatútu RŠ a jeho odhlasovaní na verejnom zasadnutí RŠ, aby 

bolo možné vylúčiť verejnosť z elektronického hlasovania. 

Nakoľko v danej situácii nebolo možné inak zabezpečiť fungovanie RŠ ako dištančne, využili sme 

možnosť dištančnej schôdze prostredníctvom emailovej komunikácie.  

2. zasadnutie RŠ (prezenčne) 09.06.2021 

Program zasadnutia:  

1. prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č.1 k Štatútu rady 
2. prerokovanie návrhu na počet tried a počet žiakov prvého ročníka v školskom roku 

2022/2023 
3. prerokovanie Správy o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2020 
4. prerokovanie návrhu rozpočtu 
5. prerokovanie koncepčného zámeru rozvoja školy na roky 2021-2023 
6. prerokovanie plnenia koncepcie rozvoja školy za obdobie rokov 2019/2020 – 2020/2021  

K bodu 1: 

Na zasadnutí rady školy bol prerokovaný a 2/3 väčšinou schválený Dodatok k Štatútu rady školy č.1 

o činnosti rady školy v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Na jeho 

schválenie bolo potrebných 8 hlasov a z dôvodu, že na zasadnutí bolo prítomných iba 7 z 11 členov 



rady školy, riaditeľka školy telefonicky kontaktovala člena rady školy, ktorý v predstihu písomne 

ospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí a zaslal písomný súhlas s predkladanými materiálmi, a vyzvala 

ho, aby svoj súhlas verejne potvrdil. Na základe verejného potvrdenia súhlasu neprítomného člena 

rady školy bol dodatok k štatútu riadne schválený 2/3 väčšinou.  

K ostatným bodom (2, 3, 4, 5, 6) neboli vznesené žiadne  pripomienky a boli členmi rady školy prijaté 

bez výhrad. 

3. zasadnutie RŠ (Teams) 14.10.2021 

Program zasadnutia:  

1. prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2020/2021 

2. prerokovanie pedagogicko-organizačného a materiálno-technického zabezpečenia výchovno-
vzdelávacieho procesu v školskom roku 2021/2022 
 

Zasadnutie rady školy prebehlo z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie Covid-19 online spôsobom 

cez aplikáciu Microsofte Teams. Obidva prejednávané dokumenty boli všetkým členom rady školy 

zaslané v predstihu emailom.  

Zasadnutia sa zúčastnilo 7 z 11 členov, 4 členovia sa z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti 

ospravedlnili, 1 z nezúčastnených zástupcov rodičov (Ing. Antonín Novysedlák) zaslal emailom súhlasné 

stanovisko s prejednávanými dokumentmi. 

V. HOSPODÁRENIE RADY ŠKOLY  

Rada školy zabezpečovala svoju činnosť v roku 2021 bez potreby použitia finančných prostriedkov.  

VI. ZÁVER  

Výročnú správu RŠ vypracovala predsedníčka RŠ Mgr. Erika Bekecsová Zvarillo dňa 04.03.2022.  

Východiská obsahu správy RŠ:  

I. Štatút RŠ vypracovaný v súlade so zákonom NR SR 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a v znení a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 9 ods. 1 vyhlášky č. 291/2004, ktorou 

sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 

organizačnom a finančnom zabezpečení. 

II. Plán zasadnutí RŠ na rok 2022. 

1. zasadnutie - február 2022 

Prerokovanie kritérií na PS 

Rôzne 

2. zasadnutie - marec 2022 

Správa o výsledkoch hospodárenia školy 

Výročná správa rady školy  

Rôzne 

 



3. zasadnutie - máj/jún 2022 

Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried 

Školský vzdelávací program – návrh a úpravy 

Rôzne 

4. zasadnutie - august/september  

Prerokovanie návrhu školského poriadku 

Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

Koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný na 2 roky a jeho vyhodnotenie  

Rôzne 

5. zasadnutie - október  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Návrh rozpočtu školy na aktuálny rok 

Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka 

Rôzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach 04.03.2022       Mgr. Erika Bekecsová Zvarillo 

 

    


