
Rada školy pri Gymnáziu sv. Františka Assiského, Kláštorská 24, 054 01 Levoča 

 

 

Výročná správa za rok 2016  

o činnosti rady školy pri Gymnáziu sv. Františka Assiského, Kláštorská 24, 054 01 Levoča 

 

Rada školy pri Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči (RŠ) pracovala v uplynulom období v zložení:  

 

Pedagogickí zamestnanci:      RNDr. Antónia Jakubcová, predsedníčka RŠ 

                                                    Mgr. Valéria Marťáková, podpredsedníčka RŠ a zapisovateľka 

                                                    Mgr. Natália Bajtošová, do 19. 10. 2016 

 

Nepedagogickí zamestnanci:     Anna Cehuľová 

 

Rodičia:                                     Mgr. Viera Adamkovičová 

                                                   PaedDr. Milan Majerský 

                                                   Mgr. Juraj Príloh 

                                                   Mgr. Miroslav Dovala, do 19.10. 2016 

                                                   PaedDr. Ľubomír Repaský, do 19.10. 2016 

 

Zástupcovia zriaďovateľa:      Mons. Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. 

                                                   ThLic. Ondrej Palušák  

                                                   JUDr. Lýdia Budziňáková 

                                                   Marián Tejbus 

                                                   Ing. Štefan Mačuga, do 19.10. 2016 

 

Predseda žiackej školskej rady: Martin Takáč 

                                                        Boris Kočko, do 19.10. 2016 

 

 

V uplynulom období sa uskutočnili tri riadne zasadnutia RŠ a jedno ustanovujúce zasadnutie RŠ:  



Prvé riadne zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 07. 03. 2016, s programom:  

                1. Otvorenie a modlitba 

                2. Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 

                3. Návrh počtu tried a žiakov pre školský rok 2017/2018 

                4. Rôzne 

                5. Diskusia 

             6. Záver   

- RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, oboznámila prítomných s Kritériami prijímacích skúšok do 1. 

ročníka a prímy        pre školský rok 2016/2017. Všetci členovia rady školy vzali dokument na vedomie 

bez pripomienok. 

- RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, informovala o návrhu počtu tried a žiakov pre školský rok 

2017/2018. Škola      navrhuje 2 triedy 4-ročného gymnázia a 1 triedu 8-ročného gymnázia podľa 

platného zákona. Všetci členovia rady s návrhom súhlasili. 

- RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, informovala o stave hospodárenia v roku 2015. 

- Mgr. Natália Bajtošová informovala o priebehu štrajku učiteľov v období februára 2016. 

- RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, pozvala členov rady školy na oslavy 25. výročia založenia školy.  

 

 Druhé riadne zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 13. 10. 2016, s programom:  

                1. Otvorenie a modlitba 

                2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 

                3. Prerokovanie a schválenie aktualizovaného inovovaného Školského vzdelávacieho  

                    programu GSFA platného od 01. 09. 2015 

                4. Rôzne 

                5. Diskusia 

                6. Záver     

- RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, oboznámila prítomných so Správou o výchovno-vzdelávacej  

činnostiv školskom roku 2015/2016.                                                                                                                                                            

- RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, oboznámila prítomných so zmenami v inovovanom ŠVP pre 

prvé ročníky, kvintu a prímu                                                                                                                                                                               

- členovia RŠ boli informovaní o priebehu a prípravách volieb do RŠ    

 

 

        

 

                      



Tretie zasadnutie rady školy bolo ustanovujúce a uskutočnilo sa dňa 20. 10. 2016. Viedol ho z 

poverenia zriaďovateľa školy PaedDr. Maroš Labuda podľa tohto programu: 

                1. Otvorenie. 

                2. Overenie oprávnenosti členstva jednotlivých členov v rade školy (zvolení, delegovaní) 

                3. Práva a povinnosti rady školy vyplývajúce z ustanovení § 24 – 25 zákona č. 596/2003 Z. z.  

                    o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov. 

                4. Voľba predsedu rady školy. 

                5. Záver      

                            

-  RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, oboznámila prítomných s výsledkami a priebehom volieb 

zástupcov rodičov žiakov školy do rady školy. Z uskutočnených volieb sú vyhotovené zápisnice, ktoré 

sú trvalo uložené v dokumentácii rady školy. Zriaďovateľ školy písomným dekrétom delegoval do 

rady školy svojich zástupcov.            

- PaedDr. Maroš Labuda oboznámil prítomných s kompetenciami rady školy tak, ako sú upravené v 

ustanovení § 24 – 25 zákona č. 596/2003 Z. z. Vysvetlil postup pri voľbe predsedu rady školy. Voľba 

predsedu rady školy sa uskutočnila tajným spôsobom. Na základe najvyššieho počtu získaných hlasov 

bola za predsedu rady školy zvolená RNDr. Antónia Jakubcová.  

 

Štvrté  riadne zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 01. 12. 2016, s programom:     

                1. Otvorenie  

                2. Návrh nového štatútu rady školy 

                3. Voľba podpredsedu rady školy 

                4. Prerokovanie interných dokumentov školy: Inovovaného školského vzdelávacieho  

                    programu, Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2015/2016, Školského  

                    poriadku 

                5. Informácia o napĺňaní Koncepcie rozvoja školy pre roky 2015-2020 

                6. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho  

                    procesu      

                7. Rôzne 

                8. Diskusia 

                9. Záver      

- RNDr. Antónia Jakubcová, predsedníčka rady školy, informovala členov rady školy o príprave štatútu 

rady školy, ktorý môžu členovia rady školy pripomienkovať, zároveň informovala o termínoch ďalších 

plánovaných zasadnutí rady školy. 

- Členovia rady školy zvolili podpredsedu rady školy. Zvolená bola Mgr. Valéria Marťáková. 



- RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, oboznámila prítomných s Inovovaným školským vzdelávacím 

programom GSFA, ktorý platí od 1. 9. 2015.Riaditeľka školy ďalej oboznámila prítomných so Správou 

o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci šk. rok a Školským poriadkom.                                                                                                         

- RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy informovala o plnení koncepčného zámeru rozvoja školy.                                           

- RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, informovala prítomných o pedagogicko-organizačnom 

a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v aktuálnom školskom roku.                                                             

- RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, pozvala členov rady školy na Vianočnú akadémiu. 

 

 

     Súčasná rada školy pracuje od 20. 10. 2016, kedy sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie rady 

školy. Ako predseda rady školy kladne hodnotím spoluprácu medzi zástupcami zamestnancov a 

rodičov. Oceňujem aktivitu rodičov a ich aktívnu účasť na zasadaniach aj iných podujatiach školy a 

oceňujem otvorený dialóg a spoluprácu s pedagogickým zborom, pracovníkmi a vedením školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Levoči 29. marca 2017                                                                               RNDr. Antónia Jakubcová             

                                                                                                                            Predsedníčka rady školy 


