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

 

 

Výročná správa za rok 2017 

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 

                                                     

Nepedagogickí zamestnanci:     Anna Cehuľová 

 

Rodičia:                                     Mgr. Viera Adamkovičová 

                                                   PaedDr. Milan Majerský 

                                                   Mgr. Juraj Príloh 

                                                    

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

                                                   ThLic. Ondrej Palušák  

                                                   JUDr. Lýdia Budziňáková 

                                                   Marián Tejbus 

                                                    

 

Predseda žiackej školskej rady: Oliver Jaroš 

                                                         Martin Takáč, do 23.11. 2017 

                                                    

 

V uplynulom období sa uskutočnili tri riadne zasadnutia RŠ:  

Prvé riadne zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 16. 03. 2017, s programom:  

                1. Otvorenie a modlitba 

                2. Schválenie Štatútu rady školy pri GSFA 



                3. Prerokovanie počtu tried a žiakov pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018 

                4. Návrh počtu tried a žiakov pre školský rok 2018/2019 

                5. Prerokovanie rozpočtu na rok 2017 

                6. Diskusia 

                7. Záver                                                                                                                                                                    

- RNDr. Antónia Jakubcová, predsedníčka rady školy, vyzvala prítomných, aby vyslovili pripomienky 

k navrhovanému Štatútu školy. Štatút školy bol schválený bez pripomienok   

- RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, oboznámila prítomných s návrhom počtu tried a žiakov do 1. 

ročníka a prímy pre prijímacie konanie v šk. r. 2017/2018 

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

2018/2019. 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, predložila rozpočet na rok 2017. 

 

Druhé riadne zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 07. 06. 2017 s programom:  

                1. Otvorenie a modlitba 

                2. Prerokovanie Hospodárskej správy školy za rok 2016 

                3. Rôzne 

                4. Diskusia 

                5. Záver a modlitba                                                                                                                                                  

- RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, oboznámila prítomných s Hospodárskou správou školy za rok  

  2016.                                                                                                                                                 

- RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, informovala prítomných s výsledkom     prijímacích skúšok 

a s predbežným počtom žiakov v prvých ročníkoch štvorročného a osemročného štúdia a s výsledkom 

maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch. 

 - členovia RŠ boli informovaní o zapojení sa školy do projektu Raiffeisen banky s názvom „ Postav si 

svojho robota“   a o úspešnom projekte na zariadenie jazykovej učebne od nadácie Renovabis.   

                            

Tretie zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 17. 10. 2017  podľa tohto programu: 

                1. Otvorenie. 

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

                    2016/2017 

                3. Diskusia 

                4. Záver 



        

                            

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

   činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017. Informovala o aktuálnom počte  

   žiakov, prijímacích skúškach, výsledkoch klasifikácie, o počte maturantov, zamestnancov školy.   

   Informovala o projektoch, do ktorých bola, resp. stále je škola zapojená, o výsledkoch inšpekcie,  

   o materiálno-technickom vybavení školy, jej finančnom zabezpečení a výdavkoch, o rôznych  

   aktivitách a akciách, do ktorých bola škola zapojená, resp. ich organizovala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Levoči 28. marca 2018                                                                               RNDr. Antónia Jakubcová             

                                                                                                                            Predsedníčka rady školy 


