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Zriadenie	a	účel	rady	školy	
	
V	súlade	so	zákonom	č.	245/2008	Z.	z.	o	výchove	a	vzdelávaní	(školský	zákon)	a	
o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	a	v	súlade	
s	 §24	 zákona	 NR	 SR	 č.596/2003	 Z.z.	 o	 štátnej	 správe	 v	 školstve	 a	 školskej	
samospráve	 a	 o	 zmene	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 	 a	o	zmene	 a	doplnení	
niektorých	 zákonov	a	 v	 súlade	 s	 ustanovením	 §	 9	 ods.1	 Vyhlášky	Ministerstva	
školstva	 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,		bola	zriadená	Rada	školy	pri	Gymnáziu	Pavla	Horova.	
	

Prehľad	činností	vykonávaných	v	kalendárnom	roku	2018	
Rada	 školy	 pri	 Gymnáziu	 Pavla	 Horova,	 Masarykova	 1,	 071	 01	 Michalvce,	 sa	
v	roku	2018	zišla	spolu	na	troch	zasadaniach:	19.	3.	2018,	7.	5.	2018,	31.	8.	2018.		
Členovia	rady	školy	boli:	
	
		
1.  MUDr. Pavol Kuchta	 predseda (poslanec KSK)	
2.  Ing. Emil Ďurovčík	 	poslanec KSK	
3.		 Mgr.	Miroslav	Bočinec	  zástupca	zriaďovateľa	
4.  MUDr. Jozef Makohus	 	zástupca	zriaďovateľa	
5. Ing. Jozef Sokologorský	  zástupca	rodičov	
6. Ing. Jozef Doležal	 	zástupca	rodičov	
7. Mgr. Miriam Eľková	 	zástupca	rodičov	
8. RNDr. Mária Spišáková	  zástupca	PZ	
9. PhDr. Viola Želinská	  zástupca	PZ	
10. Vlasta Pavlová	  zástupca	NPZ	
11. Šimon Čižmár	 zástupca žiackej rady	
	
Na	 zasadnutí	 31.8.2018	 nastali	 zmeny	 v	zložení	 Rady	 školy:	 zástupca	 žiackej	
rady	sa	stala	Ema	Huňadyová,	ktorá	nahradila	nášho	absolventa	Šimona	Čižmára,	
pani	Mgr.	Anna	Činčarová	nahradila	MUDr.	Jozefa	Makohusa.		
	
Súčasní	členovia	rady	školy	sú:		
	
MUDr. Pavol Kuchta	 predseda (poslanec KSK)	 janka.kuchtova@gmail.com 
Ing. Emil Ďurovčík	 	poslanec KSK	 durovcike@gmail.com 
JUDr.	Anna	Činčárová	  zástupca	zriaďovateľa	 anna.cincarova@vucke.sk 
Mgr. Miroslav Bočinec	 	zástupca	zriaďovateľa	 miroslav.bocinec@vucke.sk 
Ing. Jozef Sokologorský	  zástupca	rodičov	 jozef.soky@gecom.sk 
MUDr. Ján Paľovčík	 	zástupca	rodičov	 marbea@centrum.sk 
Mgr. Miriam Eľková	 	zástupca	rodičov	 miriam.elkova@gmail.com 
RNDr. Mária Spišáková	  zástupca	PZ	 spisakov@gphmi.sk 
PhDr. Viola Želinská	  zástupca	PZ	 viola.zelinska@centrum.sk 
Vlasta Pavlová	  zástupca	NPZ	 pavlova@gphmi.sk 
Ema Huňadyová	 zástupca žiackej rady	 ehunadyova@gmail.com 
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Prvé	 zasadnutie	 Rady	 školy	 sa	 uskutočnilo	 19.3.	 2018,	 na	 zasadnutí	 boli	
prerokované	kritériá	prijímania	do	1.	ročníka	pre	školský	rok	2018/2019.		
Pani	 riaditeľka	 prítomných	 oboznámila	 s	kritériami	 prijímania	 do	 1.	 ročníka	
v	školskom	 roku	 2018/2019,	 informovala	 o	počte	 otváraných	 tried,	 počte	
prijímaných	 žiakov.	 Informovala	 o	termíne	 pre	 prijímacie	 skúšky	 –	 14.	 a	17.5.	
2018.	 	 Pre	 modul	 3	 -	 	 rozšírené	 vyučovanie	 telesnej	 a	 športovej	 výchovy	
absolvujú	záujemci	test	všeobecnej	športovej	spôsobilosti,	ktorý	bude	trvať	120	
minút.	Prijímacie	pohovory	pre	všetky	moduly	budú	z	vyučovacieho	 jazyka	(60	
min)	a	matematiky	(60	min.).	Prerokovalo	sa	bodové	ohodnotenie	–	bonifikáciu	
za	 jednotlivé	 kategórie.	 Prítomní	 členovia	 RŠ	 sa	 v	diskusii	 mohli	 vyjadriť	 ku	
predloženým	 kritériám.	 Rada	 	 hlasovaním	 schválila	 predložené	 kritériá	
prijímania.	
V	ďalšom	bode	 pani	 riaditeľka	 informovala	 členov	RŠ	 o	výchovno-vzdelávacích	
výsledkoch	žiakov	za	1.	polrok	šk.	 roka	2017/2018,	 	pani	riaditeľka	predniesla	
správu	 o	 hospodárení	 za	 rok	 2017	 a	 návrh	 rozpočtu	 na	 rok	 2018.	 Rada	 škola	
prerokovala	 počet	 tried	 pre	 školský	 rok	 2019/2020	 a	aj	 prerokovala	 výročnú	
správu	rady	školy	za	rok	2017.	
	
Druhé	zasadnutie	Rady	školy	sa	uskutočnilo		7.5.2018,	jeho	program	bol:		

1. Návrh	na	vyradenie	odborov	zo	siete	na	žiadosť	odboru	školstva	KSK	
2. Zmeny	v	zložení	rady	školy	
3. Výsledky	hlasovania	
4. Uznesenie	
5. Rôzne	

Predseda	 rady	 školy	 emailovou	 komunikáciou	 požiadal	 členov	 rady	 školy	
o	vyjadrení	sa	ku	vyradeniu	predmetných	odborov	zo	siete	a	ich	zameraní	školy.	
Členovia	 odsúhlasili	 túto	 žiadosť.	Rada	 školy	 odporúča	 vedeniu	 školy	požiadať	
o	vyradenie	 odborov	 zo	 siete	 odborov	 a	ich	 zameraní	 školy,	 ktoré	 nemajú	
nadväznosť	 podľa	 doterajších	 právnych	 predpisov	 v	sústave	 odborov	
vzdelávania	 k	1.	 septembru	 2018.	 Zo	 zamerania	 školy	 budú	 vyradené	 tieto	
odbory:		
	
1)	 	7902	5	05	gymnázium	-	informatika	
2)	 7902	5	38	gymnázium	-	programovanie			
3)	 7902	5	76	gymnázium	-	telesná	výchova		
	
	
Na	 druhom	 zasadnutí	 boli	 prevedené	 personálne	 zmeny	 v	zložení	 Rady	 školy.		
Uznesením	č.	74/2018	z	5.	zasadnutia	Zastupiteľstva	Košického	samosprávneho	
kraja	 konaného	 dňa	 23.	 apríla	 2018	 v	 Košiciach	 boli	 z	 Rady	 školy	 odvolaní	
poslanci	 MUDr.	 Jozef	 Makohus	 a	 Ing.	 Emil	 Ďurovčík	 a	 menovaní	 z	 radov	
poslancov	KSK	MUDr.	P.	Kuchta	a	Ing.	Emil	Ďurovčík.		Avšak		
	
		
Tretie	zasadanie	Rady	školy	sa	konalo	31.8.2018	s	týmto	programom.	

1. Hodnotiaca	správa	o	výchovno	–	vzdelávacích	výsledkoch	za	školský	rok	
2017/2018	
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2. Informácie	o	organizácii	a	materiálno-technickom	zabezpečení	školského	
roka	2018/2019	

3. Školský	vzdelávací	program	
4. Realizácia	projektov,	aktivity	škôl	
5. Rôzne	

Pán	 predseda	 RŠ	 MUDr.	 Pavol	 Kuchta	 otvoril	 RŠ	 v	súlade	 s	platnými	 zákonmi	
a	Štatútom	Rady	školy,	privítal	všetkých	prítomných,	predstavil	nového	člena	RŠ	
za	 študentov:	Emu	Huňadyovú	a	ospravedlnil	Dr.	Annu	Činčarovú,	novú	členku	
RŠ	za	KSK.		
Bola	 prednesená	 a	prerokovaná	 hodnotiaca	 správa	 o	výchovno-vzdelávacích	
výsledkoch	za	školský	rok	2017/2018.		
Správa	má	14	častí.	Okrem	iného	sa	v	správe	uvádza:		
V	časti	 vízie	 a	poslanie	 školy	má	 škola	 za	 úlohu	 pripravovať	 na	 štúdium	na	VŠ	
a	úspešné	zvládnutie	maturitných	skúšok.	Na	škole	v	predchádzajúcom	Šk.	roku	
študovalo	 735	 žiakov,	 pracuje	 v	nej	 8	 predmetových	 komisií.	 Najväčším	
problémom	sa	 javí	komunikácia	učiteľ	–	žiak.	Preto	sa	v	novom	školskom	roku	
budeme	 sústreďovať	 na	 zmenu	 zastaraných	 spôsobov	 vyučovania	 zmenu	
komunikácie.	 Táto	 generácia	 študentov	 je	 na	 inej	 úrovni,	 očakáva,	 že	 učitelia	
s	ňou	 budú	 komunikovať	 na	 partnerskej	 úrovni.	 Študenti	 z	vlastnej	 iniciatívy	
rozbehli	 veľa	 dobrovoľníckych	 aktivít.	 Ale	 najpôsobivejšie	 bolo	 zorganizovanie	
zasadania	modelového	parlamentu	na	našej	škole	a	s	našimi	žiakmi.	
Škola	do	vzdelávania	 zavádza	 technické	predmety,	 aj	na	 základe	 spolupráce	 so	
SjF	TUKE.	Zaviedli	sme	povinný	predmet	Informatika	a	počítačové	modelovanie,	
zamerané	 na	 3D	 modelovanie,	 do	 prvého	 ročníka.	 Z	prostriedkov	 KSK	 sme	
zakúpili	3D	tlačiareň	a	vybavili	učebňu	robotiky.	
V	januári	 2018	 sme	 absolvovali	 komplexnú	 hĺbkovú	 kontrolu,	 zameranú	 na	
rozpočet	 a	 hospodárenie	 s	 verejnými	 prostriedkami,	 účtovníctvo,	 verejné	
obstarávanie,	 pracovnoprávne	 vzťahy,	 správu	 a	 nakladanie	 s	 majetkom	
samosprávneho	 kraja.	 	 Kontrola	 nám	 stanovila	 nápravné	 opatrenia,	 ktoré	 sme	
splnili	a	správu	o	tom	sme	zaslali	31.8.	2018	na	KSK.	
	
Rada	školy	schválila	hodnotiacu	správu	o	výchovno-vzdelávacích	výsledkoch	za	
šk.	 rok	 2017/2018	 a	odporúčala	 ju	 na	 schválenie	 zriaďovateľovi	 školy	
a	zverejnenie	na	webovej	stránke	školy.	
	
Pán	 predseda	 RŠ	 vyzval	 pani	 riaditeľku,	 aby	 informovala	 o	organizácii	
a	materiálno-technickom	zabezpečení	školského	roka	2018/2019	
Pani	riaditeľka	informovala	nasledujúce:		
boli	vybudované	oddychové	zóny	pre	žiakov.	Vybudoval	sa	nový	vstup	do	školy,	
nové	 galérie	 učiteľov	a	 žiakov	 školy.	 Taktiež	 vznikol	 priestor	 pre	 THP	
pracovníkov	 v	pôvodnom	 byte	 školníka.	 Vypojili	 sme	 5	 miestností	
a	nepoužívame	 ich	 na	 vyučovanie.	 V	priestoroch	 „Kamčatky“	 vznikne	 ateliér	
a	klubovňa	 pre	 študentov.	 Už	 sa	 tam	 preniesol	 klavír	 v	jedálne.	 Žiaci	 vyslovili	
požiadavku	na	zakúpenie	tuli	vakov,	resp.	nejakej	sedacej	súpravy.	Rozvrh	hodín,	
organizácia	školského	roka	je	plne	pripravená.	
	
Rada	 školy	 	 zobrala	 na	 vedomie	 riaditeľkou	prednesenú	 informáciu	 o	príprave	
školského	roka	2018/2019.	
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Pani	 riaditeľka	 informovala	 o	harmonograme	 vyučovania	 na	 škole.	 Na	 škole	
máme	systém	veľkých	obedových	prestávok	pre	1.	a	2.	ročník	a	pre	3.	a	4.	ročník.	
Tento	systém	sa	nám	osvedčil	a	chceme	ho	zachovať.		
	
Hlasovaním	 sa	 RŠ	 uzniesla,	 že	 schvaľuje	 	 harmonogram	 vyučovania,	 hodín	
a	prestávok	na	školský	rok	2018/2019.	
	
Pani	 riaditeľka	 informovala	 o	ŠkVP	 Sapere	 aude	 3,4,5	 so	 zachovaním	 všetkým	
piatich	moduloch	vzdelávania	na	našej	 škole.	 	Modul	2	bude	obohatený	o	nové	
predmety	 a	to:	 informatika	 a	modelovanie,	 programovanie	 mikropočítačov	
a	sieťové	technológie.		
Modul	 3	 –	 športový:	 na	 škole	 chceme	 mať	 športovcov,	 pretože	 oni	 dosahujú	
výborné	 výsledky	 v	športových	 súťažiach.	 V	rámci	 športových	 súťaží	 sme	 boli	
vyhlásení	 ako	 najúspešnejšia	 škola	 KSK.	 Redukujeme	 individuálne	 plány	
u	športovcov.	Komunikujeme	 s	ich	 športovými	klubmi	 ,	 aby	 sme	 sa	vedeli	 vždy	
dohodnúť	na	klasifikácii	apod.		
Rada	školy	schválila	ŠkVP	na	školský	rok	2018/2019.	
	
P.	riaditeľka	školy	informovala	o	realizovaných	projektoch	a	o	našich	plánoch	na	
budúci	školský	rok.		
V	roku	2017/2018	sme	vytvorili	pozíciu	projektového	manažéra.	Vytvorili	sme	8	
projektov.	 Niektoré	 z	nich	 boli	 úspešné,	 niektoré	 nie.	 Ukončili	 sme	 realizáciu	
projektu	Scientia	pro	Vita,	financovaný	bol	z	prostriedkov	EU,	Práve	sme	ukončili	
projekt	 financovaný	 z	prostriedkov	mesta:	 Juniverzity	 GPH.	 Študenti	 pripravili	
projekt	 Na	 férovku,	 ktorý	 nevieme,	 či	 bol	 prijatý.	 	 Jeho	 cieľom	 bolo	 zlepšiť	
povedomie	študentov	o	možnostiach	štúdia,	o	pracovných	pozíciách	a	podobne.		
Ďalšie	 neúspešné	 projekty,	 ktoré	 sme	 podávali	 boli:	 „Poď	 a	hýb	 sa	 s	nami“	 –	
zapojenie	 študentov	 do	 športových	 aktivít	 v	škole,	 zlepšenie	 vybavenia	
posilňovne,	 projekt	 „Živý	 park	 na	 GPH“,	 ktorý	 bol	 odovzdávaný	 do	
Enviroprojektu.		
Úspešným	bol	projekt	na	rekonštrukciu	sociálnych	zariadení	v	starej	telocvični.,	
prestavba	končí	práve	v	týchto	dňoch.		
Získali	 sme	 financovanie	 projektu	 spolupráce	 z	MŠVVŠ	 SR,	 ktorého	 cieľom	 je	
zapojenie	 sa	 do	 spolupráce	 s	francúzskym	 mestom	 Cognac.	 Pôjde	 o	výmenný	
pobyt	so	žiakmi	gymnázia	v	Cognacu.	
Máme	 spoluprácu	 s	družobnou	 školou	 v	Ľubľane	 a	zapájame	 s	a	do	 projektu	
Schulbrücke	v	Nemecku,	kde	sa	naši	žiaci	stretávajú	so	žiakmi	nemeckých	škôl.		
	

Príjmy	a	výdavky	rady	školy	
	
Rada	 školy	 nespravuje	 žiaden	 majetok,	 nevedie	 žiadnu	 formu	 účtovnej	
ecvidencie	 Rozpočet	 rady	 školy	 je	 krytý	 z	finančných	 prostriedkov	 školy	 Rada	
školy	v	roku	2017	nemala	žiadne	príjmy	ani	výdavky.	
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Záverečné	zhodnotenie	činnosti	
Žiadny	 člen	 rady	 školy	 nevyužil	 možnosť	 zvolať	mimoriadne	 zasadnutie	 a	 ani	
nepožiadal	 predsedu	 o	 zvolanie	 takéhoto	 zasadnutie.	 Rada	 školy	 v	 roku	 2018	
nemusela	riešiť	žiadne	sťažnosti,	podnety	a	žiadosti.	
	
	
	
	
V	Michalovciach,	11.3.2019	
	
	
	

MUDr.	Pavol	Kuchta	
Predseda	rady	školy	


