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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 2019 
Rada	 školy	 pri	 Gymnáziu	 Pavla	 Horova,	 Masarykova	 1,	 071	 01	Michalovce,	 sa	
v	roku	2019	zišla	spolu	na	troch	zasadaniach:	25.	3.	2019,	7.	5.	2019,	28.	8.	2019.		
Členovia	rady	školy	boli:	
	
MUDr.	Pavol	Kuchta	 Predseda,	

poslanec KSK	
rada.skoly@gphmi.sk	

RNDr.	Mária	Spišáková	 Tajomník,	
zástupca	PZ	

spisakov@gphmi.sk	

PhDr.	Viola	Želinská	 zástupca	PZ	 viola.zelinska@centrum.sk	
JUDr.	Anna	Činčárová	  zástupca	

zriaďovateľa	
anna.cincarova@vucke.sk	

Ing.	Emil	Ďurovčík	 	poslanec KSK	 durovcike@gmail.com	
Ing.	Henrieta	Kubová	 zástupca	

zriaďovateľa	
henrieta.kubova@vucke.sk	

Ing.	Jozef	Sokologorský	  zástupca	
rodičov	

jozef.soky@gmail.com	

MUDr.	Ján	Paľovčík	  zástupca	
rodičov	

palovcikovamartina@gmail.com	

Mgr.	Miriam	Eľková	  zástupca	
rodičov	

miriam.elkova@gmail.com	

Vlasta	Pavlová	 zástupca	NPZ	 pavlova@gphmi.sk	
Ema	Huňadyová	 žiacka	rada	 ehunadyova@gmail.com	
		
	
	
Prvé	zasadnutie	Rady	školy	 sa	uskutočnilo	25.3.	2019,	na	zasadnutí	prebehla	
voľba	 tajomníka	 RŠ,	 ktorým	 sa	 stala	 pani	 RNDr.	 Mária	 Spišáková	 a	 boli	
prerokované	kritériá	prijímania	do	1.	ročníka	pre	školský	rok	2019/2020.		
Pani	 riaditeľka	 prítomných	 oboznámila	 s	kritériami	 prijímania	 do	 1.	 ročníka	
v	školskom	 roku	 2019/2020,	 informovala	 o	počte	 otváraných	 tried,	 počte	
prijímaných	 žiakov.	 Informovala	 o	termíne	 pre	 prijímacie	 skúšky	 –	 13.	 a	16.5.	
2019.	 	 Pre	 modul	 3(TSV)	 už	 uchádzač	 nebude	 absolvovať	 test	 všeobecnej	
športovej	 spôsobilosti,	 k	prihláške	 je	 treba	priložiť	potvrdenie	o	aktívnej	účasti	
a	registrovaní	v	športovom	klube.	Prijímacie	pohovory	pre	všetky	moduly	budú	
z	vyučovacieho	 jazyka	 (60	min)	 a	matematiky	 (60	min.).	 	 Prijímačkové	 kritériá	
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boli	 zaslané	 členom	 Rady	 školy	 18.3.2019	 mailom	 na	 pripomienkovanie.	 Žiak	
vykoná	úspešne	prijímacie	skúšky	,	ak	dosiahne	z	každého	predmetu	minimálne	
30%.			
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	2018/2019,	 	pani	riaditeľka	predniesla	
správu	 o	 hospodárení	 za	 rok	 2018	 a	 návrh	 rozpočtu	 na	 rok	 2019.	 Rada	 škola	
prerokovala	 počet	 tried	 pre	 školský	 rok	 2020/2021	 a	aj	 prerokovala	 výročnú	
správu	rady	školy	za	rok	2018.	
	
Druhé	zasadnutie	Rady	školy	sa	uskutočnilo		7.5.2019,	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.				
	
		
Tretie	zasadanie	Rady	školy	sa	konalo	28.8.2019	s	týmto	programom.	

1. Hodnotiaca	 správa	 o	výchovno-vzdelávacích	 výsledkov	 za	 školský	 rok	
2018/2019.		

2. Informácie	o	organizácií	a	materiálno-	technickom	zabezpečení	školského	
roka	2019/2020,	informácie	o	časovom	harmonograme		

3. Informácie		o	školskom	vzdelávacom	programe:		
4. Realizácia	projektov,	aktivity	školy		
5. Rôzne	

Pán	 predseda	 RŠ	 MUDr.	 Pavol	 Kuchta	 otvoril	 RŠ	 v	súlade	 s	platnými	 zákonmi	
a	Štatútom	Rady	školy,	privítal	všetkých	prítomných.	
Pani	 riaditeľka	 predniesla	 hodnotiaca	 správa	 o	výchovno-vzdelávacích	
výsledkoch	za	školský	rok	2018/2019	a	následne	ju	rada	školy	prerokovala.		
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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.	
Po	 jednotlivých	 bodoch	 správy	 pani	 riaditeľka	 informovala	 o	SWOT	 analýze,	
predniesla	 výsledky	 vo	 vzdelávacích	 oblastiach	 a	uviedla	 konkrétne	 splnenie	
cieľov	 	 plánu	práce	 školy	 za	 rok	2018/2019.	Uviedla,	 že	 na	 škole	 sme	 zaviedli	
inštitút	kariérneho	poradcu,	do	ktorého	aktivít	spadá	príprava	a	realizácia	veľtrhu	
VŠ	a	veľtrhu	Správna	voľba	povolania,	koordinácia	voľby	voliteľných	predmetov	
spolu	 s	výberom	 vyučujúcich.	 Spomenula	 množstvo	 aktivít,	 ktorým	 sa	 škole	
venuje	 ako	 napr.	 diskusiám	 o	 aktuálnych	 problémoch	 spoločnosti,	 hlavne	
extrémizmu,	 emigrácii,	 globalizácii,	 korupcii	 a	 klientelizmu	 na	 triednických	
hodinách,	hodinách	spoločenskovedných	predmetov	a	psychosociálneho	výcviku.	
V	oblasti	riadenia	školy	máme	ako	dlhodobý	projekt	reagovať	na	aktuálne	výzvy	
pre	 podávanie	 projektov.	 Minulého	 roku	 sme	 podali	 množstvo	 projektov,	 z	
ktorých	mnohé	boli	úspešne	schválené.	V	súčasnosti	zazmluvňujeme	projekt	GPH	
–	Reserata	pro	Futuro,	ktorý	bude	spolufinancovaný	z	ESF,	 jeho	celkový	objem	
prostriedkov	je	210	tis.€.	Menšie	projekty	sú	Úsmev	pre	seniorov,	GPH	LEGO	Race,	
So	let’s	code	micro:bit,	RTF	–	regionálny	turnaj	vo	florbale,	projekt	vybudovania	
multifunkčného	 ihriska.	 Sme	 zapojení	 už	 2.	 rok	 do	 národného	 projektu	 IT	
akadémia,	 začíname	 particioppovať	 na	 projekt	 FinQ	 –	 finančnej	 gramotnosti.	
Pokračujeme	 v	 spolupráci	 s	 Centrálou	 pre	 zahraničné	 školstvo	 Nemeckej	
spolkovej	republiky	ZfA	a	patríme	do	systému	40	DSD-škôl	na	Slovensku.		
Budovanie	 otvorenej	 školy	 –	 prezentujeme	 aktivity	 školy	 a	 naše	 výsledky	 v	
regionálnej	televízii	a	tlači.	Spolupracujeme	so	ZŠ	a	SŠ	regiónu,	a	s	VŠ	a	ďalšími	
orgaizáciami.	Sme	zapojení	do	projektu	mesta	pre	spoluprácu	s	mestom	Vyškov.	
Pri	 realizácii	 projektu	 Sprachwoche	 spolupracujeme	 s	Gymnáziom	v	Užhorode.	
Práve	spúšťame	projekt	Erasmus	+	s	názvom	BULL.D.O.G	-	Bulling,	Discrimination	
Overcome	Game.	Vybavenie	MTZ	–	v	rámci	IT	akadémie	sme	získali	IT	Science	Lab	
v	 hodnote	 28	 049€.	 Z	 2%	 z	 dane	 sme	 nakúpili	 IKT	 techniku	 –	 tlačiarne,	
dataprojektory	a	 interaktívnu	tabuľu	a	šatňové	skrinky,	pretože	rozpočet	školy	
nestačí	na	obnovu	interiéru.		V	minulom	roku	sme	získali	10	478€	z	2%	z	dane.	
	
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	2019/2020.	
	
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	2019/2020.	
	
P.	riaditeľka	školy	informovala	o	realizovaných	projektoch	a	o	našich	plánoch	na	
budúci	školský	rok.		
Znova	nás	čaká	výzva	–	realizácia	projektu	GPH	–	Reserata	pro	Futuro,	ktorého	
zmluva	 sa	 pripravuje	 na	 podpis.	 Do	 projektu	 bude	 zapojených	 26	 učiteľov,	
budeme	v	ňom	vyučovať	v	4	predmetoch,	bude	počas	neho	pracovať	17	krúžkov.	
Veríme,	že	sa	výsledky	projektu	odrazia	vo	zlepšených	výsledkoch	žiakov	na	MS.		
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.	
Práve	spúšťame	projekt	Erasmus	+	s	názvom	BULL.D.O.G	-	Bulling,	Discrimination	
Overcome	Game,	Menšie	projekty	sú	Úsmev	pre	seniorov,	GPH	LEGO	Race,	So	let’s	
code	 micro:bit,	 RTF	 –	 regionálny	 turnaj	 vo	 florbale,	 projekt	 vybudovania	
multifunkčného	 ihriska.	 Sme	 zapojení	 už	 2.	 rok	 do	 národného	 projektu	 IT	
akadémia,	 začíname	 particioppovať	 na	 projekt	 FinQ	 –	 finančnej	 gramotnosti.	
Pokračujeme	 v	 spolupráci	 s	 Centrálou	 pre	 zahraničné	 školstvo	 Nemeckej	
spolkovej	republiky	ZfA	a	patríme	do	systému	40	DSD-škôl	na	Slovensku.	
	

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	
2018	nemala	žiadne	príjmy	ani	výdavky.	
	

Záverečné zhodnotenie činnosti 
Žiadny	 člen	 rady	 školy	 nevyužil	 možnosť	 zvolať	mimoriadne	 zasadnutie	 a	 ani	
nepožiadal	 predsedu	 o	 zvolanie	 takéhoto	 zasadnutie.	 Rada	 školy	 v	 roku	 2019	
nemusela	riešiť	žiadne	sťažnosti,	podnety	a	žiadosti.	
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V	Michalovciach,	11.3.2020	
	
	
	

MUDr.	Pavol	Kuchta	
Predseda	rady	školy	


