RADA ŠKOLY PRI GYMNÁZIU PAVLA HOROVA
Masarykova 1, 071 01 Michalovce

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020

Výročná správa za rok 2020

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 2020
Rada školy pri Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce, sa
v roku 2020 zišla spolu na štyroch zasadnutiach: 23. 3. 2020, 27. 4. 2020,
7.5.2020. a 28.8.2020 Členovia rady školy boli:
MUDr. Pavol Kuchta
RNDr. Mária Spišáková
PhDr. Viola Želinská
JUDr. Anna Terezková
Ing. Emil Ďurovčík
Ing. Henrieta Kubová

Predseda,
poslanec KSK
Tajomník,
zástupca PZ
zástupca PZ

rada.skoly@gphmi.sk
spisakov@gphmi.sk
viola.zelinska@centrum.sk

zástupca
anna.terezkova@vucke.sk
zriaďovateľa
poslanec KSK durovcike@gmail.com
henrieta.kubova@vucke.sk

Vlasta Pavlová

zástupca
zriaďovateľa
zástupca
rodičov
zástupca
rodičov
zástupca
rodičov
zástupca NPZ

Ema Huňadyová

žiacka rada

ehunadyova@gmail.com

Ing. Jozef Sokologorský
MUDr. Ján Paľovčík
Mgr. Miriam Eľková

jozef.soky@gmail.com
palovcikovamartina@gmail.com
miriam.elkova@gmail.com
pavlova@gphmi.sk

Prvé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 23.3. 2020.
Z dôvodu núdzového stavu vyhláseného v SR z dôvodu šírenia sa respiračného
ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 uskutočnilo hlasovanie
per rollam vo veci schválenia Kritérií prijímacích skúšok do 1. ročníka Gymnázia
Pavla Horova pre školský rok 2020/2021. Všetci členovia Rady školy hlasovali za.
Pani riaditeľka mailom oboznámila všetkých členov s kritériami prijímania do 1.
ročníka v školskom roku 2020/2021, informovala o počte otváraných tried, počte
prijímaných žiakov. Informovala o termíne a organizácii prijímacích skúšok Pre
modul 3(TSV) - uchádzač nebude absolvovať test všeobecnej športovej
spôsobilosti, k prihláške treba priložiť potvrdenie o aktívnej účasti a registrovaní
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v športovom klube. Prijímacie pohovory pre všetky moduly sa mali vykonať
z vyučovacieho jazyka (60 min) a matematiky (60 min.). Prijímačkové kritériá
boli zaslané členom Rady školy 18.3.2019 mailom na pripomienkovanie. Žiak
vykoná úspešne prijímacie skúšky, ak dosiahne z každého predmetu minimálne
30%.
Druhé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 27. 4. 2020:
Z dôvodu núdzového stavu vyhláseného v SR z dôvodu šírenia sa respiračného
ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 uskutočnilo hlasovanie
per rollam na výzvy riaditeľky školy zo dňa 24.04.2020 (čas 11:08 mailovou
komunikáciou):
A) vo veci opätovného schválenia Kritérií prijímacích skúšok do 1. ročníka
Gymnázia Pavla Horova pre školský rok 2020/2021 predkladaných
riaditeľkou školy po schválení v pedagogickej rade 15. 4. 2020 (viď príloha
– zmeny súvisiace so zrušením Testovania 9) - hlasovanie 1
B) vo veci prerokovania návrhu počtu žiakov do 1. ročníka pre školský rok
2021/2022. Na rokovaní pedagogickej rady 19. februára 2020 bolo pre školský
rok 2021/2022 navrhované riaditeľkou školy prijať 165 žiakov a tento počet bol
následne pedagogickou radou schválený. Škola ponúka výborný vzdelávací
program, 5 modulov vzdelávania, promptne reaguje na potreby pracovného trhu,
reaguje na nové výzvy. Máme podporu vysokých škôl, partnerských organizácií
– Cisco sieťovej akadémie, IT akadémie a i. Vysoké školy sa vyjadrujú veľmi
pochvalne o našich absolventoch a žiadajú si ich.
hlasovanie 2
24.4.2020 (čas 11.20 hod) boli mailom vyzvaní všetci členovia Rady školy pri
Gymnáziu Pavla Horova o hlasovanie per rollam v predmetnej veci v termíne do
27. 4. 2020 do 10.00 zaslaním vyplnenej návratky.
Hlasovanie sa zúčastnili všetci členovia rady školy.
Za: 11
proti : 0

Zdržali sa : 0

Tretie zasadnutie Rady školy sa konalo 7.5.2020.
V súlade s č. 6 ods.12 Štatútu Rady školy pri Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1,
071 79 Michalovce sa z dôvodu núdzového stavu vyhláseného v SR uskutočnilo
zasadnutie Rady školy hlasovaním per rollam na výzvu riaditeľky školy zo dňa
05.05.2020:
•
Vo veci opätovného schválenia Kritérií prijímacích skúšok do 1. ročníka
Gymnázia Pavla Horova pre školský rok 2020/2021 predkladaných
riaditeľkou školy po schválení v pedagogickej rade 5. 5. 2020 (viď zápisnica)
– zmeny súvisiace s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu
SR o termínoch, organizácii prijímania na vzdelávanie v stredných školách
zo dňa 29.4.2020. Prijímacie skúšky na gymnázium sa budú vykonávať
administratívne, na základe zohľadnenia študijných výsledkov
a umiestnenia v súťažiach a olympiádach.
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•

Správa o hospodárení za rok 2019

Členom Rady školy bola predložená správa o hospodárení školy za rok 2019, schválená
zriaďovateľom.
Normatívne zdroje financovanie 1.563 337 .- €
• Mzdy a poistné – 1.426 863.- €
• výdavky na prevádzku školy – 136 474.- €
• Nenormatívne zdroje:
• vzdelávacie poukazy – 21 459.- €
• LVVK – 21 750 .-€
• príspevok MŠ za mimoriadne výsledky školy: 2 400.- €
• prostriedky od FO a PO za prenájom: 10 187 .- €
• Návrh rozpočtu na rok 2020
Členovia Rady školy boli oboznámení so závermi z dohodovacieho konania, ktoré sa
uskutočnilo 3.2.2020 na odbore školstva KSK. Schválený rozpočet na rok 2020 zo dňa
13.12.2019 predstavoval 1 581 200 .- €, rozpočet školy po dohodovacom konaní zo dňa
20.4.2020 predstavuje úpravu -10.700 eur t.z. upravený rozpočet 1 570 500 .- €,

6.5.2020 (o 14:43 hod.) boli členovia Rady školy mailom vyzvaní na hlasovanie per
rollam s návrhom na uznesenie v termíne do 7.5.2020 do 10.00 hod.
Uznesenie:
1. Rada školy prerokovala a odsúhlasila kritéria prijímacieho konania bez
pripomienok.
2. Rada školy prerokovala správu o hospodárení za rok 2019 a berie ju na vedomie
bez pripomienok.
3. Rada školy prerokovala rozpočet školy na rok 2020 a berie ho na vedomie bez
pripomienok.
Hlasovanie za predložené uznesenie.
Za: 11
proti : 0

Zdržali sa : 0

Funkčné obdobie Rady školy sa predĺžilo vzhľadom na mimoriadnu situáciu.
Štvrté zasadnutie Rady školy pri GPH sa konalo 28. 8. 2020.
Zasadnutie sa konalo prezenčne a zúčastnilo sa ho 6 členov Rady školy.
Program zasadnutia bol nasledovný:
1. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský
rok 2019/2020.
2. Informácie o organizácií a materiálno- technickom zabezpečení
školského roka 2019/2020, informácie o časovom harmonograme,
o opatreniach a podmienkach výchovy a vzdelávania od 2.9.2020
3. Informácie o školskom vzdelávacom programe
4. Realizácia projektov, aktivity školy
5. Výročná správa Rady školy za 2019/2020
Prizvaná riaditeľka školy Mgr. K. Olšavová predniesa návrh hodnotiacej správy
o výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2019/2020, ktorá bola
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schválená na pedagogickej rade 24.8.2020. Súčasťou správy bola aj správa
o priebehu dištančného vzdelávania v čase prerušenia vyučovania z dôvodu
šírenia COVID-19. Pani riaditeľka dôkladne oboznámila všetkých prítomných
s pripravenosťou školského roka 2020/2021 vrátane opatrení na zabezpečenie
bezpečnosti a zdravia v dôsledku šírenia COVID-19, aktivít školy, projektovej
činnosti.
Rada školy prijala uznesenia: ( súhlasne 6)
1. Rada školy prorokovala hodnotiacu správu za školský rok 2019/2020
a odporúča riaditeľke školy na schválenie zriaďovateľovi a zverejnenie na
webovej stránke školy.
2. Rada školy prorokovala a schvaľuje harmonogram vyučovacích hodín a
prestávok na šk. rok 2020/2021 a berie na vedomie organizáciu školského
roka 2020/2021.
3. Rada školy prorokovala a schválila ŠkVP na šk. rok 2020/2021
4. Rada školy schválila Výročnú správu činnosti rady školy na šk. rok 2020

Príjmy a výdavky rady školy
Rada školy nespravuje žiaden majetok, nevedie žiadnu formu účtovnej evidencie
Rozpočet rady školy je krytý z finančných prostriedkov školy Rada školy v roku
2020 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 2020
nemusela riešiť žiadne sťažnosti, podnety a žiadosti.

V Michalovciach 28.8.2020

MUDr. Pavol Kuchta
Predseda rady školy
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