
Rada školy pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, 058 39  P o p r a d 

 

Z á p i s n i c a 

 

 
zo zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad, ktoré sa konalo 

1. októbra 2019 o 15.00 h v budove školy – kancelárii riaditeľa školy 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:   

 

1. Otvorenie. 

2. Školský vzdelávací program na školský rok 2019/20. 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/19. 

4. Pracovný poriadok školy a školský poriadok. 

5. Schválenie počtu tried na školský rok 2020/21 a počtu žiakov v školskom roku 

2020/21. 

6. Kooptácia nového člena a voľba nového predsedu Rady školy. 

7. Rôzne a diskusia. 

8. Záver. 

 

 

1. Otvorenie. 

Prítomných privítal na zasadnutí Rady školy riaditeľ gymnázia Vladimír Lajčák. Informoval 

prítomných o tom, že doterajší predseda Rady školy Štefan Luha ukončil pôsobenie v škole, 

a tak prestal byť aj členom Rady školy. 

 

2. Školský vzdelávací program na školský rok 2019/20. 

Riaditeľ školy Vladimír Lajčák oboznámil členov Rady školy s dokumentom Školský 

vzdelávací program na školský rok 2019/20. Zameral sa najmä na drobné zmeny, ktoré v ňom 

nastali v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom. Dokument je voľne prístupný na 

webovom sídle školy.  

k bodu 2. 

Rada školy zobrala na vedomie Školský vzdelávací program na školský rok 2019/20. 

 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/19. 

Riaditeľ školy Vladimír Lajčák oboznámil členov Rady školy so Správou o výchovno-

vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/19. Skonštatoval, že výsledky boli pozitívne, 

škola sa svojimi výsledkami etabluje medzi špičkovými gymnáziami Prešovského 

samosprávneho kraja i v rámci celého Slovenska. Nebolo potrebné riešiť žiadne výrazné 

výchovné problémy, pri riešení menších sa postupovalo podľa vnútorných smerníc 

a predpisov. 

k bodu 3.  

Rada školy zobrala na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 

2018/19. Vyjadrila spokojnosť s dosahovanými výsledkami a presvedčenie, že vďaka 

kvalitnej práci pedagogického zboru bude škola pokračovať vo svojom prieniku medzi 

najlepšie slovenské gymnáziá. 

 



4. Pracovný poriadok školy a školský poriadok. 

Pracovný poriadok a školský poriadok pre nasledujúci školský rok vychádza 

z predchádzajúceho dokumentu, nastali v ňom iba drobné zmeny. Pred jeho schválením 

pedagogickou radou bol na webovom sídle školy zverejnený návrh, ku ktorému sa mohli 

vyjadriť zamestnanci, rodičia i žiaci. Ich podnety boli zakomponované do novej verzie platnej 

pre školský rok 2019/20.  

k bodu 4. 

Rada školy zobrala na vedomie nový pracovný a školský poriadok. 

 

5. Schválenie počtu tried na školský rok 2020/21 a počtu žiakov v školskom roku 

2020/21. 

Riaditeľ školy Vladimír Lajčák predložil svoju víziu školy pre najbližšie školské roky. Už 

štyri roky je Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad najžiadanejšou školou Prešovského 

samosprávneho kraja. Prihlášku na štúdium si dáva takmer trojnásobný počet žiakov, ako sú 

možnosti školy. Hlásia sa aj žiaci z priľahlých okresov Kežmarok, Stará Ľubovňa a Spišská 

Nová Ves. To umožňuje prijať skutočne najlepších žiakov širokého regiónu. 

Cieľom je prijať 60 žiakov na štvorročné štúdium a 30 žiakov do prímy osemročného štúdia. 

Keďže v tomto školskom roku budú končiť štyri triedy (B, C, GS a oktáva), počet tried 

gymnázia by sa tak v budúcom školskom roku znížil na 18. Presné čísla počtu prijatých 

žiakov určuje zriaďovateľ školy – PSK. Budú známe do konca októbra.  

k bodu 5. 

Rada školy schválila plán počtu tried a počtu žiakov školy pre školský rok 2020/21 

 

6. Kooptácia nového člena a voľba nového predsedu Rady školy. 

Doterajší člen Rady školy a jej predseda Štefan Luha ukončil pracovný pomer v Gymnáziu, 

Kukučínova 4239, Poprad. Preto prestal byť aj zástupcom pedagogických zamestnancov 

školy v tomto orgáne. Na základe výsledkov hlasovania zamestnancov školy bola za novú 

členku Rady školy kooptovaná učiteľka Eva Schwartz.  

Členovia Rady školy si zároveň zvolili nového predsedu. Jednomyseľne do tejto funkcie 

zvolili doterajšieho člena Rady školy učiteľa Zdena Suchého.  

k bodu 6. 

Rada školy zobrala na vedomie, že jej novou členkou sa stala Eva Schwartz. Zvolila si nového 

predsedu, stal sa ním Zdeno Suchý. 

 

7. Rôzne a diskusia  

Riaditeľ školy oboznámil prítomných, že člen Rady školy Bystrík Mucha sa stal riaditeľom 

Úradu Prešovského samosprávneho kraja. 

 

8. Záver 

Predseda Rady školy poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

V Poprade 2. októbra 2019 

 

Zapísala: Zdenka Borodyová 

 

Overil: Zdeno Suchý, predseda Rady školy 

 

 

 


