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PPPLLLÁÁÁNNN   PPPRRRÁÁÁCCCEEE   RRRAAADDDYYY   ŠŠŠKKKOOOLLLYYY   
 

v školskom roku 2015/2016 

 

 

CHARAKTERISTIKA PRÁCE RADY ŠKOLY 
 

Rada školy má 11 členov. 

 

Členmi rady školy sú: 

 

Pedagogickí zamestnanci:  PhDr.Helena Oberhauserová – predsedníčka RŠ 

Mgr. Ján Šimulčík 

Nepedagogický zamestnanec: Alžbeta Gaálová 

Zástupcovia rodičov :   Gustav Schmiedl 

Ing. Jozef Koiš 

Ing. Alena Kočalková 

Zástupca študentov:   Jakub Kočalka, študent GAB 

Delegovaný  za BSK:   Ing. Ladislav Gujber 

PhDr. Gabriella Németh 

Ing. Zoltán Kovács 

Mgr. Zuzana Lovišková 

 

Prácu RŠ koordinuje predseda rady školy: PhDr.Helena Oberhauserová. 

 

 

Činnosť rady školy 

 

RŠ sa bude vyjadrovať ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. 

RŠ sa bude vyjadrovať ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhom na počty 

prijímaných žiakov, k návrhu na zavedenie študijných odborov, na úpravu v učebných 

plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných 

počtoch žiakov v týchto predmetoch. RŠ sa bude vyjadrovať k informáciách o pedagogicko-

organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, k správe 

o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy. Ďalej sa bude vyjadrovať k návrhu rozpočtu, 

k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy, k správe o výsledkoch hospodárenia 

školy. Členovia rady školy sú volení na 4 ročné funkčné obdobie. Členstvo v rade školy 

zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením, odvolaním, ak bol člen rady školy 

právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si neplní povinnosti 

vyplývajúce z členstva v RŠ (ak opakovane na zasadnutiach RŠ chýba a jeho neúčasť nie je 

ospravedlnená) a úmrtím. 

Predseda RŠ vypracuje výročnú správu do 31.marca aktuálneho roka. Výročná správa bude 

prístupná v sídle školy v Gymnáziu A. Bernoláka . RŠ bude zabezpečovať svoju činnosť 

z prostriedkov rozpočtu školy. RŠ nemá vlastný majetok, hospodári podľa schváleného 

rozpočtu školy. 

 

Počet zasadnutí : 4 
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Október  : 

 

Program zasadnutia. 

 

1. Informácia o pripravenosti školského roka 2015/2016 (RŠ) 

Hodnotenie výchovno- vyučovacích výsledkov a dochádzky žiakov v školskom roku  

2014/2015 (RŠ) 

 

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

2014/2015 – hodnotiaca správa RŠ 

 

3. Vyhodnotenie prijatia žiakov na vysokoškolské štúdium (Mgr. E. Šupalová) 

4. Projekty vo vyučovaní cudzích jazykov a prírodovedných predmetov  

(predsedníčka RŠ, riaditeľ školy) 

 

R ô z n e : 

1. Schválenie návrhu príspevkov žiakov (rodičov) do ZR – prediskutovanie výšky 

príspevku. 

2. Diskusia. 

 

Zasadnutie rady školy 27. 10. 2015 o 17, 00 

 

 

Február: 

 

1. Problematika starostlivosti o talentovaných žiakov – krúžky, olympiády. Informácia 

o zapojenosti do predmetových olympiád, práca na projektoch  – ZRŠ. 

2. Kritériá prijímacích pohovorov pre štvorročné a osemročné štúdium. Informácia 

o počte prijímaných žiakov (RŠ) 

3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a dochádzky za 1.polrok škol. roka  

2015/2016  -  RŠ. 

4. Návrh na vypracovanie výročnej správy RŠ za rok 2014 - PhDr.H.Oberhauserová. 

 

5. Športové aktivity - práca s talentovanými žiakmi, zapájanie sa do súťaží, športových 

olympiád. Zhodnotenie lyžiarskeho kurzu. Mgr. J. Šimulčík. 

6. Rôzne   

 

 

Zasadnutie rady školy 9. 2. 2016 o 17, 00 

 

Apríl : 

 

1. Aktualizácia školského vzdelávacieho programu, doplnenie. - RŠ 

2. Pripravenosť písomných a ústnych maturitných skúšok, stav v jednotlivých 

predmetoch. Úroveň žiakov na základe testov maturitnej skúšky, zhodnotenie 

predmetov – RŠ. 

3. Informácia o aktivitách protidrogovej prevencie na našej škole. Aktivity, 

prednášky,  protidrogový program. Projekt školy podporujúci zdravie  - ZRŠ. 
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4. Spolupráca s regionálnym múzeom, mestskou knižnicou, hodnotenie prednášok 

a pracovných podujatí. PhDr. H. Oberhauserová  

5. Rôzne 

 

 

Zasadnutie rady školy 26. 4. 2016 

 

Jún: 

 

1. Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov a dochádzky za školský rok  

2.  2015 / 2016. 

3. Vyhodnotenie činnosti rady školy, hlavné úlohy pre školský rok  2014/2015. 

4. Zhodnotenie úrovne prijímacích pohovorov, pripravenosť priestorov pre výučbu pre 

školský rok  2015/ 2016 

5. Informácia o čerpaní rozpočtu školy za l. polrok. 

 

R ô z n e : 

1. Krúžková činnosť, rozšírenie záujmovej činnosti žiakov, podnety pre vedenie krúžkov 

z radov rodičov. 

2. Diskusia. 

 

 

 

Zasadnutie rady školy 21. 6. 2016 o 17,00 

 


