
Správa o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach za kalendárny rok 2022 

  Rada školy (RŠ) pracovala v kalendárnom roku 2022 v tomto zložení: 

 

1.1.2022- 3.9.2022: 

 

1. Ing. Ján Poradský, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov 
2. Mgr. Dana Bugorčíková, podpredseda -  zástupca pedagogických zamestnancov 
3. Mgr. Monika Sabová - zástupca nepedagogických zamestnancov 
4. PaedDr. Mária Blanárová - zástupca rodičov 
5. Ing. Michaela Kyselová - zástupca rodičov 
6. MVDr. Danka Marcinčáková, PhD. -  zástupca rodičov 
7. Mikuláš Marko - zástupca žiakov 
8. PhDr. Anna Heribanová - delegovaný zástupca zriaďovateľa 

9. Ing. Ján Jakubov - delegovaný poslanec zriaďovateľa 
10. Ing. Igor Petrovčik - delegovaný poslanec zriaďovateľa 
11. Mgr. Natália Vince - delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

1.9.2022- 29.9.2022: 

 

1. Mgr. Dana Bugorčíková, podpredseda - zástupca pedagogických zamestnancov 
2. Mgr. Dana Starostová - zástupca pedagogických zamestnancov 
3. Mgr. Monika Sabová - zástupca nepedagogických zamestnancov 
4. PaedDr. Mária Blanárová - zástupca rodičov 
5. Ing. Michaela Kyselová - zástupca rodičov 
6. MVDr. Danka Marcinčáková, PhD. -  zástupca rodičov 
7. Mikuláš Marko - zástupca žiakov 
8. PhDr. Anna Heribanová - delegovaný zástupca zriaďovateľa 

9. Ing. Ján Jakubov - delegovaný poslanec zriaďovateľa 
10. Ing. Igor Petrovčik - delegovaný poslanec zriaďovateľa 
11. Mgr. Natália Vince - delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

29.9.2022- 31.12.2022: 

 

1. Mgr. Dana Bugorčíková, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov 
2. Mgr. Dana Starostová, podpredseda - zástupca pedagogických zamestnancov 
3. Mgr. Monika Sabová - zástupca nepedagogických zamestnancov 
4. PaedDr. Mária Blanárová - zástupca rodičov 
5. Ing. Michaela Kyselová - zástupca rodičov 
6. MVDr. Danka Marcinčáková, PhD. -  zástupca rodičov 
7. Mikuláš Marko - zástupca žiakov 
8. PhDr. Anna Heribanová - delegovaný zástupca zriaďovateľ 



9. Ing. Ján Jakubov - delegovaný poslanec zriaďovateľa 

10. Ing. Igor Petrovčik - delegovaný poslanec zriaďovateľa 
11. Mgr. Natália Vince - delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

V uplynulom období sa uskutočnili nasledujúce zasadnutia: 

Zasadnutie RŠ konané dňa 27.2.2022:  

Zasadnutie RŠ sa uskutočnilo pod vedením predsedu RŠ Ing. J. Poradského. Zasadnutie sa 
uskutočnilo na výzvu riaditeľky školy vo veci vyjadrenia sa k dokumentu „Kritériá na prijatie 
do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 a v školskom roku 2023/2024“. 

Uvedený dokument bol dňa 27.1.2022 prerokovaný a odsúhlasený pedagogickou radou 
školy. Na zasadnutí RŠ sa prítomní členovia RŠ oboznámili s príslušným dokumentom a prijali 
ho bez závažných pripomienok.  

 

Zasadnutie RŠ konané dňa 2.5.2022: 

Zasadnutie RŠ sa uskutočnilo pod vedením predsedu RŠ Ing. J. Poradským. Zasadnutie sa 
uskutočnilo na výzvu riaditeľky školy vo veci vyjadrenia sa k dokumentu „Správa o 
hospodárení Gymnázia, Šrobárova 1, Košice za rok 2021“. 

Na zasadnutí RŠ sa prítomní členovia RŠ oboznámili s príslušným dokumentom a prijali ho 
bez pripomienok.  

 

Zasadnutie RŠ konané dňa 4.5.2022: 

Zasadnutie RŠ sa uskutočnilo pod vedením predsedu RŠ Ing. J. Poradským. Zasadnutie bolo 

zvolané z dôvodu novelizácie zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platnej od 1. 1. 2022.  

Novela v § 26 pojednáva o školskom parlamente, ktorý nahrádza dovtedy platný orgán školy 

„Žiacka školská rada“. 

Na základe uvedenej novely predseda RŠ vyhlásil voľby do Školského parlamentu pri 
Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice na  12. 5. 2022. Rada školy bola poverená aj vykonávaním 
dohľadu nad priebehom volieb. 13.5.2022 odoslal predseda RŠ elektronicky členom RŠ 
zápisnicu z priebehu konania volieb do Školského parlamentu. 

 

Zasadnutie RŠ konané dištančným spôsobom (mailovou komunikáciou) dňa 13.6.2022: 

Zasadnutie RŠ sa uskutočnilo pod vedením predsedu RŠ Ing. J. Poradským, v súlade 
s článkom 6, bod 9 Štatútu rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice.  

Zasadnutie sa uskutočnilo na výzvu riaditeľky školy vo veci vyjadrenia sa k dokumentu 
„Návrh najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka pre školský rok 2023/2024“. Dokument 
schválila pedagogická rada školy. 



Na zasadnutí RŠ sa prítomní členovia RŠ oboznámili s príslušným dokumentom a vyjadrili sa 
k nemu súhlasne. Najvyšší počet žiakov prvého ročníka bol schválený v počte 150.  

 

Zasadnutie RŠ konané dňa 6.7.2022 - výberové konanie na funkciu riaditeľa školy: 

Zasadnutie RŠ sa uskutočnilo na výzvu vyhlásenú Košickým samosprávnym krajom vo veci 
výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy  - Gymnázia, Šrobárova 1, Košice  
pri Gymnáziu Šrobárova 1, Košice v súlade s článkom 3, bod 2a, Štatútu rady školy pri 
Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice.  

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač - Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, ktorú 
volebná komisia schválila ako kandidáta na riaditeľa školy a navrhla zriaďovateľovi 
vymenovať do funkcie riaditeľa Gymnázia Šrobárova 1, Košice.  

Ing. Jánovi Poradskému, predsedovi Rady školy, ku dňu 31.8. 2022 zanikol pracovný pomer 
na pozícii pedagogického zamestnanca na Gymnáziu Šrobárova 1, Košice, tým pádom v 
súlade s článkom 5, bod 7, Štatútu rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice, mu zaniklo 
členstvo v Rade školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, Košice. 

 

Zasadnutie RŠ konané dištančným spôsobom (mailovou komunikáciou) dňa 2.9.2022: 

Zasadnutie RŠ sa uskutočnilo pod vedením podpredsedníčky RŠ Mgr. D. Bugorčíkovej, 
v súlade s článkom 6, bod 10 Štatútu rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice.   

Zasadnutie sa uskutočnilo na výzvu riaditeľky školy vo veci vyjadrenia sa k dokumentu 
„Školský vzdelávací program 2022/2023 Gymnázia, Šrobárova 1, 042 23 Košice“. Pedagogická 
rada školy dokument schválila bez pripomienok. 

Členom RŠ bol Ing. J. Poradským dňa 26.8.2022 zaslaný dokument „Školský vzdelávací 
program 2022/2023 Gymnázia, Šrobárova 1, 042 23 Košice“ na vyjadrenie sa.  

Pripomienky z radov členov RŠ boli zaslané od Mgr. Natálie Vince,  RŠ ich predložila vedeniu 
školy, ktoré ich akceptovalo. 

 

Zasadnutie RŠ dňa 29.9.2022: 

Zasadnutie RŠ sa uskutočnilo pod vedením podpredsedníčky RŠ Mgr. D. Bugorčíkovej. 

Vzhľadom na odstúpenie predsedu RŠ sa konali doplňujúce voľby do orgánov RŠ.  Rada školy 

pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice zvolila za predsedníčku RŠ Mgr. Danu Bugorčíkovú 

a podpredsedníčku Mgr. Danu Starostovú.  

V ďalšom sa prítomní členovia RŠ súhlasne vyjadrili ku dokumentu „Školský poriadok na 

školský rok 2022/2023“a ku dokumentu „Plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy na 

obdobie 2021/2022“, predloženým riaditeľkou školy. Dokument „Plnenie koncepčného 

zámeru rozvoja školy na obdobie 2021/2022“ bol schválený pedagogickou radou školy. 

Dokument „Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie 2022/2023 – 2023/2024“ bol 

prerokovaný na výberovom konaní riaditeľa školy. 



 

Zasadnutie RŠ konané dištančným spôsobom (mailovou komunikáciou) dňa 19.10.2022: 

Zasadnutie RŠ sa uskutočnilo pod vedením predsedníčky RŠ Mgr. D. Bugorčíkovej, v súlade 
s článkom 6, bod 10 Štatútu rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice. Zasadnutie sa 
uskutočnilo na výzvu riaditeľky školy. 

Dňa 12.10.2022 bola členom RŠ elektronicky (mailom) doručený dokument „Hodnotiaca 

správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy/ŠZ za školský 

rok 2021/2022“. Predsedníčka RŠ požiadala členov RŠ o vyjadrenie sa ku nej. Po prijatí 

pripomienok od členov RŠ bolo 18.10.2022 zosumarizované vyjadrenie zaslané riaditeľke 

školy. RŠ vyjadrila pani riaditeľke a celému pedagogickému zboru pochvalné uznanie za 

dosiahnutý výsledok hodnotenia a klasifikácie žiakov za šk. rok 2021/2022 a ocenila 

množstvo aktivít, ktoré škola realizovala. 

 

Zasadnutie RŠ konané dištančným spôsobom (mailovou komunikáciou) dňa 28.10.2022: 

Zasadnutie RŠ sa uskutočnilo pod vedením predsedníčky RŠ Mgr. D. Bugorčíkovej, v súlade 

s článkom 6, bod 10 Štatútu rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice. 

Predmetom zasadnutia bolo prijatie nového štatútu rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, 

Košice na základe návrhu p. predsedníčky RŠ. 

Rada školy schválila upravenú verziu Štatútu Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice, 

v znení návrhu zaslanom 24.10.2022 Mgr. Danou Bugorčíkovou, predsedníčkou Rady školy. 

 

Zasadnutie RŠ konané dištančným spôsobom (mailovou komunikáciou) dňa 28.11.2022: 

Zasadnutie RŠ sa uskutočnilo pod vedením predsedníčky RŠ Mgr. D. Bugorčíkovej, v súlade 
s článkom 6, bod 10 Štatútu rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice. Zasadnutie sa 
uskutočnilo na výzvu riaditeľky školy vo veci vyjadrenia sa k dokumentu „Podmienky na 
prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025“. 

Členovia RŠ sa oboznámili s príslušným dokumentom a návrh akceptovali bez pripomienok. 

 

Zasadnutie RŠ dňa 20.12.2022: 

Zasadnutie RŠ sa uskutočnilo pod vedením podpredsedníčky RŠ Mgr. D. Starostovej. 
Zasadnutie sa uskutočnilo na výzvu riaditeľky školy. 

Riaditeľka školy na zasadnutí oboznámila členov RŠ so zámerom implementovať na škole 
okrem autorizovaného medzinárodného programu IB DP aj nižší stupeň  medzinárodného IB 
programu MYP, ktorý je určený pre 11  - 16 ročných žiakov. Od mája 2022 je Gymnázium, 
Šrobárova 1, Košice autorizovanou školou pre medzinárodný program IB DP.  Vzdelávať v 
programe IB DP sa začne od septembra 2023. Na základe požiadavky zriaďovateľa školy,  
KSK, sa pripravujeme aj na implementáciu nižšieho stupňa programu IB MYP. Na základe 
vyššie uvedených skutočností je potrebné zmeniť 4- ročné  gymnázium , na 8- ročné.  Táto 



zmena musí byť zakotvená v  zriaďovacej listine školy, kde je do článku 5 potrebné doplniť 
poskytovanie nižšieho stredného vzdelania. Toto vzdelanie sa bude týkať len 
medzinárodného programu IB.   

Rada školy súhlasila s navrhovanou zmenou zriaďovacej listiny Gymnázia,  Šrobárova 1, 
Košice. 

 

 

 

 

Výročná správa bola vypracovaná v súlade s článkom 8, bod 5 Štatútu rady školy pri 
Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice., predsedníčkou Rady školy Mgr. Danou Bugorčíkovou, dňa 
27.2.2023. 

 

----------------------------------------- 

        Mgr. Dana Bugorčíková 

             predsedníčka RŠ 


