
              Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu Cyrila Daxnera 

                                                   vo Vranove nad Topľou. 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Dátum:     27. 06 . 2022 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Vyhodnotenie prijímacích pohovorov pre školský rok 2022 / 2023 

                3. Zhodnotenie školského roka a dosiahnuté výsledky študentov za školský   

                    rok 2021/ 2022 

                4. Rôzne 

                5. Diskusia – pri každom bode programu 

                6. Záver 

 
 

K bodu 1. 

 

    Na úvod zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu Dr. C. Daxnera 88/3 vo Vranove nad 

Topľou predsedníčka Rady školy Mgr. Iveta Pribulová privítala prítomných 

a oboznámila ich s programom.  

 

K bodu 2.  

 

    Pani riaditeľka informovala členov zasadnutia o priebehu prijímacích pohovorov. 

Pôvodne naša škola mala prijať 83 žiakov, avšak navýšenie 86 žiakov sme naplnili už 

v prvom kole prijímacieho konania aj napriek konkurenciám umeleckých, zdravotných 

a odborných škôl. Záujem o štúdium na našom gymnáziu mali aj žiaci z okresov HE a 

SK , takže zastúpenie škôl v rámci prešovského kraja každým rokom stúpa.  

 

K bodu 3. 

 

    Zhodnotenie školského roka 2021 / 2022 pán zástupca vyhodnotil ako veľmi dobre. 

Priemer školy bol 1,46,  prospeli všetci žiaci a mnohí dostali pochvalu od triedneho 

učiteľa a riaditeľky školy, ktorá bola spojená s knižnou poukážkou od Panta Rhei, ktorú 

získali študenti, ktorí sa umiestnili v jazykových a vedomostných olympiádach, 

okresných, krajských a celoštátnych súťažiach. 

    Maturity na našej škole  po 2 rokoch sa konali klasicky, kde študenti za zeleným 

stolom preukázali svoje vedomosti. Predsedovia všetkých 18 komisií vyjadrili 

uspokojenie s výsledkami a štatistiky a výsledky budú uverejnené na webe školy  

v septembri.   



K bodu 4. 

 

    Naša škola sa zapojila o diamantovú cenu Dofe vojvodu z Edinburgu, ktorú naša 

škola získala. Pedagogický zbor pripraví koncept a víziu klubu, ktorý by sme chceli 

založiť pri príležitosti 70. výročia vzniku našej školy „ Alumy klub“, ktorého cieľom 

by bolo sprostredkovať stretnutie bývalých študentov našej školy.  

   Edupage vytvoril dotazník hodnotenia riaditeľov škôl, kde pedagogickí zamestnanci  

anonymne ohodnotia riaditeľku školy a dotazník bude zverejnený a vyhodnotený na aj 

u zriaďovateľa v Prešove. 

   Erasmus+  - v rámci výmenných pobytov študentov sa naši žiaci zúčastnili po Grécku 

a Litve naposledy pobytu v Poľsku, kde hlavnou témou bol poznatok o tom, že ... 

„Všetky choroby začínajú v tráviacom trakte“. Naši študenti si v rámci témy vymieňali 

poznatky so zahraničnými študentami, ktorí sa pobytu zúčastnili. 

   Keďže sa život po pandémii vrátil aj na škole do starých koľají, naši študenti sa 

zúčastňovali na aktivitách školy.... študentský ples, turistický a branecký kurz, 

organizovali koncoročné výlety a exkurzie. 

   Vedenie školy pripravuje plán práce školy, novú víziu školy a rôzne akcie, ktoré sú 

spojené so vzdelaním, poznaním, ale aj zábavou pre našich študentov. 

 

 

K bodu 5. 

 

    Diskusia – priebežne k jednotlivým bodom programu. 

 

K bodu 6. 

 

    Na záver sa predsedníčka Rady školy poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 

ukončila. 

 

Dátum: 28. 06 . 2022                                                          

 

 

Zapísala : Anna Kakošová                                             Mgr. Iveta Pribulová 

                                                                                           Predsedníčka RŠ     
                  

 

 


