
              Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu Cyrila Daxnera 

                                                   vo Vranove nad Topľou. 

 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Dátum:     31. 3. 2022 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Vyhodnotenie výsledkov žiakov v 1. polroku šk. 2021/22 a vyhodnotenie 

                    vzdelávacieho procesu v 1. polroku 

                3. Informácia o hospodárení za rok 2021, nárast cien energií v roku 2022    

                    a vplyv na  rozpočet školy  

                4. Úspechy v súťažiach, 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.  

    Pán zástupca PhDr. Slavomír Kmec oboznámil členov RŠ s výsledkami 1. polroka 

šk. roka 2021/22. Školský rok sa začal prezenčným vyučovaním, avšak v decembri  

v rámci opatrení Covidu, škola prešla na formu dištančného vzdelávania a v januári 

sa žiaci vrátili do školských lavíc. Napriek pandémii naši žiaci dosiahli v 1. polroku 

veľmi dobré výsledky v klasifikácii a v dochádzke. / viď tabuľky /. 

K bodu 3. 

    O hospodárení školy za rok 2021, náraste cien energií v roku 2022 a vplyve na 

rozpočet školy informovala riaditeľka školy PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. Minulý 

rok sme mali vyrovnaný rozpočet, zriaďovateľ vyhovel všetkým požiadavkám, vďaka 

ktorým sa mohli zrealizovať potrebné úpravy v škole. Bola rekonštruovaná internetová 

sieť vo vlastnej réžii, príležitostné položky a mnohé ďalšie úpravy. Maximálne 

efektívne pracujeme s financiami, ktoré máme na bežné pohľadávky a záväzky. 

V rámci rozpočtu musíme byť racionálni a hospodárni, keďže stále nesieme pozostatky 

covidu  v tejto náročnej dobe, keď došlo k prudkému nárastu cien energií, ktoré budú 

mať vplyv na rozpočet školy / viď tabuľky /. 



Školská jedáleň disponuje vlastným rozpočtom, ktorý aj napriek kríze efektívne 

využíva k spokojnosti stravníkov. 

 

K bodu 4. 

    Naše gymnázium podporuje rozvoj talentov na rôznych súťažiach a olympiádach sa 

vždy naši študenti umiestňujú na popredných miestach a dosahujú úspechy 

v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach - v literárnych, jazykových, 

matematických, športových súťažiach a olympiádach. Úspechom je 1. miesto Kristíny 

Štefanovovej     a Kláry Babjačkovej v krajskej súťaži „ Ruské slovo“ , 3. miesto 

v celoslovenskej súťaži z ANJ „ Best in English“ získal Dominik Tulach, a mnohé 

ďalšie, ktoré posúva aj naše gymnázium v rámci kraja a Slovenska. / viď. tab./. 

 

K bodu 5. 

   V rámci rôzne vedenie školy informovalo členov RŠ o zbierke,  ktorá bola 

zorganizovaná na pomoc Ukrajine a o zapojení našich žiakov do radov dobrovoľníkov, 

ktorí pomáhajú v rámci humanitárnej pomoci. Od 1. 4. 2022 našej škole pribudne nová 

žiačka z Ukrajiny so štatútom odídenkyne a bude pokračovať vo vzdelávaní na našej 

škole, kde v rámci integrácie medzi našich žiakov jej budeme všetci nápomocní.  

Úprava školského dvora je dočasne pozastavená, kým krajské múzeum nerozhodne  

o vodnom hrade, ktorý sa tam nachádza. 

Súdny spor s bývalou kolegyňou, ktorý vedie naša škola, ešte nie je uzatvorený.  

 

K bodu 6. 

   Diskusia – priebežne k jednotlivým bodom programu. 

 

K bodu 7. 

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

ukončila. 

 

 

Dátum: 1. 4. 2022                                                           

 

 

 

Zapísala : Anna Kakošová                                             Mgr. Iveta Pribulová. 

                                                                                           Predsedníčka RŠ     

 
         
                   


