
              Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu Cyrila Daxnera 

                                                   vo Vranove nad Topľou 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Dátum:     13. 12 . 2022 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Hospodárenie školy k decembru 2022, projekt Debarierizácia  

                  3. Príprava osláv 70-tého výročia založenia vranovského gymnázia  

                  4. Informácie o dianí v škole 

                  5. Rôzne, záver 

Diskusia - priebežne k jednotlivým bodom programu 

 

 

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 hospodárení v škole k decembru 

2022. Hoci je náročná doba na energiu a plyn škola v rámci racionálneho šetrenia 

zvláda hospodárenie s energiami. Našej požiadavke na navýšenie energií o ca. 5 000 € 

MŠVVaŠ SR vyhovelo, takže máme komplexné krytie energií na škole. 

Zapojili sme sa do projektu Debarerizácia, v ktorom by naša škola získala finančné 

prostriedky na rekonštrukciu vestibulu starej budovy, do ktorej by viedol bezbariérový 

prístup. V spolupráci s architektom vedenie školy by chcelo zachovať dominantné 

prvky starej budovy prelínajúce sa s modernou reprezentatívnou a oddychovou časťou, 

celý vestibul sa tak stane debarierizovanou zónou. Išlo by o 1. fázu debarierizácie 

školy. 

 

K bodu 3. 

 

   Hoci je to neuveriteľné,  naše gymnázium oslávi už 70. výročie vzniku. Pracujeme 

na publikácii, ktorej zostavením chceme uctiť všetkých abiturientov, pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov, ktorí tvorili 70- ročné dejiny školy: zoznam 



všetkých maturantov školy, riaditeľov, učiteľov, históriu školy až po súčasnosť. 

Zaujímavé články, fotografie a dianie v škole, ktoré sa uchovali do dnešných čias. Na 

našom gymnáziu študovalo množstvo študentov, ktorí sa stali významnými 

odborníkmi v štátnych, odborných a kultúrnych inštitúciách.  

Slávnostná akadémia sa bude konať 16. 06. 2023 na ktorú budú pozvaní bývalí 

študenti, pedagógovia a významní hostia - ktorí boli a sú stále súčasťou nášho 

gymnázia. 

 

K bodu 4. 

 

     Naša škola aj napriek zložitej dobe je v neustálom pohybe, napreduje v rôznych 

aktivitách. Máme novú webovú stránku. Obsahovú stránku rieši škola a dizajn tvoria  

naši študenti.  

Vedenie školy pracuje na zmene školského učebného plánu, vytvorili sme všeobecný 

modul s možnosťou rozšírenia štúdia CHE - BIO, informatiky, finančnej gramotnosti 

a telesnej výchovy. Finančná gramotnosť je nový koncept, ktorý bude rozvíjať 

organizačné schopnosti, manažérske a líderske zručnosti. Súčasťou vzdelania budú 

stretnutia s ľuďmi s praxe formou mentoringu. Predpokladá sa spolupráca medzi 

študentskou cvičnou firmou a študentmi praktickej informatiky. Inovovali sme ponuku 

seminárov, kde si budúci maturanti budú môcť vybrať z rozšírenej ponuky predmetov. 

 

K bodu 5.   

 

Diskusia - priebežne k jednotlivým bodom programu. 

 

     

    Na záver sa predsedníčka RŠ I. Pribulová poďakovala prítomným za účasť na  

zasadnutí a schôdzu ukončila.  

 

 

 

 

Zapísala : Anna Kakošová                                             Mgr. Iveta Pribulová 

                                                                                          predsedníčka RŠ 

 

 

 

 

 

 



Rada školy pri Gymnáziu Cyrila Daxnera, ul. Cyrila Daxnera 88/3, 

09301  Vranov nad Topľou 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia  Rady školy pri Gymnáziu Cyrila Daxnera    

            vo Vranove nad Topľou, konaného dňa 13.12.2022  

 

Prítomní členovia Rady školy sa uznášajú na nasledovnom: 

 

Rada školy schvaľuje  

1. Program zasadnutia  

 

Rada školy prerokovala 

1.  Hospodárenie školy k decembru 2022, projekt Debarerizácia 

2.  Prípravu osláv 70-teho výročia založenia vranovského gymnázia 

3.  Informácie o dianí v škole 

 

 

 

Mgr. Iveta Pribulová 

Vo Vranove nad Topľou dňa: 13.12.2022                              Predseda RŠ 

 

 
 


