
Výročná správa o činnosti Rady školy pri Gymnáziu J. Kráľa  

v Zlatých Moravciach v školskom roku 2020/2021 

 

 

Rada školy zamerala svoje zasadnutia v školskom roku 2020/2021 najmä na analýzu: 

- dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov v jednotlivých klasifikačných obdobiach,  

- koncepčného rozvoja školy 

-  výsledkov maturitných skúšok,   

- úspešnosti  absolventov školy na prijímacích skúškach na vysoké školy,  

- zapojenia a úspešnosti študentov vo vedomostných olympiádach, SOČ  a ďalších súťažiach,    

- krúžkovej činnosti a mimo vyučovacie aktivity.   

- zapojenosti školy do projektov 
 

Stála pozornosť rady školy bola upriamená na:  

- realizáciu školského vzdelávacieho programu  

- úpravu v učebných osnovách a plánoch  

- ďalší rozvoj informatizácie výchovno-vzdelávacieho procesu 

- kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a odbornosť vyučovania,  

- dochádzku žiakov,  

- spoluprácu s rodičmi,  

- rozpočet a výsledky hospodárenia školy 

- na prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov. 
 

Ustanovujúce zasadnutie novej rady školy 29.septembra 2021 
 

Ustanovujúce  zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, 

953 42 Zlaté Moravce v zmysle   § 5 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú 

podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom 

a finančnom zabezpečení, sa konalo 29. 9. 2021 v zborovni školy. Do rady školy boli zvolení 

zástupcovia pedagogických zamestnancov školy Mgr. Alena Rakovská a RNDr. Klement Chren, za 

nepedagogických zamestnancov bola zvolená Ing. Jana Považanová, za rodičov žiakov boli zvolení:  

Mgr. Darina Škoríková, Anežka Krausová  a Mgr. Marianna Vavrová. Za študentov bola zvolená 

Viktória Dubcová. Zriaďovateľom boli do rady školy delegovaní štyria nasledovní zástupcovia: 

Mgr. Marián Kéry, JUDr. PharmDr. Ivona Vicianová, Mgr. Milan Galaba, Ing. Milan Garaj. PhD.  

Následne sa konali voľby predsedu rady školy, ktorým sa stal RNDr. K. Chren 

 

Prvé riadne zasadnutie rady školy 8. októbra 2021 
 

 Predseda rady školy oboznámil členov rady školy s návrhom Štatútu rady školy pre funkčné 

obdobie 2020 – 2024. Následne vyzval členov rady školy k pripomienkovaniu tohto návrhu. 

Rada školy jednohlasne schválila návrh Štatútu Rady školy pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 

č.3, 953 42 Zlaté Moravce. 

V zmysle prijatého Štatútu predseda rady školy určil Ing. Považanovú za svoju zástupkyňu. 

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.  oboznámila radu školy s opatreniami, ktoré škola 

prijala na zabezpečenie bezproblémového chodu školy v mimoriadnej epidemiologickej situácii 

v krajine, ktoré sa nám darí uplatňovať v súlade so usmerneniami ministerstva školstva 

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.  informovala o aktivitách, projektoch 

a inováciách, s ktorými škola vstúpila do nového školského roka 



 Členovia rady školy sa podrobne zaujímali o dopade epidemiologických opatrení na výchovno-

vzdelávací proces a postoj žiakov k zmeneným podmienkam vyučovania v novom školskom 

roku 

 

V súlade so Štatútom rady školy sa v dôsledku pandemickej situácie v spoločnosti ďalšie 

zasadnutia rady školy konali formou per rollam – elektronicky 
 

Zasadnutie rady školy dňa 26. októbra 2020 – per rollam 

 

Dňa 22.10. 2020 predseda RŠ zaslal všetkým členom RŠ elektronickou poštou  návrh 

Správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledok  v podmienkach škôl a školských   

zariadení za školský rok  2019/2020, ktorý vypracovala riaditeľka školy RNDr. R. Kunová, 

PhD. 

Členovia RŠ sa vyjadrili per rollam  ( v zmysle článku VI Štatútu rady školy pri GJK Zlaté 

Moravce) a ich reakcie sú zaznamenané v elektronickej komunikácii u predsedu RŠ.  

Návrh bol schválený  

 

Hlasovanie prebehlo elektronicky 

-  hlasovali za: 9 

-  hlasovali proti: 0 

-  zdržali sa hlasovania: 2 
 

Zasadnutie rady školy dňa 9. februára 2021 – per rollam 

 

Dňa 5. 2. 2021 predseda RŠ zaslal všetkým členom RŠ elektronickou poštou  návrh kritérií 
na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2021/2022, 
študijný odbor – zameranie: 79 02J – gymnázium 
 
Členovia RŠ sa vyjadrili per rollam  ( v zmysle článku VI Štatútu rady školy pri GJK Zlaté 

Moravce) a ich reakcie sú zaznamenané v elektronickej komunikácii u predsedu RŠ.  

Návrh bol schválený  
 

Hlasovanie prebehlo elektronicky 

-  hlasovali za: 10 

-  hlasovali proti: 0 

-  zdržali sa hlasovania: 1 
 

Zasadnutie rady školy dňa 23 februára 2021 (per rollam) 

 

Dňa 22. 2. 2021 predseda RŠ zaslal všetkým členom RŠ elektronickou poštou  upravený 
návrh kritérií na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský 
rok 2021/2022, študijný odbor – zameranie: 79 02J – gymnázium 
 
Členovia RŠ sa vyjadrili per rollam  ( v zmysle článku VI Štatútu rady školy pri GJK Zlaté 

Moravce) a ich reakcie sú zaznamenané v elektronickej komunikácii u predsedu RŠ.  

Návrh bol schválený  
 

Hlasovanie prebehlo elektronicky 

-  hlasovali za: 10 

-  hlasovali proti: 0 

-  zdržali sa hlasovania: 1 



Zasadnutie rady školy 7. júna 2021 (per rollam) 

 

Dňa 3.6.2020 predseda RŠ zaslal všetkým členom RŠ elektronickou poštou informáciu 

o návrhu počtu žiakov do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 

2022/2023. Riaditeľka školy navrhuje v školskom roku 2021/2022  prijať 60 žiakov do 

dvoch tried 

Členovia RŠ sa vyjadrili per rollam  ( v zmysle Doplnku č.4 k článku VI Štatútu rady školy 

pri GJK Zlaté Moravce) a ich reakcie sú zaznamenané v elektronickej komunikácii 

u predsedu RŠ.  

Návrh bol schválený  

 

Hlasovanie prebehlo elektronicky 

-  hlasovali za: 11 

-  hlasovali proti: 0 

-  zdržali sa hlasovania: 0 

 

 

 

V Zlatých Moravciach 30. 6. 2021      .................................... 

          RNDr. Klement Chren 

             predseda rady školy 

 

 

 

 

 

 

 


