
Výročná správa o činnosti Rady školy pri Gymnáziu J. Kráľa  

v Zlatých Moravciach v školskom roku 2017/2018 

Rada školy zamerala svoje zasadnutia v školskom roku 2017/2018 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. 

 

Zasadnutie rady školy dňa 16. októbra 2017  

 Schôdzu otvoril a viedol predseda Rady školy RNDr. Klement Chren, ktorý prítomných 

privítal a oboznámil s programom zasadnutia.  

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. predniesla správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch v podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2016/17 

v zmysle platných predpisov. Rada školy pri Gymnáziu Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté 

Moravce prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2016/17 a odporúča ju na 

schválenie Nitrianskemu samosprávnemu kraju. Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti za 

školský rok 2016/17  je založená u riaditeľky školy a po schválení  Nitrianskym 

samosprávnym krajom bude zverejnená na webovej  stránke školy.  

 Dňa 12. 06. 2017  riaditeľka školy prerokovala návrh – počet tried a počet žiakov na školský 

rok 2018/2019 a vedenie školy odporúča na otvorenie dvoch tried štvorročného gymnázia 

s počtom žiakov 62. Návrh bol zriaďovateľom akceptovaný. 

 Predseda RŠ, RNDr. Klement Chren informoval o aktivitách školy od septembra do októbra 

2017 

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. informovala RŠ o zapojenosti školy do 

jednotlivých projektov v školskom roku 2017/2018 

 

Zasadnutie rady školy dňa 26. februára 2018 

 Schôdzu otvoril a viedol predseda Rady školy RNDr. Klement Chren, ktorý prítomných 

privítal a oboznámil s programom zasadnutia. školy. 



 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. informovala o kritériách prijímania žiakov do 

1. ročníka Gymnázia Janka Kráľa v školskom roku 2018/2019. Úradom Nitrianskeho 

samosprávneho kraja máme schválený plán výkonov  - otvorenie dvoch tried do prvého 

ročníka štvorročného gymnázia t. j. 62 žiakov.   Z toho na I. termín prijímacích skúšok  

            1.  kolo je   66 žiakov a na  2.  termín  je   22 žiakov. Spolu  88 žiakov. 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia I. kolo – 1. termín 14. 5. 2018 a 2. termín 17.5. 2018.  

Kritéria prijímacích skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy. V prípade 

nenaplnenia počtu, sa budú konať prijímacie skúšky aj v II. termíne – 19. 06. 2018. Zápis 

žiakov do         1. ročníka sa uskutoční od 18. 05. – do 22. 05. 2018. Po tomto termíne, ak sa 

uchádzač nezapíše, rozhodnutie je neplatné a riaditeľka školy vydá nové rozhodnutie 

o prijatí ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktoré splnil kritéria prijatia. 

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD., informovala o študijných výsledkoch, 

správaní a dochádzke za 1. polrok školského roka 2017/2018. ( viď príloha č. 1. – prehľad 

prospechu, dochádzky a správania  a príloha č. 2 – Klasifikácia tried za 1. polrok 2017/2018 

). Najlepšia trieda v I. polroku školského roka 2017/2018 je I.B. a  najslabšia trieda je IV.A  

štvorročné gymnázium. Počet žiakov, ktorí neprospeli je 4.  
 

 aktivitách školy a zapojenosti do projektov, ktoré sa konali  v I. polroku školského roka  

2017//2018 informoval predseda Rady školy  RNDr. Klement Chren  

 

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.  Informovala o poďakovaní našej škole. Prof. 

Ing. Mária Bieliková, PhD. ako dekanka FIIT STU v Bratislave ocenila prácu všetkých 

pedagogických zamestnancov našej školy za výbornú prípravu žiakov, našich absolventov, 

ktorí študujú na ich fakulte. V školskom roku 2016/2017 náš absolvent Ing. Michal Farkaš 

získal ocenenia: 

Cena dekanky - ocenenie za diplomovú prácu, 

Cum Laude za vynikajúce študijné výsledky.  

 

 

Zasadnutie rady školy 11. júna 2018 

 Schôdzu otvoril a viedol predseda Rady školy RNDr. Klement Chren, ktorý prítomných 

privítal a oboznámil s programom zasadnutia. školy. 

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.  predložila návrh počtu tried do prvého 

ročníka pre prijímacie konanie v  školskom roku 2019/2020. Rada školy prerokovala 

a schválila návrh počtu tried do prvého ročníka pre prijímacie konanie v  školskom roku 

2019/2020  nasledovne:  dve triedy štvorročného gymnázia s počtom žiakov 62  

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.  Požiada aj o otvorenie jednej triedy                         

    osemročného gymnázia s počtom žiakov 25 
 

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.  informovala o priebehu prijímacích skúšok 

do prvého ročníka v  školskom roku 2018/2019. Po I. kole prijímacích skúšok máme do 

dnešného dňa zapísaných 46 študentov do dvoch tried štvorročného gymnázia a informovala 

o možnosti konania II. kola (20.6.2018).  

 Riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD.  informovala o výsledkoch externej a internej 

časti maturitnej skúšky, zhodnotila úspešnosť jednotlivých predmetov. Bližšie informácie 

budú uvedené v správe o výsledkoch školy (október 2018). 



 Predseda RŠ informoval členov o  výsledkoch žiakov školy predmetových olympiádach, 

súťažiach, projektoch a aktivitách v  2. polroku šk. roku 2017/2018. 

 

V Zlatých Moravciach    30. 6. 2018                                        ................................................. 

 

          RNDr. Klement Chren 

             predseda rady školy 

 

 

 

 

 

 

 


