
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY PRI GYMNÁZIU MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 
V KOŠICIACH KONANÉHO DŇA 16.02.2022. 

 
 
Dňa 16. februára 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu Milana Rastislava 
Štefánika v Košiciach. 
 
Program zasadnutia:  
 

1. Prerokovanie Kritérií pre prijímacie skúšky na školský rok 2022/2023 
 

Zasadnutie rady školy prebehlo z dôvodu zlej pandemickej situácie Covid-19 online spôsobom 
cez aplikáciu Microsoft Teams.  
 
Materiály, ktoré mali byť predmetom rokovania, boli všetkým členom rady školy zaslané dňa 
14.02.2022 emailom, čím nebola dodržaná lehota na doručenie materiálov 10 pracovných dní 
pred zasadnutím rady školy potrebná na preštudovanie materiálov a prípadné konzultácie, 
(nejednalo sa však o materiály, ktoré je riaditeľ školy v zmysle § 5 odsek 7 zákona 596/2003 Z. 
z. povinný predkladať rade školy na vyjadrenie), za čo sa predsedníčka rady školy a riaditeľka 
školy prítomným členom ospravedlnili.  
 
K oneskorenému zaslaniu materiálov došlo z dôvodu práceneschopnosti predsedníčky rady 
školy v čase od 01.02. do 13.02.2022 (Covid) a zasadnutie bolo bez dodržania lehôt 
zorganizované z dôvodu časovej tiesne (jarné prázdniny a blížiaci sa termín povinnosti 
zverejnenia kritérií 28.02.2022).  
 
V snahe predchádzať komunikačným problémom s cieľom zabezpečiť plnú účasť všetkých 
členov rady školy na plánovaných zasadnutiach v ďalšom období sa členovia rady školy 
prítomní na zasadnutí dohodli na tom, že: 
 
1. ďalšie zasadnutia rady školy sa budú riadiť plánom zasadnutí na aktuálny školský rok, ktorý 
bude členom rady školy pripravený na pripomienkovanie a schválenie na najbližšom 
plánovanom zasadnutí rady školy v mesiaci marec 2022,  
 
2. presný termín zasadnutia bude určený po odkomunikovaní návrhu termínu so 
zriaďovateľom.  
 
Zasadnutia sa zúčastnilo 7 z 11 členov, 4 členovia sa z dôvodu oneskoreného zaslania 
materiálov a pozvánky na zasadnutie rady školy kvôli pracovnej zaneprázdnenosti nezúčastnili.  
 

Prítomní členovia:      Neprítomní členovia: 

Zástupcovia zriaďovateľa:     1. RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA 
        2. JUDr. Matej Drotár  
        3. PhDr. Júlia Polačeková 

4. Ing. Adriána Némethová 



 
Zástupcovia rodičov: 
1. Mgr. Ingrid Čupová 
2. Ing. Antonín Novysedlák 
3. Ing. Radoslav Vilček        
          
Zástupcovia z pedagógov: 
1. Mgr. Erika Bekecsová - Zvarillo 
2. Mgr. Zuzana Calvet 
 

Zástupca THP: 
1. Alena Mihoková 
 

Zástupca žiakov: 
1. Ajjúb Tomi 
 
 
Uznesenie: 
 
Rada školy berie na vedomie Kritériá pre prijímacie skúšky na školský rok 2022/2023 pre 
jednotlivé sekcie gymnázia bez pripomienok a súhlasí s navrhovaným postupom pri plánovaní 
a organizácii ďalších zasadnutí rady školy. 
  
Za uznesenie v tomto znení zahlasovalo všetkých 7 prítomných členov rady školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach dňa 16.02.2022 

Mgr. Erika Bekecsová Zvarillo                
predsedníčka rady školy 


