
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY PRI GYMNÁZIU MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 
V KOŠICIACH KONANÉHO DŇA 14.06.2022. 

 
Dňa 14. júna 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu Milana Rastislava 
Štefánika v Košiciach. 
 
Program zasadnutia:  

1. prerokovanie Návrhu na počet tried prvého ročníka v školskom roku 2023/2024 
2. prerokovanie návrhu a úprav Školského vzdelávacieho programu 
3. rôzne  

 
Zasadnutie rady školy sa uskutočnilo prezenčnou formou. Prejednávané dokumenty boli 
všetkým členom rady školy zaslané na preštudovanie a pripomienkovanie v stanovenom 
termíne emailom.  
 
K bodu 1.: 
Predložený Návrh na počet tried prvého ročníka v školskom roku 2023/2024 bol obsahovo 
akceptovaný bez výhrad. Pani Ing. Adriána Némethová však upozornila na chybne zadaný rok, 
ktorého sa návrh týka. Riaditeľka školy sa za chybu ospravedlnila a Návrh pred jeho odoslaním 
zriaďovateľovi upraví. 
 
K bodu 2.: 
Predložený návrh Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2022/2023 bol prijatý bez 
výhrad a pripomienok. 
 
K bodu 3.: 
Na základe ukončenia štúdia žiaka Ajjúba Tomiho, ktorému ukončením štúdia zanikol mandát 
člena rady školy, bol v zmysle štatútu tento mandát obsadený kandidátom zo zástupcov 
žiakov, ktorý sa vo voľbách umiestnil druhý v poradí. Nový kandidát – Šimon Jozef Kapusta bol 
predstavený ostatným prítomným členom rady školy, ktorý jeho mandát jednohlasne 
odsúhlasili. 
 
Zasadnutia sa zúčastnilo 8 z 11 členov, 3 členovia sa nezúčastnili. 
 

Prítomní členovia:       Neprítomní členovia: 

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

Zástupcovia rodičov: 
1. Mgr. Ingrid Čupová     1. Ing. Antonín Novysedlák 
       2. 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 – doterajší člen RŠ 
2. Šimon Jozef Kapusta – nový člen RŠ 
 
Uznesenie: 

1. Návrh počtu tried prvého ročníka v školskom roku 2023/2024 bude riaditeľkou školy 
z dôvodu chybne uvedeného školského roku upravený a po úprave odoslaný na 
rozhodnutie zriaďovateľovi. Obsahovo bol návrh prijatý bez výhrad. 

2. Rada školy berie predložený návrh Školského vzdelávacieho programu na školský rok 
2022/2023 na vedomie bez výhrad a pripomienok.  

3. Na základe zániku mandátu zástupcu žiakov ukončením štúdia Ajjúba Tomiho, bol do 
rady školy jednomyseľne odhlasovaný mandát člena rady školy pre Šimona Jozefa 
Kapustu, ktorý sa umiestnil vo voľbách na 2. mieste. 

Za uznesenie v tomto znení zahlasovalo všetkých 8 prítomných členov rady školy. 

 
V Košiciach dňa 15.06.2022 

Mgr. Erika Bekecsová Zvarillo                   
predsedníčka rady školy 


