
Rada školy pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša 

v Starej Ľubovni 

 

Zápisnica 
zo zasadnutia dňa 26.9.2022 

 

Prítomní:  Mgr. M.Fabiánová,, RNDr. M.Rúrová, M.Šaková., Mgr. Martina Pavlinská, Andrea Kafková, 

Mgr. Jakub Ondrej, Mgr. L.Tomková, Mgr. Karol Špes, Mgr. P.Lacko, JUDr.  V.Dlugolinský. 

Neprítomní:  Mgr. Dominik Janky  

Hostia: PaedDr. Vladimíra Drabantová 

Program: 

 Otvorenie 

 Verifikácia hlasovania per rollam z 1.8. - 3.8.2022 

 Informácia o zmene v zložení rady školy 

 Prerokovanie plánovaných zmien školského poriadku  

 Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za šk. rok 2021/2022 

 Koncepčný zámer rozvoja školy 

 Informácia o materiálnom a personálnom zabezpečení šk. roka 2022/2023 

 Rôzne 

 Diskusia 

 Návrh na uznesenie, záver 

 

Priebeh zasadnutia: 

1. Zasadnutie otvorila a viedla M.Rúrová. Členom RŠ boli prostredníctvom e-mailovej komunikácie 

predložené materiály, ktoré sú uvedené v programe zasadnutia. 

2. Prítomní členovia RŠ verifikovali hlasovanie per rollam z 1.8. – 3.8.2022 

3. Zástupcu študentov, Branislava Balušinského, po ukončení štúdia nahradila študentka 3.A triedy, 

Andrea Kafková 

4. Členovia RŠ boli informovaní o zmene v čl. 3, čl. 4 a o doplnení čl. 12 (body 8,9,10) 

 Mgr J.Ondrej:  prezúvanie, zaradenie ochrany žiakov před diskrimináciou a násilím 

 Diskusia členov RŠ o obliekaní, účasti na sv. omšiach, ospravedlňovaní neúčasti na v

 yučovaní počas dištančného vyučovania (p. Drabantová uviedla, že škola 

postupuje poděa nariadenia MŠ) 

5. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za šk. rok 2021/2022 – prednesená 

zást.riad.školy PaedDr. V. Drabantovou, ktorá vyzdvihla výsledky žiakov v predmetových súťažiach 

a prácu učiteľov: AVD, Dofe, SOČ, aktivity a prezentácie na verejnosti  

6. Koncepčný zámer rozvoja školy – pre neúčasť riad. školy je tento bod presunutý na nasledujúce 

zasadnutie. 



8.  Informácia o materiálnom a personálnom zabezpečení šk. roka 2022/2023 - prednesená 

zást.riad.školy PaedDr. V. Drabantovou 

9. Rôzne:  

 p.dekan – poďakovanie za pomoc pri upratovaní rekonštruovaného kostola sv. 

Mikuláša 

 p.Ondrej – ponuka na prehliadku rekonštruovaného kostola sv. Mikuláša 

- ponuka na poskytovanie informácií k aktuálním projektom vhodným 

pre školu 

 podporný tím – informácie o procese formovanía a kompetenciách členov tímu 

 p.Drabantová – pomer žiakov rímsko a grécko-katolíckeho náboženství 

- ponuka lektorov 

 p. Rúrová – financovanie vykurovania školy, kooptovanie člena RŠ zriaďovateľom 

za Mgr. D.Jankyho 

10. V diskusii členovia RŠ diskutovali o štruktúre šk. roka, duchovnom programe pre žiakov a učiteľov, 

školských výletoch 

11. M. Fabiánová prečítala návrh na uznesenie, ktoré bolo prítomnými členmi RŠ jednomyseľne prijaté.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE: 

 

Rada školy berie na vedomie: 

1. Zmenu v zložení rady školy 

2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2021/2022 

3. Informácie o materiálnom a personálnom zabezpečení šk. roka 2022/2023 

 

Rada školy odporúča: 

1. Doplniť Školský poriadok Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni v zmysle 

záverov Školskej inšpekcie o časť súvisiacu s ochranou žiakov pred diskrimináciou a násilím 

2. Presunúť bod 6. Koncepcia rozvoja Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni na roky 

2021 až 2026 na nasledujúce zasadnutie RŠ za prítomnosti riaditeľa školy. 

 

 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni, 26.9.2022 

 
 

 

 

 

 

Zapísala M. Rúrová 

 

                                              


