
Zápisnica z RRZ pri GCD konanej dňa 16.09.2021 
 

Program 

1. Otvorenie 

2. Príprava volieb do rady školy za rodičov 

3. Rôzne 

4. Diskusia 

5. Záver 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

 

Zasadnutie RRZ otvoril predseda pán Ing. Alfonz Kobielský. Privítal prítomných zástupcov 

jednotlivých tried a dal slovo pani riaditeľke PhDr. Zuzane Dragulovej, PhD.  

Pani riaditeľka PhDr. Zuzane Dragulovej, PhD. informovala prítomných rodičov o príprave 

volieb do rady školy za rodičov a oboznámila prítomných s dokumentmi zaslaných 

zriaďovateľom školy. mnm 

Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Gymnázia Cyrila Daxnera vyhlásil výzvu na 

voľby členov Rady školy pri GCD v zložení 11 členov.  

- dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy 

- jeden zástupca ostatných (nepedagogických) zamestnancov školy 

- traja zástupcovia rodičov 

- jeden zástupca žiakov 

- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

Kandidát do rady školy môže byť navrhnutý po jeho súhlase do termínu konania volieb. 

Voľby by sa mali uskutočniť do 30. septembra, resp. podľa vývoja epidemiologickej 

situácie v súvislosti s respiračným ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19.  

Prešovský samosprávny kraj vydal aj usmernenie pre voľby do RŠ v kategórii zástupcovia 

rodičov  v čase trvania mimoriadnej situácie. Zriaďovateľ bude akceptovať opakované voľby 

v deň konania prvého kola volieb za podmienky, že organizátor volieb jednoznačne preukáže, 

že oprávnení voliči boli informovaní o termíne  a čase konania volieb minimálne sedem 

pracovných dní pred termínom konania volieb. Škola je povinná zverejniť informácie aj na 

svojom webovom sídle. V pozvánke je potrebné informovať rodičov o poslaní rady školy a o 

skutočnosti, že v prípade ak sa prvého kola volieb nezúčastní nadpolovičná väčšina 

oprávnených voličov bude nasledovať opakovaná voľba. 

V bode rôzne sme spomedzi prítomných rodičov zvolili jedného rodiča za člena volebnej 

komisie, ktorá bude potom priamo voľby riadiť. 

V diskusii sa rodičia vyjadrovali k dištančnému vzdelávaniu. Pýtali sa na stužkovú 

slávnosť, maturitu, samotesty a celkový chod školy v tomto období. 

V závere pán Alfonz Kobielský poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

Zápisnicu zapísala Mgr. Lenka Kocáková  Vo Vranove nad Topľou 24. 9. 2021 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

Výzva na voľby členov rady školy 

Usmernenie pre voľby do rady školy v kategórii zástupcovia rodičov 

Pozvánka na celoškolské RZ 


