Rada školy 12.3.2019
Miesto
Škola Felix, trieda Pytagoras

Prítomní
Tomáš Bujna, Xaver Gubáš, Peter Halák, Rastislava Haláková, Dávid Králik, Marián Lezo, Branislav
Magula, Dana Sujová, Juraj Suchánek

Ospravedlnení
Zuzana Burjanová, Peter Hudec

Hostia
Anna Chlupíková, Ondrej Struhár

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola uznášaniaschopnosti
Schválenie programu
Výberové konanie na riaditeľa školy
Princípy školy
Rôzne

Zápis
1. Otvorenie
2. Kontrola uznášaniaschopnosti
RŠ je uznášaniaschopná. Prítomných je 9 členov. Ospravedlnení sú 2 členovia.
3. Schválenie programu
Program RŠ bol schválený 9 z 9 prítomných.
4. Výberové konanie na riaditeľa školy
Prihlásili sa 4 kandidáti, z toho 3 predložili potrebné dokumenty a spĺňajú základné podmienky:
-

Anna Chlupíková
Miroslava Komorníková (dnešného vypočutia sa nezúčastní kvôli zahraničnej ceste)
Ondrej Struhár

Na základe Školského zákona je RŠ výberovou komisiou, ktorá vyberá riaditeľa, ktorého navrhne
zriaďovateľovi. Ak bude zriaďovateľ s navrhnutým riaditeľom súhlasiť, vymenuje ho do funkcie
riaditeľa do 30 dní od predloženia návrhu zo strany RŠ a to na 5-ročné funkčné obdobie. Na
platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania riaditeľa je potrebný nadpolovičný počet hlasov
všetkých jej členov.

Okrem zákonných kritérií nie sú vopred určené kritériá, ktoré bude RŠ posudzovať alebo otázky,
ktoré budú kandidátom kladené. Po vypočutí každého kandidáta bude nasledovať s kandidátom
diskusia, v ktorej môžu položiť otázky členovia RŠ aj prítomná verejnosť.
Uznesenie č. 1:
-

-

Rada školy vrátane vypočutia kandidátov a diskusie s kandidátmi budú verejné (na vypočutí
kandidáta sa môže zúčastniť aj protikandidát). Následná diskusia členov RŠ o výbere
kandidáta a hlasovanie budú neverejné. Do výberového konania budú pripustení iba
prítomní kandidáti.
Za Uznesenie č. 1 hlasovalo 9 z 9 prítomných členov RŠ.

Nasleduje vypočutie kandidátov v poradí Ondrej Struhár, Anna Chlupíková. Každý kandidát sa
predstaví prostredníctvom pripravenej prezentácie vlastnej vízie rozvoja školy. Po prezentácií
nasleduje diskusia s kandidátom.
Ondrej Struhár
-

-

-

Vo svojej prezentácií zdôraznil, že hlavným smerovaním Školy Felix je konštruktivizmus a pre
ďalší rozvoj je potrebné udržať stabilitu už vybudovaných základov a pokračovať v dobre
nastavenom smere.
Ďalej prezentovanú koncepciu riadenia školy postavil na 4 pilieroch, ktoré si zvolil ako
najdôležitejšie z tém, ktoré by ako riaditeľ musel riešiť:
o Pedagogické vedenie školy
o Učitelia a vychovávatelia
o Žiaci
o Pokračovanie v nastavenom trende, ktorý je vžitý s Felixom
Na záver Ondrej Struhár ozrejmil, aké náročné boli prvé mesiace v jeho súčasnej funkcií a aké
ťažké bolo rozhodovanie sa o kandidatúre na riaditeľa. K jeho rozhodnutiu ísť do výberového
konania prispela najmä silná podpora okolia vrátane učiteľov vo Felixe.

Anna Chlupíková
-

-

Na úvod svojej prezentácie zdôraznila, že Školu Felix pozná len zvonka a nepozná jej
každodenné problémy.
Je 20 rokov riaditeľkou v ZŠ Nováky a chcela by začať rozvíjať školu, kde je priestor
a podmienky pre inovácie vo vzdelávaní.
Je veľmi aktívnou členkou školskej komunity, napr. je zakladajúcim členom Fóra
proaktívnych, členkou správnej rady a manažmentu Slovenskej komory učiteľov a ďalších
inštitúcií.
Na úvod svojho pôsobenia by chcela urobiť formou dotazníkov a rozhovorov audit
a prieskum potrieb v oblasti vzdelávania u zriaďovateľa, učiteľov, rodičov aj žiakov.
Ďalej prezentovanú koncepciu rozvoja školy rozdelila do oblastí:
o Učitelia a nepedagogickí zamestnanci
o Žiaci
o Rodičia
o Zriaďovateľ
o Organizácia práce školy

o

Propagácia školy

Po vypočutí kandidátov a diskusií s nimi bola ukončená verejná časť RŠ.
Členovia RŠ v rámci nasledujúcej diskusie o výbere riaditeľa dospeli k jednoznačnému vyjadreniu
podpory Ondrejovi Struhárovi v pokračovaní vo funkcií riaditeľa. Zároveň však ocenili kvality a
skúsenosti Anny Chlupíkovej.
Rokovanie RŠ bolo po diskusií prerušené a hlasovanie o návrhu na riaditeľa odložené.
Rada školy následne hlasovala per rollam o návrhu na riaditeľa:
Uznesenie č. 2:
-

Rada školy navrhuje zriaďovateľovi vymenovať Ondreja Struhára za riaditeľa Školy Felix.
Za Uznesenie č. 2 hlasovalo 9 z 9 prítomných členov RŠ.

5. Princípy školy

RŠ sa dohodla, že z pôvodne schváleného programu bude pre nedostatok času bod „Princípy
školy“ presunutý na ďalšie zadanie RŠ.

6. Rôzne

Z dôvodu dlhších rokovaní o výberovom konaní riaditeľa v bode rôzne nebola otvorená žiadna téma.

