
Výročná správa Rady školy pri Strednej odbornej  škole 

Štefánikova 39 vo Svite  za rok 2018 

 

Rada školy pri Strednej odbornej škole, Štefánikova 39 vo Svite bola ustanovená  dňa 

1.novembra 2014.   Sídlo rady školy   je   zhodné  so  sídlom školy, pri ktorej bola   zriadená. 

Rada školy má 11 členov.  V roku 2018 pracovala  rada školy až do konca svojho funkčného 

obdobia,  t.j. do 31.októbra 2018,   v nasledovnom zložení: 

Pedagogickí zamestnanci:                     Ing. Dagmar Krišandová  

                                                                PhDr. Iveta Hájovská 

Nepedagogickí zamestnanci:                 p. Ján Klembara 

Zástupcovia rodičov:                               p. Miroslav Rástocký  

                                                                p. Lucia Takáčová  

                                                                p. Monika Olejníková  

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:   p. Anna Schlosserová   

                  p.  PaedDr. Patrícia Bujňáková  

p. Jaroslav Géci  

                                                                 Ing. Lenka Holubová                  

Zástupca žiakov:                                      Ján Vojtaššák      

K zmene  v zložení rady školy  došlo v   dôsledku zaniknutia členstva troch   členov za 

kategóriu zástupcu zriaďovateľa. Dňom 4.6.2018   za kategóriu zástupcu zriaďovateľa boli 

predsedom PSK delegovaní do Rady školy pri Strednej odbornej škole Štefánikova 39 vo Svite  

pani Anna Schlosserová, pani  PaedDr. Patrícia Bujňáková a pán Jaroslav Géci , ktorí nahradili 

pani Mgr. Alenu Madzinovú, pána Ing. Karola Lacka, PhD. a pána Michala Sýkoru.  

 V roku 2018 Rada školy pri Strednej odbornej škole Štefánikova 39 vo Svite rokovala na 

troch  riadnych zasadnutiach rady školy. Od septembra 2018 rada školy v dôsledku zmeny 

názvu školy   zmenila aj svoj názov na Rada školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej 

J.A.Baťu,  Štefánikova 39 vo Svite. 



Všetky zasadnutia rady školy boli uznášaniaschopné. Členov na zasadnutia zvolávala 

predsedníčka  rady školy elektronickou pozvánkou, prípadne telefonicky.  Dôvodom včas 

ospravedlnenej  neprítomnosti členov   rady školy na zasadnutiach bola práce neschopnosť 

alebo neodkladná pracovná záležitosť člena  rady školy.   Nevyskytla sa žiadna 

neospravedlnená neúčasť. 

Program zasadnutí rady školy  sa riadil podľa plánu zasadnutí rady školy  a dopĺňal sa podľa 

potreby. Zo zasadnutí sú vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny.  Dokumenty rady školy 

a zápisnice zo zasadnutí sú zverejnené  na webovom sídle školy,   dokumenty rady školy 

a zápisnice v písomnej forme, ako i  prezenčné listiny sú uložené u predsedníčky rady školy. 

Na riadnych zasadnutiach boli prerokované jednotlivé body programu podľa plánu práce.   

Rada školy vydávala  stanoviská  k predkladaným   návrhom  riaditeľky školy  a predsedov 

predmetových komisií .        

Na marcovom zasadnutí podporila návrh riaditeľky SOŠ Svit  vo veci  označenia prebytočného 

nehnuteľného majetku PSK, konkrétne plynovej kotolne, k.ú. Svit, LV 1773, parc.číslo 12/15 

a pozemku, na ktorom je postavená plynová kotolňa, k.ú. Svit, LV 1773,  parc.číslo 12/15 

o výmere 100 m2, ktorého správcom je  SOŠ Svit  z dôvodu dlhoročného nevyužívania 

a nefunkčnosti. 

Členovia sa vyjadrovali k návrhom jednotlivých predsedov predmetových komisií na zmenu 

školského vzdelávacieho programu v školskom roku  2018/19, k zmene v organizácii 

a skladbe odborov na SOŠ Svit v prebiehajúcom školskom roku.   

Rada školy   podporila návrh na zapojenie sa školy do experimentálneho overovania odboru 

v skupine odborov 28 Technická a aplikovaná chémia pod pracovným názvom špeciálne 

technológie v chemickom a farmaceutickom priemysle.   SOŠ vo Svite  má pre overovanie 

uvedeného odboru vytvorené materiálne a personálne podmienky. V odbore by sa škola 

špecializovala na technológie v oblasti spracovania plastov.  

Na zasadaniach prítomní členovia rady školy s prítomnými hosťami diskutovali o aktuálnom 

dianí chodu školy, ako zabezpečenie a realizácia spolupráce školy s partnerskými firmami. 

Častou témou živých diskusií bola téma význam  duálneho vzdelávania na stredných školách 

a jeho realizácia  na našej škole.  



Členovia boli oboznámení so zapojením sa školy do medzinárodných a národných     

projektov, o náborových aktivitách školy, či prezentácia školy na verejnosti. 

Člen rady školy  zastupujúci žiakov  priebežne oboznamoval členov  o činnosti žiackej rady. 

Na zasadnutia rady školy bola prizývaná pani riaditeľka školy RNDr. Eva Nebusová. Pani 

riaditeľka podávala informácie o činnosti školy, vyplývajúce jej zo štatútu rady školy,  ktoré 

dostatočne dokladovala. Podrobné informácie o hospodárení školy podala hlavná ekonómka 

školy  Ing. Danica Francistyová. 

Všetci členovia rady školy sa podľa potreby zapájali do spolupráce so školou, plnili všetky 

úlohy, ktoré jej vyplývali zo schváleného  plánu práce a Štatútu rady školy. 

Rada školy  v roku 2018  nemusela riešiť žiadne ťažkosti a sťažnosti.  

V roku 2018 prijala rada školy na svojich zasadnutiach nasledovné uznesenia:  

Zasadnutie rady školy zo dňa 7.3.2018 

Rada školy  vzala na vedomie Výročnú správu o činnosti RŠ za rok 2017 a ukladá 

predsedníčke zverejniť ju na webovom sídle školy. 

Rada školy  prerokovala návrh riaditeľky SOŠ Svit  vo veci počtu žiakov, ktorých možno prijať 

na štúdium v školskom roku 2018/19  na SOŠ  Svit a vydáva súhlasné stanovisko k  

predmetnému návrhu riaditeľky školy. 

Rada  školy vzala na vedomie Kritéria na prijatie žiakov do 1. ročníka študijných a učebných 

odborov v šk. roku 2018/2019  na SOŠ  Svit a jednomyseľne ich podporuje. 

Rada školy pri SOŠ Svit jednomyseľne podporila označenie    uvedeného nehnuteľného 

majetku PSK za prebytočný  z dôvodu dlhoročného nevyužívania a nefunkčnosti a vydáva  

súhlasné stanovisko s označením uvedeného  nehnuteľného majetku PSK,  ktorého správcom 

je  SOŠ Svit  za prebytočný.     

Zasadnutie rady školy zo dňa 6.6.2018 

Rada školy  vzala na vedomie     správu      Rozbor  hospodárenia SOŠ Svit za rok 2017 

a  Rozbor  hospodárenia Školského internátu pri SOŠ Svit za rok 2017, ktorý zahŕňa  

i podnikateľskú činnosť  školy v roku 2017 v predloženom znení. 



Rada školy vzala na vedomie informáciu o počte prijatých žiakov,  počte tried a otváraných  

študijných a učebných odborov prvom ročníku v školskom roku  2018/19. 

Rada  školy vzala na vedomie  návrh  počtu tried    a ich členenie na prijímacie konanie  do 

prvého ročníka v školskom roku 2019/20 na SOŠ Svit.   Uvedený návrh  jednomyseľne 

podporuje a vyjadruje k nemu  súhlasné stanovisko. 

Rada školy prerokovala a  jednomyseľne podporila návrhy predsedov predmetových komisií  

na zmenu školských vzdelávacích programov v školskom roku 2018/19 . 

Rada školy prerokovala a  jednomyseľne podporila Návrh na zapojenie sa školy do 

experimentálneho overovania odboru v skupine odborov 28 Technická a aplikovaná chémia 

pod pracovným názvom špeciálne technológie v chemickom a farmaceutickom priemysle.         

Zasadnutie rady školy zo dňa 24.10.2018 

Rada školy  vzala na vedomie  Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 

2017/18    v predloženom znení. Uvedený materiál jednomyseľne podporuje a vyjadruje 

k nemu  podporné stanovisko. 

Rada  školy vzala na vedomie  materiál  Plán práce školy v školskom roku 2018/2019. 

Uvedený materiál jednomyseľne podporuje. 

Zasadanie rady školy bolo posledné vo funkčnom období rady školy, predsedníčka rady školy 

poďakovala prítomným  za spoluprácu počas celého funkčného obdobia rady školy. Pani 

riaditeľke poďakovala za dôkladnú informovanosť o chode školy, za materiálnu podporu na 

činnosť rady školy zo strany vedenia školy.       

Ustanovujúce  zasadnutie Rady školy pri SOŠ polytechnická J.A.Baťu vo Svite 

Dňa 29.11.2018 sa konalo  ustanovujúce  zasadnutie Rady školy pri SOŠ polytechnická 

J.A.Baťu  vo Svite, ktoré zvolala pani riaditeľka RNDr. Eva Nebusová.  Pani riaditeľka 

informovala o priebehu a výsledku volieb do Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite jednotlivo 

v časovom slede za úsek žiakov,  rodičov,  pedagogických zamestnancov a nepedagogických 

zamestnancov.  Voľby sa uskutočnili podľa platnej legislatívy. 

Pani riaditeľka zároveň informovala, že do Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite boli 

delegovaní títo zástupcovia zriaďovateľa:  p. Anna Schlosserová, PaedDr. Patrícia Bujňáková 



a p. Jaroslav Géci. Za zástupcu  zamestnávateľa firmy Chemosvit, Svit a.s  bola nominovaná 

Ing. Zuzana Weissová. Konštatovala, že  Rada školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite sa skladá 

z týchto členov za jednotlivé kategórie:  

Pedagogickí zamestnanci:                      Ing. Dagmar Krišandová . 

                                                                 PhDr. Iveta Hájovská 

Nepedagogickí zamestnanci:                  p. Ján Klembara 

Zástupcovia rodičov:                                p. Rástocký Miroslav 

                                                                           p. Olejníková   

                                                                          p. Miškovičová Jana 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:             p. Anna Schlosserová,  

                                                                         PaedDr. Patrícia Bujňáková  

                                                                         p. Jaroslav Géci. 

Delegovaný zástupca zriaďovateľa  za zamestnávateľa:      Ing. Zuzana Weissová   

Zástupca žiakov:                                       Veronika Olejníková 

Desať prítomných členov rady školy verejným hlasovaním za predsedníčku rady školy 

jednomyseľne zvolilo Ing. Dagmar Krišandovú a  verejným hlasovaním za podpredsedníčku 

rady školy jednomyseľne zvolilo PhDr. Ivetu Hájovskú. 

Prešovský samosprávny kraj podpísaním zápisnice z ustanovujúceho zasadania rady školy 

potvrdil zriadenie Rady školy pri SOŠ polytechnická J.A.Baťu  vo Svite dňom 10.decembra 

2018. 

Hospodárenie rady školy: 

 

V zmysle štatútu rady školy rada školy nevytvára vlastný rozpočet a všetky náklady spojené 

s činnosťou rady školy boli uhrádzané z prostriedkov školy podľa potreby. V kalendárnom 

roku 2018 vedenie školy materiálne zabezpečilo bezproblémový chod rady školy. 

 

 

Vo Svite 7.marca 2019                                                       Ing. Dagmar Krišandová 

                                                                     predsedníčka Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite                                      


