
Zápisnica z riadneho zasadnutia Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite 

konanej 11.9.2019 

 

Prítomní:       8 - viď prezenčnú listinu 

Neprítomní:  3 /ospravedlnení/ - viď prezenčnú listinu 

Hostia:           RNDr. Eva Nebusová – riaditeľka SOŠP J.A.Baťu vo Svite    

Program:       

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Správa o výchovno-vzdelávacích  výsledkov za školský rok 2018/19 

4. Plán práce  školy v školskom roku 2019/2020 

5. Stanovisko vo veci   zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR v rámci 

experimentálneho overovania pre SOŠP J.A.Baťu vo Svite 

6. Krúžková činnosť 

7. Podnety z radov zamestnancov, rodičov a žiakov 

8. Rôzne a diskusia 

9. Uznesenia a záver 

K bodu 1 

Predsedníčka rady školy privítala   prítomných členov rady školy, ako i hosťa zasadania  a 

oboznámila ich s programom riadneho zasadnutia rady školy. Oficiálne privítala novú členku 

rady školy Ing. Ingrid Rothovú, ktorá nahradila pána Miroslava Rástockého, v súlade so 

štatútom rady školy, článok 5 bod 5 – možnosť kooptácie nových členov v prípade zániku 

členstva v rade školy. 

Program zasadnutia bol schválený.   

Prítomní podľa prezenčnej listiny, zasadnutie rady školy bolo uznášania schopné.  

K bodu 2 

Pri bode kontrola uznesení RŠ konštatovala, že uznesenia U 10 – U14 boli splnené.   

K bodu 3 

Pani  riaditeľka školy  podrobne oboznámila prítomných členov rady školy so Správou 

o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/19, ktorá  bude po schválení 

zriaďovateľom školy k nahliadnutiu na webovej stránke školy. Stručne zhodnotila výsledky 



koncoročnej klasifikácie a MS, činnosť na  úseku teoretického, praktického vyučovania a 

VMV, výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI, finančné a hmotné zabezpečenie VVČ 

školy. Pani riaditeľka zvlášť vyzdvihla  prezentáciu školy na verejnosti. 

Pani riaditeľka vyzdvihla i postavenie školy v regióne, o čom svedčí aj vysoká úspešnosť 

zamestnania sa absolventov školy, hospodárenie školy s vyrovnaným rozpočtom ako aj dobrá 

spolupráca so zamestnávateľmi okolitých firiem.    

Pani riaditeľka zodpovedala prítomným členom rady školy na  kladené otázky. Členovia rady 

školy následne   jednomyseľne vyjadrili podporné stanovisko k predloženému materiálu. 

K bodu 4 

Pani riaditeľka predstavila prítomným členom rady školy Plán práce  školy v školskom roku 

2019/2020. Prítomných oboznámila s hlavnými  cieľmi školy na daný školský rok 

v jednotlivých oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu a následne konkretizovala   hlavné 

úlohy. Pani riaditeľka zvlášť zdôraznila cieľ byť dobrou, kvalitnou odbornou školou v zmysle 

tradícií Baťovej školy práce, pokračovať v systéme duálneho vzdelávania, ako i práca 

v   projektoch , do ktorých bude škola zapojená. Škola  má za cieľ vytvoriť     aktívny  priestor 

pre sebarealizáciu nadaných žiakov, ako i umožniť žiakom z málo podnetného prostredia 

začleniť sa do triednych i záujmových tímov na škole.  

Pani riaditeľka zodpovedala prítomným členom rady školy na  kladené otázky. Členovia rady 

školy následne   jednomyseľne vyjadrili podporné stanovisko k predloženému materiálu. 

K bodu 5 

Rada školy zaujala stanovisko vo veci   zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR v rámci 

experimentálneho overovania pre SOŠP J.A.Baťu vo Svite.  

Rada školy prerokovala a  jednomyseľne podporila zaradiť odbor 2891K technik pre 

chemický a farmaceutický priemysel do siete škôl a ŠZ pre SOŠP J.A.Baťu vo Svite od 

1.9.2020.  

K bodu 6 

Podpredsedníčka rady školy informovala prítomných o krúžkovej činnosti na škole. Žiaci 

majú možnosť navštevovať krúžky pestrého zamerania od športových, vedomostných až po 

krúžky zručnosti. 

   

K bodu 7 

Na radu školy neboli   prednesené  žiadne podnety z radov zamestnancov a žiakov.    



K bodu 8   Rôzne 

Prítomní členovia rady školy voľne diskutovali o aktuálnom dianí na škole. Oboznámili  sa 

s aktuálnym stavom realizácie   rekonštrukčných  prác na zníženie energetickej náročnosti 

budovy školy, ktorá zahŕňa aj výmenu strechy. Aktuálny stav opravy strechy vzbudil  obavy 

členov, keďže doterajší priebeh opráv spôsobil značné materiálne škody v budove školy. 

Členov rady školy zaujala modernizácia hygienických zariadení. 

K bodu 9     U z n e s e n i a: 

Uznesenie č. 14 

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

2018/19    v predloženom znení. Uvedený materiál jednomyseľne podporuje a vyjadruje 

k nemu  podporné stanovisko. 

Uznesenie č. 15 

Rada  školy vzala na vedomie  materiál  Plán práce školy v školskom roku 2019/2020. 

Uvedený materiál jednomyseľne podporuje. 

Uznesenie č. 16 

Rada školy prerokovala a  jednomyseľne podporila zaradiť odbor 2891K technik pre 

chemický a farmaceutický priemysel do siete škôl a ŠZ pre SOŠP J.A.Baťu vo Svite od 

1.9.2020 a vydáva k predmetnej zmene v sieti škôl a ŠZ SR podporné stanovisko. 

 

Predsedníčka rady školy   poďakovala prítomným členom za účasť a následne zasadnutie rady 

školy ukončila. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Dagmar Krišandová 

Vo  Svite, dňa 11.9.2019                                                            predsedníčka rady školy                   
 


