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

konanej 13.6.1019 

 

Prítomní: 9 /viď prezenčnú listinu/ 

Neprítomní: 2  /viď prezenčnú listinu/ 

Hostia: RNDr. Eva Nebusová,  Ing. Danica Francistyová 

 

Program                   

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2018 

4. Informácie o počte prijatých žiakov a otváraných odborov v školskom roku 2019/20 

5. Návrh na počet tried a štruktúru odborov do 1. ročníka   v  školskom roku 2020/2021 

6. Návrhy na zmenu školských vzdelávacích programov v školskom roku 2019/20  

7. Informácie o činnosti žiackej rady 

8. Podnety z radov zamestnancov a rodičov 

9. Rôzne a diskusia 

10. Uznesenia a záver 

 

K bodu 1 

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

oboznámila ich s programom riadneho zasadnutia rady školy. Program zasadnutia bol 

schválený. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Zasadnutie rady školy bolo uznášaniaschopné.  

K bodu 2 

Pri bode kontrola uznesení rady školy konštatovala, že uznesenia U1  až  U7 boli splnené.      

K bodu 3 

Hlavná ekonómka SOŠ Svit Ing. Danica Francistyová  podrobne oboznámila prítomných 

členov rady školy s  Rozborom hospodárenia SOŠ /SOŠP J.A.Baťu/ Svit za rok 2018 

a s Rozborom hospodárenia Školského internátu pri SOŠ /SOŠP J.A.Baťu/  Svit za rok 2018 

ako i s podnikateľskou činnosťou v roku 2018, ktorú predstavujú ubytovacie služby na 

školskom internáte.   Konkretizovala hospodárske výsledky  a zodpovedala na  kladené 

otázky. Zdôraznila, že škola nemá žiadne záväzky ani pohľadávky  voči externým 

dodávateľom  po lehote splatnosti. Prítomní členovia rady školy jednomyseľne vzali na 

vedomie prednesený materiál. 



K bodu 4 

Pani  RNDr. Eva Nebusová, poverená riadením SOŠP J.A.Baťu  Svit , predniesla prítomným 

členom rady školy informáciu o počte prijatých žiakov a otváraných  odborov v školskom 

roku  2019/20. Informovala, že naplnenosť do 1.ročníkov po prvom kole prijímacích 

pohovoroch  je možno ešte  reálne zvýšiť po druhom kole prijímacích pohovoroch. Bližšie 

konkretizovala novú formu vzdelávania na škole, a to duálne vzdelávanie  .  Prítomní členovia 

rady školy jednomyseľne vzali na vedomie prednesený materiál.  

K bodu 5 

Pani  RNDr. Eva Nebusová, poverená riadením SOŠP J.A.Baťu  Svit ,oboznámila prítomných 

členov rady školy s materiálom Návrh počtu tried prvého ročníka a    štruktúrou odborov pre 

školský rok 2020/21  na SOŠP J.A. Baťu Svit. Prítomní členovia rady školy jednomyseľne 

hlasovali za vyjadrenie súhlasného stanoviska k  predmetnému návrhu. 

K bodu 6  

Pani  RNDr. Eva Nebusová, poverená riadením SOŠP J.A.Baťu  Svit, oboznámila prítomných 

členov rady školy s Návrhmi jednotlivých predsedov predmetových komisií na zmenu 

školského vzdelávacieho programu v školskom roku 2018/19 . Zdôraznila, že v uvedených 

návrhoch ide o opodstatnené zmeny v obsahovej náplne učiva, zmenu názvu predmetu, čím sa 

pružne reaguje na zmenené podmienky v procese vyučovania i ŠVP.  

PK chémie žiadala o súhlas so zmenou ŠkVP v predmete chemická informatika v odbore 

2840 M biotechnológia a farmakológia. Ide o zmenu názvu predmetu chemická informatika 

na názov informatika v prírodných vedách  a zároveň o zmenu obsahovej náplne predmetu  

pri zachovaní časovej dotácie. Žiadosť zdôvodnili zapojenosťou školy do projektu IT 

akadémia, kde bol predstavený voliteľný predmet Informatika v prírodných vedách 

a matematike. 

PK ekonomických predmetov žiadala  povoliť aktualizovať ŠkVP pre 2.ročník predmetu 

odborný výcvik, časť strojopis a hospodárska korešpondencia v odbore komerčný pracovník 

v doprave. 

PK chémie ďalej žiadala o úpravu vnútorného klasifikačného poriadku v časti osobitne 

naradenia pre predmety chemické laboratórne cvičenia a prax. 

Návrhy budú zapracované do ŠKVP školy. Konkrétne návrhy na zmeny   tvoria prílohu 

zápisnice a nachádzajú sa u predsedníčky  rady školy. 

Rada školy jednomyseľne podporila návrhy predsedov PK. 

K bodu 7 

Zástupkyňa  žiakov Veronika Olejníková informovala radu školy o činnosti žiackej  rady .   



K bodu 8 

Do zverejneného termínu zasadania rady školy  neboli dodané žiadne podnety  od 

zamestnancov školy,  rodičov a žiakov. 

K bodu 9    Rôzne a diskusia  

Ďalej členovia rady školy diskutovali s pani RNDr. Evou Nebusovou, poverenou riadením 

SOŠP Svit, o chode školy, výhodách duálneho vzdelávania na škole , o prezentácii školy na 

verejnosti, ako i projektoch, do ktorých je škola zapojená. Zvlášť diskutovali o priebehu 

rekonštrukčných prác na škole, i prác týkajúcich sa zníženia energetickej náročnosti  

prevádzky školy.    

 

K bodu 12     U z n e s e n i a: 

Uznesenie č. 10    

Rada školy  vzala na vedomie     správu      Rozbor  hospodárenia SOŠ /SOŠP J.A.Baťu/ Svit 

za rok 2018 a  Rozbor  hospodárenia Školského internátu pri   SOŠ /SOŠP J.A.Baťu/  Svit za 

rok 2018, ktorý zahŕňa  i podnikateľskú činnosť  v roku 2018 v predloženom znení. 

Uznesenie č.  11 

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

študijných a učebných odborov prvom ročníku v šk. r.  2019/20 na SOŠP J.A.Baťu vo Svite.    

Uznesenie č.  12 

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

prvého ročníka v školskom roku 2020/21 na SOŠP J.A.Baťu vo Svite.   Uvedený návrh  

jednomyseľne podporuje a vyjadruje k nemu  súhlasné stanovisko. 

Uznesenie č.  13 

Rada školy prerokovala a  jednomyseľne podporila návrhy predsedov predmetových komisií  

na zmenu v ŠkVP v školskom roku 2019/20 a  úpravu vnútorného klasifikačného poriadku 

v časti osobitne naradenia pre predmety chemické laboratórne cvičenia a prax. 

 

Záver 

Predsedníčka rady školy poďakovala prítomným za účasť  a zasadnutie rady školy ukončila. 

 

                                                                                                     Ing. Dagmar Krišandová 

Vo Svite, dňa 13.6.2019                                                              predsedníčka rady školy 


