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

zo dňa 3.5.2019 

 

Prítomní: 10 - viď prezenčnú listinu 

Neprítomný 1 /ospravedlnený/ -  viď prezenčnú listinu 

 

Program zasadania 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie členov rady školy s procesom vyhlásenia výberového konania na 

pozíciu riaditeľov škôl  a priebehom otvárania doručených obálok uchádzačov pre 

výberové konanie 

3. Prípravné práce výberovej komisie /rady školy/ pre výberové konanie   na pozíciu 

riaditeľa školy 

4. Uznesenia   

5. Záver 

.         

K bodu 1 

Predsedníčka rady školy privítala členov rady školy a oboznámila prítomných s programom 

mimoriadneho zasadnutia  rady školy.  Program zasadnutia bol schválený. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.  Rada školy bola uznášaniaschopná.  

K bodu 2 

Predsedníčka rady školy oboznámila  prítomných členov s  procesom vyhlásenia výberového 

konania na pozíciu riaditeľa školy. Dňa 1.apríla 2019 predseda  PSK vyhlásil výberové 

konanie na riaditeľov škôl, ktorým uplynulo 5 ročné funkčné obdobie. Otvárania a preberanie 

doručených obálok uchádzačov pre výberové konanie na pozíciu riaditeľa SOŠP J.A.Baťu vo 

Svite sa konalo dňa 2.5.2019 na VÚC v Prešove za prítomnosti predsedu rady školy a dvoch 

zástupcov zriaďovateľa.  Z otvárania obálok bola spísaná zápisnica. Členovia rady školy sa 

zaviazali k mlčanlivosti a zabezpečeniu ochrany osobných údajov a informácií, získaných 

z dokumentov uchádzačov do výberového konania.  Tieto môžu slúžiť výhradne pre plnenie 

si povinností vo výberovom konaní. 

K bodu 3 



Hlavným bodom zasadnutia bolo dohovor prítomných členov rady školy k prípravným 

prácam pre výberové konanie. Výberové konanie na pozíciu riaditeľa SOŠ polytechnickej 

J.A.Baťu    sa bude konať dňa 30.5.2019 o 15.00hod. v SOŠP J.A.Baťu vo Svite, č. dverí 215. 

Prítomní členovia prerokovali a dohodli  postup, spôsob a priebeh výberového konania, ako aj 

organizačné zabezpečenie výberového konania  a kompetencie jednotlivých členov.  

K bodu 4   Uznesenia 

Uznesenie č.8 

Rada školy na svojom prípravnom zasadnutí k výberovému konaniu na pozíciu riaditeľa školy 

prerokovala a jednomyseľne schválila pre výberové konanie postup, kritériá, spôsob 

hodnotenia, spôsob  hlasovania , kompetencie jednotlivých členov, organizačné zabezpečenie 

a činnosti  po jeho ukončení. 

Uznesenie č.9 

Rada školy zaviazala svojich členov k mlčanlivosti a zabezpečeniu ochrany osobných údajov 

a informácií, získaných z dokumentov uchádzačov do výberového konania. 

K bodu 5 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Dagmar Krišandová 

Vo Svite  dňa 3.5.2019                                                               predsedníčka rady školy 


