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

konanej 13.5.2021 

 

Prítomní: 9 /viď prezenčnú listinu/ 

Neprítomní: 2    

Hostia: RNDr. Eva Nebusová , riaditeľka školy 

              Ing Danica Francistyová, hlavná ekonómka školy 

 

Program       

1. Privítanie 

2. Kontrola uznesení 

3. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2020 

4. Informácie o počte prijatých žiakov a otváraných odborov v šk.r. 2021/22 

5. Návrh na počet tried a ich členenie na prijímacie konanie do 1. ročníka   

v školskom roku 2022/23 

6. Informácie o činnosti žiackej rady 

7. Podnety z radov zamestnancov, rodičov a žiakov 

8. Rôzne a diskusia 

9. Uznesenia 

10. Záver 

K bodu 1 

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

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 U31  až  U32 boli splnené.  

Výročná správa o činnosti rady školy  za rok 2020  sa nachádza k nahliadnutiu na webovom 

sídle školy. 

K bodu 3 

Hlavná ekonómka školy oboznámila prítomných členov rady školy s  rozborom hospodárenia 

školy za rok 2020, s rozborom hospodárenia školského internátu za rok 2020,  ako 

i s podnikateľskou činnosťou  školy v roku 2020. Podnikateľskú činnosť predstavujú 

ubytovacie služby na školskom internáte.   Konkretizovala hospodárske výsledky  



a zodpovedala na  kladené otázky.  Zvlášť poukázala na dobrú platobnú disciplínu, čo 

predstavuje,  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 riaditeľka predniesla prítomným členom rady školy informáciu o aktuálnom počte 

prijatých  žiakov do prvého ročníka po prvom kole prijímacích skúšok a otváraných  odborov 

v školskom roku  2021/22.    Dodala, že v najbližších dňoch sa budú konať  prijímacie skúšky 

pre žiakov, ktorí boli počas prvého kola v karanténe, prípadne boli pozitívne testovaní na 

COVID 1 a uviedla dátum druhého kola. Prítomní členovia rady školy jednomyseľne vzali na 

vedomie prednesený materiál.  

K bodu 5  

Pani riaditeľka oboznámila prítomných členov rady školy s návrhom  počtu tried  a ich 

členenie  na prijímacie konanie do prvého ročníka   pre školský rok 2022/2023  na SOŠ 

polytechnická  J.A.Baťu vo Svite. Prítomní členovia rady školy jednomyseľným hlasovaním  

podporili predložený návrh a vyjadrili k nemu súhlasné stanovisko. 

K bodu 6 

Zástupkyňa žiakov oboznámila členov s činnosťou žiackej rady,  ktorá sa počas dištančného 

vzdelávania schádzala  online. 

K bodu 7 

Na radu školy neboli doručené žiadne podnety z radov učiteľov, rodičov ani žiakov. 

K bodu 8 Rôzne a diskusia  

Členovia rady školy diskutovali s pani riaditeľkou o priebehu dištančného vzdelávania na 

škole počas mimoriadnej situácie, o návrate žiakov do školy,   realizovaní maturít 

a záverečných skúšok  administratívnou formou. Pani riaditeľka  informovala prítomných 

o prebiehajúcich i pripravovaných projektoch na škole, dovybavenia tried novým školským 

nábytkom. Apelovala na poslancov PSK, preveriť možnosť zvýšiť režijný poplatok na stravu 

na žiaka školy. Zástupkyňa  zamestnávateľa  sa informovala o možnostiach  finančného  

ohodnotenia žiakov vykonávajúcich  prax vo firme. 

Predsedkyňa rady školy informovala členov o ukončení členstva dvoch členov rady školy, 

zástupcu rodičov - pani Moniky Olejníkovej a zástupcu žiakov – Veroniky Olejníkovej, ktorá 

maturitnou skúškou ukončila štúdium . Pani Olejníkovej zaniklo členstvo z dôvodu ukončenia 

štúdia svojej dcéry. Poďakovala im za spoluprácu v rade školy. Pre doplnenie členov rady 



školy sa podľa štatútu rady školy   využije možnosť kooptovania nových členov , ktorí 

nasledujú podľa počtu hlasov získaných vo voľbách. 

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

Uznesenie č. 33    

Rada školy  vzala na vedomie     správu      Rozbor  hospodárenia školy  za rok 2020 

a  Rozbor  hospodárenia školského internátu   za rok 2020, ktorý zahŕňa  i podnikateľskú 

činnosť  školy v roku 2020  v predloženom znení. 

Uznesenie č.  34 

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

otváraných  študijných a učebných odborov prvom ročníku v školskom roku  2021/22. 

Uznesenie č.  35 

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

1.ročníka v šk.roku 2022/23. 

Uvedený návrh  jednomyseľne podporuje a vyjadruje k nemu  súhlasné stanovisko. 

 

Záver 

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

 

 

 

                                                                                                     Ing. Dagmar Krišandová 

                                                                                                      predsedníčka rady školy  

 

 

 

 

Vo Svite, dňa 13.5.2021 

 

 


