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

konanej 7.10.2020 

 

Prítomní:      8 - viď prezenčnú listinu 

Neprítomní:  3 /ospravedlnení/ - viď prezenčnú listinu 

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

Program:       

1. Kontrola uznesení 

2. Výročná správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2019/20 

3. Hlavné úlohy školy v školskom roku 2020/21 

4. Návrh na zmenu študijných a učebných odborov a úpravu ŠKVP na šk.r. 2020/21 

5. Návrh plánu činnosti    rady školy na rok 2021 

6. Návrh plánu   zasadnutí  rady školy na rok 2021 

7. Krúžková činnosť 

8. Podnety z radov zamestnancov, rodičov a žiakov 

9. Rôzne a diskusia   

10. Uznesenia 

 

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

oboznámila ich s programom riadneho zasadnutia rady školy.   

Program zasadnutia bol schválený.   

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

K bodu 1 

Pri bode kontrola uznesení RŠ konštatovala, že uznesenia U 24 – U26 boli splnené.          

K bodu 2 

Pani  riaditeľka školy  podrobne oboznámila prítomných členov rady školy s Výročnou 

správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/20, ktorá  bude po schválení 

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

vzdelávanie na škole počas mimoriadnej situácie od 13.3.2019 do 30.6.2019, nový spôsob 

maturitných skúšok a ich výsledky,  činnosť na  úseku teoretického, praktického vyučovania a 

VMV,   finančné a hmotné zabezpečenie VVČ školy, propagáciu školy na verejnosti.  Zvlášť 

poukázala na materiálno-technické vybavenie školy a ŠI – ukončenie rekonštrukcie toaliet, 



získanie investícií na ŠI, podanie žiadosti na investičné akcie /moderný vyšívací stroj, 

digitálny tlačiarenský stroj/ 

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

školy následne   jednomyseľne vyjadrili podporné stanovisko k predloženému materiálu. 

K bodu 3 

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

2020/2021. Prítomných oboznámila s hlavnými  cieľmi školy na daný školský rok 

v jednotlivých oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu a následne konkretizovala   hlavné 

priority, ako smerovanie školy, kvalitná výučba, spoluprácu so zamestnávateľmi, duálne 

vzdelávanie, vyrovnaný rozpočet,  projektová a mimoškolská činnosť, propagácia školy na 

verejnosti, vytvorenie  dobrej klímy na pracovisku.  

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

školy následne   jednomyseľne vyjadrili podporné stanovisko k predloženému materiálu. 

K bodu 4 

Ku dňu konania zasadania rady školy neboli doručené žiadne podnety   na zmenu študijných a 

učebných odborov a úpravu ŠKVP na školský rok 2020/21 

K bodu 5 

Predsedníčka rady školy predložila prítomným členom rady školy návrh plánu  činnosti rady 

školy na rok 2021.  Predložený návrh  plánu činnosti rady školy členovia rady školy 

prerokovali a následne jednomyseľne schválili.  V priebehu roka   bude doplňovaný 

konkrétnymi úlohami, ktoré bude  potrebné  aktuálne riešiť. 

K bodu 6 

Členovia rady školy prerokovali návrh  plánu zasadnutí  rady školy na rok 2021. Dohodli sa , 

že  zasadania sa budú konať 3krát až 4krát do roka v  navrhovaných termínoch v budove 

školy /miestnosť 215/ a začínať budú o 15.00 hod. Plán zasadnutí rady školy na rok 2020 bol 

jednomyseľne schválený.   

K bodu 7 

Podpredsedníčka rady školy informovala prítomných o pripravovanej krúžkovej činnosti na 

škole. Žiaci majú možnosť navštevovať krúžky pestrého zamerania od športových, 

vedomostných až po krúžky zručnosti. Vzhľadom na  zhoršujúcu sa   situáciu šírenia  korona 

vírusu je  krúžková činnosť  pozastavená.  

K bodu 8 

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



K bodu 9  Rôzne 

Členovia rady školy sa informovali o stave a priebehu rekonštrukčných  prác na škole. 

Osobne sa presvedčili, že rekonštrukčné práce sú vo výraznom časovom sklze, kvalita prác 

nedosahuje očakávanú kvalitu. 

Pani riaditeľka informovala členov o uvedení do prevádzky  nových moderných strojov pre 

praktickú výučbu , konkrétne ide o nový moderný vyšívací stroj s hlavným využitím pre 

odbory krajčírka, styling a marketing a mechanik opravár a nové digitálne tlačiarenské stroje 

s hlavným využitím pre odbor operátor tlače, ktoré boli zakúpené vďaka príspevku 

zriaďovateľa PSK. 

Pani riaditeľka bližšie oboznámila členov s novými projektmi realizovanými na škole /projekt  

„Zvýšením kvality odborného vzdelávania zlepšujeme zručnosti pre prax“ a  projekt 

Manažment  kvality školy/. Spomenula pritom i medzinárodný projekt Glob, zameraný na 

podporu životného prostredia, v rámci ktorého sa na pôde našej školy pripravuje jeho 

uvedenie na Slovensku, čím sa výrazne zviditeľní škola na verejnosti. Pani riaditeľka 

informovala členov o možnosti  študentov našej školy po prvý krát uchádzať sa o získanie 

prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. 

K bodu 10     U z n e s e n i a: 

Uznesenie č.  27 

Rada školy  vzala na vedomie  Výročnú správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 

školský rok 2019/20    v predloženom znení. Uvedený materiál jednomyseľne podporuje 

a vyjadruje k nemu  podporné stanovisko. 

Uznesenie č. 28 

Rada  školy vzala na vedomie    Plán práce školy v školskom roku 2020/2021. 

Uvedený materiál jednomyseľne podporuje. 

Uznesenie č.  29 

Rada školy prerokovala a schválila  plán  práce rady školy  na rok 2021.   

Uznesenie č.  30 

Rada školy prerokovala a schválila  plán  zasadaní rady školy a  na rok 2021.   

 

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

školy ukončila. 

                                                                                                Ing. Dagmar Krišandová 

Vo  Svite, dňa 7.10.2020                                                            predsedníčka rady školy                   


