
Zápisnica z riadneho zasadnutia Rady školy pri SOŠ polytechnickej 

J.A.Baťu vo Svite  konanej 9.2.2022 

 

Prítomní: 8  - viď prezenčnú listinu 

Neprítomní: 3    -  viď prezenčnú listinu 

 

Program                   

1. Kontrola uznesení 

2. Výročná správa o činnosti RŠ za rok 2021 

3. Informácia o  počte žiakov 1. ročníka pre prijímacie konanie v šk.r. 2022/23 

4. Kritéria na prijatie žiakov do 1.ročníka študijných a učebných odborov pre  

školský rok  2022/23 a školský rok  2023/24 

5. Podnety z radov zamestnancov, rodičov a žiakov 

6. Rôzne a diskusia 

7. Uznesenia 

8. Záver  

 

Predsedníčka RŠ privítala členov rady školy a konštatovala, že rada školy je uznášania 

schopná.   Oboznámila prítomných s programom riadneho zasadnutia. 

K bodu 1 

Predsedníčka rady školy konštatovala, že uznesenia  č.36 - č.39 z riadneho  zasadania rady 

školy zo dňa  29.9.2021 boli splnené. Zápisnica zo zasadania rady školy sa nachádza k 

nahliadnutiu na webovom sídle školy.   

K bodu 2 

Predsedníčka rady školy oboznámila prítomných členov rady školy s Výročnou správou 

o činnosti rady školy za rok 2021,  vypracovanie ktorej jej vyplýva z povinnosti predsedu 

rady školy podľa schváleného štatútu rady školy. Prítomní členovia RŠ vzali výročnú správu 

na vedomie bez výhrad. 

 

K bodu 3 

Pani riaditeľka podala prítomným členom rady školy informáciu o počte žiakov 

v jednotlivých študijných a učebných odboroch, ktorých možno prijať na štúdium v  školskom 

roku 2022/23.   



K bodu 4 

Pani riaditeľka predniesla vypracované Kritéria na prijatie žiakov do 1. ročníka študijných 

a učebných odborov v  školskom roku 2022/2023. Prítomných členov oboznámila 

s podmienkami na prijatie žiakov na štvorročné štúdium v študijných odboroch, na dvojročné 

štúdium učebného odboru  a na dvojročné nadstavbové štúdium. Ďalej konkretizovala formu 

a hodnotenie prijímacej skúšky pre študijné a učebné odbory, ako i poradie prijímaných 

žiakov. Po krátkej diskusii členovia jednomyseľne podporili prednesené Kritéria bez výhrad. 

Pani riaditeľka dodatočne členom rady školy predložila aj Kritéria na PS na školský rok 

2023/24 k vyjadreniu.  Potrebu podpory uvedených Kritérií zdôvodnila pani riaditeľka ich 

vyžiadaním si MŠ VVaŠ v neobvyklom termíne.  Členovia rady školy Kritéria  na PS na 

šk.rok 2023/24 podporili bez výhrad. 

K bodu 5 

Členka rady školy zastupujúca rodičov sa informovala ohľadom  písomných maturitných 

skúšok,  načo nedostala jednoznačnú odpoveď, keďže sa stále čaká na pokyny  od MŠ VVaŠ. 

Z radov zamestnancov  a žiakov na radu školy neboli   prednesené  žiadne podnety.    

K bodu 6 

Pani riaditeľka podala informácie o aktivitách  zviditeľňovania školy na verejnosti. Vyzdvihla 

náborové aktivity školy na základných školách, poukázala na inovovaný, vzhľadovo 

atraktívny informačný leták o študijných a učebných odboroch. Kvalita letáka je jednou 

z možností využitia nových moderných digitálnych potlačových strojov pre odbornú prax   

pre školu aj verejnosť. 

V diskusii členovia rady školy ocenili prácu riaditeľky školy, čím jej priamo vyjadrili podporu 

k nominácii  na  ocenenie Slovenka roka 2022 v kategórii vzdelávanie. 

  

Uznesenia   

Uznesenie č. 40 

Rada školy vzala na vedomie Výročnú správu o činnosti rady školy za rok 2021 a ukladá 

predsedníčke zverejniť ju na webovom sídle školy. 

Uznesenie č. 41 

Rada školy  vzala na vedomie informáciu vo veci počtu žiakov, ktorých možno prijať na 

štúdium do 1.ročníka študijných a učebných odborov v školskom roku 2022/23  na SOŠP 

J.A.Baťu vo  Svite a prerokovala  Kritéria na prijatie žiakov do 1. ročníka študijných 



a učebných odborov v školskom  roku 2022/2023, ako aj na školský rok 2023/24 na SOŠP 

J.A.Baťu vo  Svite. Uvedené kritéria  podporuje bez výhrad. 

 

  

 

Záver 

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

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Dagmar Krišandová 

                                                                                                    predsedníčka rady školy    

 

 

Vo Svite  dňa 15.2.2022                                                               

                             


