
Výročná správa Rady školy pri Strednej odbornej  škole polytechnickej 

J.A.Baťu vo Svite  za rok 2019   

 

Rada školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej J.A.Baťu vo Svite bola ustanovená  

dňa 10.decembra 2018.   Sídlo rady školy   je   zhodné  so  sídlom školy, pri ktorej bola  

zriadená. 

Rada školy má 11 členov.  V roku 2019 pracovala  rada školy  v nasledovnom zložení: 

Pedagogickí zamestnanci:     Ing. Dagmar Krišandová  

                                                            PhDr. Iveta Hájovská 

Nepedagogickí zamestnanci:     p. Ján Klembara 

Zástupcovia rodičov:                             p. Jana Miškovičová 

                                                              p. Monika Olejníková 

                                                                       p. Miroslav Rástocký /do 10.9.19/ 

                                                                       Ing. Ingrid Rothová /od 11.9.19/ 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:         p. Anna Schlosserová,  

                                                                       PaedDr. Patrícia Bujňáková  

                                                                       p. Jaroslav Géci. 

Delegovaný zástupca zriaďovateľa  za zamestnávateľa:      Ing. Zuzana Weissová   

Zástupca žiakov:                                    Veronika Olejníková 

Rada školy pri Strednej odbornej škole Štefánikova 39 vo Svite rokovala v  roku 2019  na 

štyroch  riadnych zasadnutiach rady školy a dvoch mimoriadnych zasadnutiach rady školy. 

V roku 2019 sa konalo výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy.  

Všetky zasadnutia rady školy boli uznášaniaschopné. Členov na zasadnutia zvolávala 

predsedníčka  rady školy elektronickou pozvánkou, prípadne telefonicky.  Dôvodom včas 

ospravedlnenej  neprítomnosti členov   rady školy na zasadnutiach bola práceneschopnosť 

alebo neodkladná pracovná záležitosť člena  rady školy. Nevyskytla sa žiadna 

neospravedlnená neúčasť. 

Program zasadnutí rady školy  sa riadil podľa plánu zasadnutí rady školy  a dopĺňal sa podľa 

potreby. Zo zasadnutí sú vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny.  Dokumenty rady školy 

a zápisnice zo zasadnutí sú zverejnené  na webovom sídle školy, dokumenty rady školy 

a zápisnice v písomnej forme, ako i  prezenčné listiny sú uložené u predsedníčky rady školy. 

Na riadnych zasadnutiach boli prerokované jednotlivé body programu podľa plánu práce.    

Rada školy vydávala  stanoviská  k predkladaným   návrhom  riaditeľky školy  a predsedov 

predmetových komisií .        

Na marcovom zasadnutí sa konalo prvé riadne zasadnutie rady školy, kedy bol schválený  

Štatút rady školy, plán práce a zasadnutí rady školy na rok 2019.  

V máji sa rada školy mimoriadne stretla dvakrát kvôli výberovému konaniu na  pozíciu 

riaditeľa školy. Na mimoriadnom zasadnutí rady školy sa členovia oboznámili s procesom 



vyhlásenia výberového konania, priebehom otvárania doručených obálok uchádzačov pre 

výberové konanie a oboznámili sa s prípravnými prácami výberovej komisie pre výberové 

konanie.  Dňa 30.5.2019 sa konalo samotné výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy. Na 

základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Strednej odbornej 

školy polytechnickej J.A.Baťu vo Svite  rada školy navrhla zriaďovateľovi vymenovať do 

funkcie riaditeľa  Strednej odbornej školy polytechnickej J.A.Baťu , Štefánikova 39 vo Svite 

RNDr. Evu Nebusovú. 

V priebehu roka došlo k zmene v skladbe zloženia rady školy. Na základe čl.5 bodu 5 

o možnosti kooptovania nových členov, v prípade zániku členstva v rade školy zo strany 

rodičov, bol pán Miroslav Rástocký nahradený pani Ing. Ingrid Rothovou. 

Na ďalších riadnych zadaniach rady školy sa jej členovia  vyjadrovali k návrhom jednotlivých 

predsedov predmetových komisií na zmenu školského vzdelávacieho programu v školskom 

roku  2019/20, k zmene v organizácii a skladbe odborov na SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo 

Svite  v prebiehajúcom školskom roku.   

Rada školy  podporila návrh vedenia školy na  zaradenie odboru 2891 technik pre chemický 

a farmaceutický priemysel do siete škôl a ŠZ pre SOŠP J.A.Baťu vo Svite od 1.9.2020 ako i 

označenie konkrétneho pozemku pod správou SOŠP J.A.Baťu vo Svite za prebytočný  

s možnosťou následného predaja. 

Členovia rady školy s prítomnými hosťami diskutovali o aktuálnom dianí chodu školy.   

Častou témou živých diskusií bola téma  prebiehajúcich  rekonštrukčných prác na streche 

budovy školy, ktoré zapríčinili značné škody na majetku, znemožnili vyučovací proces, 

v dôsledku čoho bolo vedenie školy nútené vyhlásiť riaditeľské voľno.  V dôsledku 

vzniknutej situácie sa rady školy na podnet rodičov školy zišla na mimoriadnom zasadaní 

s cieľom posúdenia havarijného stavu a dohodnutia postupu možnosti riešenia pri jeho 

odstránení. Zo zasadnutia vzišlo Vyhlásenie z mimoriadneho zasadnutia, ktoré svojim 

podpisom podporili pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, rodičia žiakov školy aj 

samotní žiaci školy. Znenie Vyhlásenia sa nachádza  na webovom sídle školy a bolo zaslané 

kompetentným osobám na PSK a Odbor školstva v Prešove. 

Členovia boli oboznámení so zapojením sa školy do medzinárodných a národných     

projektov, o náborových aktivitách školy, či prezentácia školy na verejnosti. 

Člen rady školy  zastupujúci žiakov  priebežne oboznamoval členov  o činnosti žiackej rady. 

Na zasadnutia rady školy bola prizývaná pani riaditeľka školy RNDr. Eva Nebusová. Pani 

riaditeľka podávala informácie o činnosti školy, vyplývajúce jej zo štatútu rady školy,  ktoré 

dostatočne dokladovala. Podrobné informácie o hospodárení školy podala hlavná ekonómka 

školy  Ing. Danica Francistyová. 

Všetci členovia rady školy sa podľa potreby zapájali do spolupráce so školou, plnili všetky 

úlohy, ktoré jej vyplývali zo schváleného  plánu práce a Štatútu rady školy. 

 

 



 

V roku 2019 prijala rada školy na svojich zasadnutiach nasledovné uznesenia:  

Zasadnutie rady školy zo dňa 7.3.2019 

  

Rada školy prerokovala a schválila štatút Rady školy pri SOŠP J.A Baťu vo Svite a ukladá 

predsedníčke rady školy zverejniť ho  na webovom sídle školy. 

Rada školy prerokovala a schválila  plán  práce Rady školy pri SOŠP J.A Baťu vo Svite na 

rok 2019 a ukladá predsedníčke rady školy zverejniť ho na webovom sídle školy. 

Rada školy prerokovala a schválila  plán  zasadaní Rady školy pri SOŠP J.A Baťu vo Svite na 

rok 2019 a ukladá predsedníčke rady školy zverejniť ho na webovom sídle školy. 

Rada školy vzala na vedomie Výročnú správu o činnosti RŠ za rok 2018 a ukladá 

predsedníčke zverejniť ju na webovom sídle školy. 

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 2019/20  na SOŠP 

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

a učebných odborov v šk. roku 2019/2020 na SOŠP J.A.Baťu vo  Svite. Uvedené kritéria 

jednomyseľne  podporuje bez výhrad. 

Rada školy prerokovala návrh vedenia školy   vo veci  označenia pozemku pod správou SOŠP 

J.A.Baťu vo Svite na parcele č.12/2 k.ú. Svit, na ktorom sa nachádza cesta k majetku 

súkromnej firmy za  prebytočný a vydáva súhlasné stanovisko k označeniu uvedeného 

nehnuteľného majetku PSK pod správou SOŠP  J.A.Baťu vo Svite za prebytočný 

s možnosťou jeho následného predaja.  

SOŠP J.A.Baťu vo Svite na parcele č.12/21 k.ú. Svit v celkovej rozlohe 53 m2 za  prebytočný 

a vydáva súhlasné stanovisko k označeniu uvedeného nehnuteľného majetku PSK pod 

správou SOŠP  J.A.Baťu vo Svite za prebytočný s možnosťou jeho následného predaja.  

Mimoriadne zasadnutie rady školy zo dňa 3.5.2019 

  

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. 

  

Rada školy zaviazala svojich členov k mlčanlivosti a zabezpečeniu ochrany údajov 

a informácií, získaných z dokumentov uchádzačov do výberového konania. 

 



Zasadnutie rady školy z výberového konania  na funkciu riaditeľa školy zo dňa 

30.5.2019 

Rada školy pri Strednej odbornej školy polytechnickej J.A.Baťu, Šefánikova 39 vo Svite   

prijala na svojom zasadnutí dňa  30.mája  2019  nasledovné uznesenie: 

Na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Strednej odbornej 

školy polytechnickej J.A.Baťu vo Svite  rada školy: 

A. schvaľuje poradie uchádzačov: 

1. Eva Nebusová, RNDr.  

B. navrhuje zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľa  Strednej odbornej školy 

polytechnickej J.A.Baťu , Štefánikova 39 vo Svite  Evu Nebusovú RNDr.  

Zasadnutie rady školy zo dňa 13.6.2019 

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  školy v roku 2018 v predloženom znení. 

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

študijných a učebných odborov prvom ročníku v školskom roku  2019/20 na  SOŠP J.A.Baťu 

vo Svite. 

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. 

Rada školy prerokovala a  jednomyseľne podporila návrhy predsedov predmetových komisií  

na zmenu školských vzdelávacích programov v školskom roku 2019/20 a úpravu vnútorného 

klasifikačného poriadku v časti osobitné nariadenia pre predmety chemické laboratórne 

cvičenia a prax.         

Zasadnutie rady školy zo dňa 11.9.2019  

Rada školy  vzala na vedomie  Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 

2018/19 v predloženom znení. Uvedený materiál jednomyseľne podporuje a vyjadruje k nemu  

podporné stanovisko. 

Rada  školy vzala na vedomie  materiál  Plán práce školy v školskom roku 2019/2020. 

Uvedený materiál jednomyseľne podporuje. 

Rada školy prerokovala a  jednomyseľne podporila zaradiť odbor 2891K technik pre 

chemický a farmaceutický priemysel do siete škôl a ŠZ pre SOŠP J.A.Baťu vo Svite od 

1.9.2020 a vydáva k predmetnej zmene v sieti škôl a ŠZ SR podporné stanovisko. 

 

 

 



Mimoriadne zasadnutie rady školy zo dňa 7.10.2019 

Mimoriadne zasadnutie rady školy podalo  nasledovné Vyhlásenie: 

 

     Rada školy žiada predsedu PSK o okamžité riešenie havarijnej situácie na SOŠP J.A.Baťu 

vo Svite, spôsobenej neodborným prístupom vysúťaženej firmy. Na danú situáciu  vedenie 

školy upozornilo písomnou formou už 2.9.2019 /vedúci odboru majetku a investícií a vedúci 

OŠ/, následne 9.9.2019 /riaditeľ ÚPSK/a 5.10.2019 /riaditeľ ÚPSK/.  

    Žiadame zriaďovateľa školy o vysvetlenie postupu kompetentných, ktorí boli oboznámení 

s havarijnou situáciou budovy školy, ktorá je vo vlastníctve PSK. V súčasnosti došlo   

k znefunkčneniu   priestorov a vybavenia školy / zaplavené podlahy,   zatečenie chemických 

laboratórií, stien a stropov v priestoroch, zatečená elektroinštalácia, poškodené 

zrekonštruované hygienické zariadenia pre žiakov .../, čím dochádza k ohrozeniu bezpečnosti 

a zdravia žiakov a zamestnancov školy.  

     Napriek dodržaniu postupu vedenia školy o ohlasovaní škodových udalostí od 13.8.2019 

do dnešného dňa realizátor stavby nezabezpečil posúdenie rozsahu škôd poisťovňou.  

     Vzhľadom na danú situáciu bolo nútené vedenie školy už dvakrát vyhlásiť pre žiakov 

riaditeľské voľno / 10.9.2019 a 3. až 7.10.2019/. 

     Rada školy oceňuje, že napriek zložitej situácii všetci zamestnanci školy zodpovedne 

pracujú na tom, aby bolo zabezpečené riadne vyučovanie pre žiakov. 

Zasadnutie rady školy zo dňa 11.12.2019  

Rada školy prerokovala a schválila  plán  činnosti Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite na 

rok 2020.   

Rada školy prerokovala a schválila  plán  zasadaní Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu  vo Svite 

na rok 2020.  

Rada  školy prerokovala   návrh  predsedu predmetovej komisie  SVP na zmenu ŠKVP pre 

školský rok 2020/21 v odbore 6403 L 00 podnikanie v remeslách a službách, a to znížiť počet 

hodín v predmete dejepis zo súčasných dvoch hodín na jednu hodinu týždenne v prvom 

ročníku.   V tomto bude ročníku zaradený predmet psychológia práce , a to jednu hodinu 

týždenne. Uvedený návrh jednomyseľne podporuje a vyjadruje k nemu kladné stanovisko. 

 

Hospodárenie rady školy: 

 

V zmysle štatútu rady školy rada školy nevytvára vlastný rozpočet a všetky náklady spojené 

s činnosťou rady školy boli uhrádzané z prostriedkov školy podľa potreby. V kalendárnom 

roku 2019 vedenie školy materiálne zabezpečilo bezproblémový chod rady školy. 

 

                                                                                Ing. Dagmar Krišandová 

                                                                 predsedníčka Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite      

Vo Svite 19.februára 2020 


