
Zápisnica z riadneho zasadnutia Rady školy pri SOŠ polytechnickej 

J.A.Baťu vo Svite  konanej 19.2.2020 

 

Prítomní: 9 - viď prezenčnú listinu 

Neprítomní: 2 ospravedlnení  -  viď prezenčnú listinu 

Program                   

1. Privítanie, prezentácia 

2. Kontrola uznesení 

3. Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2019 

4. Informácia o počte  žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka pre prijímacie 

konanie v školskom roku  2020/21 

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

školský rok  2020/21 

6. Stanovisko k zriadeniu vecného bremena k nehnuteľnému majetku v správe SOŠ 

polytechnickej J.A.Baťu vo Svite 

7. Podnety z radov zamestnancov, rodičov a žiakov 

8. Rôzne a diskusia 

9. Uznesenia 

 

K bodu 1 

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

schopná. Oboznámila prítomných s programom riadneho zasadnutia, ktorý bol aktuálne 

doplnený o  bod  Stanovisko k zriadeniu vecného bremena k nehnuteľnému majetku v správe 

SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.  Členovia rady školy schválili program zasadania. 

K bodu 2 

Pri bode kontrola uznesení RŠ konštatovala, že uznesenia  č.18 - č.20 z riadneho  zasadania 

rady školy zo dňa  11.12.2019 boli splnené. Zápisnica zo zasadania rady školy sa nachádza k 

nahliadnutiu na webovom sídle školy.   

K bodu 3 

Predsedníčka rady školy oboznámila prítomných členov rady školy s Výročnou správou 

o činnosti rady školy za rok 2019,  vypracovanie ktorej jej vyplýva z povinnosti predsedu 

rady školy podľa schváleného štatútu rady školy. Prítomní členovia RŠ vzali predmetnú 

správu na vedomie bez výhrad. 



K bodu 4 

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 2020/21.   

K bodu 5 

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

a učebných odborov v  školskom roku 2020/2021. 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. 

K bodu 6 

Rada školy  pri SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite  prerokovala žiadosť riaditeľky SOŠ 

polytechnickej J.A.Baťu vo Svite  vyjadriť  stanovisko rady školy k predloženým materiálom 

vo veci  zriadenia vecného bremena na parcely č. 12/32 a 12/39 s ohľadom na siete vedené  

cez tieto pozemky k budove v správe MsÚ Svit na parcele č. 12/36.   Oboznámila sa 

s materiálmi a situáciou, ktorá si vyžiadala zriadiť vecné bremeno na dané parcely, ako aj 

s odporúčanou výškou zmluvnej pokuty, v prípade, ak si zriadenie vecného bremena vyžiada 

zásah do nehnuteľného majetku a následky zásahu nebudú včas odstránené.  Hlasovaním 

jednomyseľne súhlasila so zriadením predmetného vecného bremena . 

K bodu 7 

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

K bodu 8 

Prítomní členovia rady školy s pani riaditeľkou   opäť živo diskutovali ohľadom aktuálneho 

stavu prebiehajúcej rekonštrukcie  strechy školy, stavu odstraňovania škôd vzniknutých pri  

rekonštrukcii  strechy,  ako aj o prácach na zatepľovaní budovy.    

Pani riaditeľka informovala  prítomných o   vybavení   štyroch tried novým nábytkom,  

postupnými krokmi obnovenia interiéru  časti školského internátu, o potrebe dovybavenia 

strojného zariadenia pre odbor operátor tlače, ako i aktivitách odboru operátor tlače pri 

simulovaných študentských voľbách 2020.   Podala správu rodičom o realizovanom 

lyžiarskom kurze. 



K bodu 9  U z n e s e n i a: 

Uznesenie č. 21 

Rada školy vzala na vedomie Výročnú správu o činnosti rady školy za rok 2019 a ukladá 

predsedníčke zverejniť ju na webovom sídle školy. 

Uznesenie č. 22 

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 2020/21  na SOŠP 

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

a učebných odborov v šk. roku 2020/2021 na SOŠP J.A.Baťu vo  Svite. Uvedené kritéria 

jednomyseľne  podporuje bez výhrad. 

Uznesenie č. 23 

Rada školy prerokovala návrh vedenia školy vo veci zriadenia vecného bremena  

k nehnuteľnému majetku v správe SOŠ polytechnickej vo Svite, konkrétne na parcely č. 12/32 

a 12/39 s ohľadom na siete vedené  cez tieto pozemky k budove v správe MsÚ Svit na parcele 

č. 12/36  a vydáva súhlasné stanovisko k uvedenému návrhu. 

 

Záver 

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

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Dagmar Krišandová 

Vo Svite  dňa 19.2.2020                                                               predsedníčka rady školy                                


