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

konanej dňa 11.12.2019 

   

Prítomní:                    10 - viď prezenčnú listinu 

Neprítomní:                1 /ospravedlnený/ - viď prezenčnú listinu 

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

Program 

 Otvorenie 

 Kontrola uznesení 

 Návrh plánu činnosti rady školy na rok 2020 

 Návrh plánu zasadnutí  rady školy na rok 2020 

 Návrh na zmenu študijných a učebných odborov a úpravu ŠKVP na 

školský rok 2020/21 

 Podnety z radov zamestnancov a rodičov 

 Rôzne a diskusia 

 Uznesenia a záver 

 

K bodu 1 

Predsedníčka rady školy  privítala  prítomných členov rady školy 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 2 

Predsedníčka rady školy  konštatovala, že uznesenia U 14 – U 17  boli splnené.   

K bodu 3 

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

školy na rok 2020.  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 4 

Členovia rady školy prerokovali Návrh  plánu zasadnutí  rady školy na rok 2020. Dohodli sa , 

že  zasadania budú začínať o 15.00 hod. v  navrhovaných termínoch. Plán zasadnutí rady 

školy na rok 2020 bol jednomyseľne schválený.   

K bodu 5  

Členovia Rady školy prerokovali návrh predsedu predmetovej komisie  SVP na zmenu ŠKVP 

pre školský rok 2020/21 v odbore 6403 L 00 podnikanie v remeslách a službách. Navrhovaná  

zmena spočíva  v znížení počtu hodín v predmete dejepis zo súčasných dvoch hodín na jednu 

hodinu týždenne v prvom ročníku. Súčasne bude v tomto ročníku zaradený predmet 

psychológia práce , a to jednu hodinu týždenne.  Keďže psychológia práce je odborný 

predmet, posilní sa v odbore odborné vzdelanie.  

Rada školy uvedený návrh jednomyseľne podporila  a vyjadrila k nemu kladné stanovisko. 

 

K bodu 6 

Pani podpredsedníčka   predniesla  podnet z radov zamestnancov, ktorý sa týkal 

problémového parkovania zamestnancov školy v skorých ranných hodinách. Pani riaditeľka 

podala informáciu, že momentálne zamestnanci školy môžu využívať voľné mestské 

parkoviská v blízkom okolí školy. 

Pani Jana Miškovičová, zastupujúca rodičov v rade školy, požiadala pani riaditeľku 

o vysvetlenie riešenia osobného konfliktu žiakov v 2.A. 

K bodu 7   Rôzne 

Prítomní členovia rady školy s pani riaditeľkou   diskutovali na tému  riešenia havarijnej 

situácie vzniknutej pri rekonštrukcii strechy školy, ako aj aktuálneho stavu prebiehajúcej 

rekonštrukcie, o prácach na zatepľovaní budovy školy a prebiehajúcej rekonštrukcie toaliet na 

dielňach.  

Pani riaditeľka oboznámila prítomných o zámere vedenia školy zakúpiť nové vybavenie do 

štyroch tried, vybaviť novým nábytkom časť školského internátu, ako aj zakúpenie prístroja 

na sieťotlač pre polygrafický odbor.  

Ďalej informovala o priebehu  Dňa otvorených dverí na škole, kladne vyzdvihla tvorivé 

dielne, ako aj činnosť náborového tímu za účelom reprezentácie školy na verejnosti, pre 

žiakov základných škôl a ich rodičov 



K bodu 8     U z n e s e n i a: 

Uznesenie č. 18 

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

rok 2020.   

Uznesenie č. 19 

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

na rok 2020.  

Uznesenie č. 20 

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. Súčasne bude v tomto ročníku zaradený predmet psychológia práce , a to jednu 

hodinu týždenne. 

Uvedený návrh jednomyseľne podporila a vyjadrila k nemu kladné stanovisko. 

 

Záver 

Predsedníčka rady školy poďakovala prítomným za účasť a  ich spoluprácu v  rade školy,  

podnetné postrehy, rady a podporu školy na zasadaniach PSK počas celého roka 2019.    

Všetkým prítomným popriala   spokojné vianočné sviatky, veľa síl a zdravia v roku 2020 

a zasadnutie rady školy ukončila. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Dagmar Krišandová 

Vo  Svite, dňa 11.12.2019                                                         predsedníčka rady školy                   


