Zápis zo zasadnutia Rady školy Strednej odbornej školy pedagogickej, Bullova 2,
Bratislava, dňa 27. septembra 2021

Miesto konania: SOŠPg, Bullova 2, Bratislava
Prítomní:
Mgr. Stanislava Lukáčová
Mgr. Miroslava Vráblová
Helena Bieliková
Jaroslava Jančigová
Peter Rosík
Ing. Milan Antalík
RNDr. Martin Zaťovič
MUDr. Juraj Štekláč
Jakub Šimovič
Neprítomní:
PhDr. Jozef Martiš
RNDr. Jaroslav Šíbl
Hostia:
riaditeľka školy Mgr. Galina Šimončičová
zástupkyňa riaditeľky PaedDr. Simona Janovičová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia – Lk
2. Informácie o začiatku školského roka a epidemiologických opatreniach – Ši, Ja
3. Záverečná správa o vých.-vzdelávacej činnosti školy za rok 2020/2021 – Ši
4. Informácie o Neinvestičnom fonde Comenium – Bie
5. Informácie o materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu – Ši, Bie
6. Predstavenie nového predsedu Žiackej rady SOŠPg J. Šimoviča
7. Rôzne
8. Záver
Priebeh zasadnutia:
K bodu 1. Predsedníčka rady školy otvorila zasadnutie, privítala členov rady školy, hostí p.
riaditeľku a p. zástupkyňu riaditeľky školy. Po schválení programu rada školy rokovala
o jednotlivých bodoch programu.
Predsedníčka RŠ pripomenula výsledky hlasovania per rollam o Návrhu na počet žiakov prvého
ročníka pre denné štúdium a počet tried v školskom roku 2022/23 v členení na jednotlivé
študijné odbory, ktoré sa kvôli epidemiologickej situácii uskutočnilo online v dňoch 31. 5. a 01.
6. 2021. Podľa štatútu RŠ (Čl. 6 bod 8) bol o hlasovaní vytvorený písomný záznam, ktorý bude
priložený k tejto zápisnici.
K bodu 2. P. riaditeľka informovala o aktuálnej situácii, škola sa riadi manuálom Školský
semafor vypracovaným MŠVVaŠ SR. Týždenne prebieha evidencia žiakov, monitoring na
prípadné včasné zachytenie pozitivity na škole, evidujeme žiakov, ktorí majú výnimku
z karantény. Zatiaľ sa vyskytli 2 prípady pozitivity, žiaci a triedy boli v karanténe.

Po výzve z MŠVVaŠ SR bol záujem žiakov o samotestovanie u 200 žiakov. Škola testy dostala
po 5 kusov pre každého žiaka, triedni učitelia ich distribuovali rodičom, spolu 3-krát, celkovo
obdržali zatiaľ 15 kusov.
V septembri sa uskutočnili niektoré z plánovaných aktivít: návšteva Múzea holokaustu
v Seredi, účelové cvičenie, KOŽAZ, prebieha odborná prax v MŠ Bullova, v spolupráci
s odborom školstva MiÚ Dúbravka v školských kluboch detí v Dúbravke: ZŠ Beňovského, ZŠ
Pri kríži. ZŠ Dubová a CZŠ sv. Františka z Assisi, v Spojenej škole a Odbornom učilišti na
Dúbravskej ceste 1. Žiaci sú zaradení do menších skupiniek. Škola má 12 tried s 285 žiakmi.
Žiaci v rámci environmentálnej výchovy upravili átrium školy.
6. 10. sa žiaci zúčastnia Župného športového dňa a 8. 10. 2021 Župného dňa v Avione.
K bodu 3. P. riaditeľka prítomným predložila na schválenie Záverečnú správu o výchovnovzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok. Členovia rady školy sa s ňou oboznámili
a následne ju schválili a odporučili predložiť zriaďovateľovi. Za hlasovali prítomní členovia
v počte 9, nikto sa nezdržal hlasovania, ani nehlasoval proti.
Pomocou národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov škola bolo možné
obsadiť miesto psychologičky, ktorá na našej škole v súčasnosti pôsobí, Mgr. Slávka
Chabadová.
3 členovia RŠ sa ospravedlnili, že musia kvôli pracovným povinnostiam odísť zo zasadnutia
skôr.
K bodu 4. Hospodárka školy p. Bieliková oboznámila prítomných s vyúčtovaním NF
Comenium a čerpaním prostriedkov z NF. Členovia rady školy vyúčtovanie zobrali na
vedomie. Vyúčtovanie je dostupné na stránke školy. Členovia rady školy hlasovali o schválení
výšky poplatku do NF:
Počet hlasov − za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
K bodu 5. Hospodárka školy prítomných informovala o stave mat.-technického zabezpečenia
v aktuálnom školskom roku: boli zakúpené germicídne žiariče v hodnote 1800,- €, zo zdrojov
MŠVVaŠ SR na protipandemické opatrenia (5,- €/žiak a učiteľ) a čistiace prostriedky na
pravidelnú dezinfekciu kľučiek, lavíc a toaliet. Dezinfekcia prebieha denne dvakrát.
K bodu 6. V aktuálnom školskom roku sa novým predsedom Žiackej školskej rady školy stal
stal žiak Jakub Šimovič z 2.BC triedy, zvolený aj za zástupcu žiakov v RŠ. ŽR chystá
v budúcom školskom roku zmeny, zmenia sa pravidlá voľby členov ŽR – iniciatíva vyšla
z radov členov ŽR.
K bodu 7. P. Rosík hodnotil dištančné vyučovanie v minulom školskom roku, náročné pre
žiakov i učiteľov, J. Šimovič ho zhodnotil z pohľadu žiakov. P. riaditeľka informovala
prítomných o tom, že sa uskutočnilo obstarávanie na výmenu okien na škole a neskôr aj na
zateplenie strechy a budovy školy (03/2022).
Záver
V Bratislave 30. 9. 2021
Zapísala: Mgr. Miroslava Vráblová
podpredseda rady školy
Overila: Mgr. Stanislava Lukáčová
predseda rady školy

