Zápis zo zasadania Rady školy Strednej odbornej školy pedagogickej, Bullova 2,
Bratislava, zo dňa 23. septembra 2019

Miesto konania: SOŠPg, Bullova 2, Bratislava
Prítomní členovia Rady školy: podľa prezenčnej listiny
Hosť: riaditeľka školy Mgr. G. Šimončičová

Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Odstúpenie predsedníčky RŠ PhDr. J. Varadínkovej z funkcie predsedu RŠ
3. Voľba nového predsedu RŠ
4. Informácie o začiatku šk. roka 2019/2020
5. Záverečná správa školy za rok 2018/2019
6. Návrhy na počty žiakov a tried v šk. roku 2020/2021
7. Rôzne
Priebeh zasadania:
Bod 1. Podpredsedníčka Rady školy otvorila zasadanie, privítala členov Rady školy, aj p.
riaditeľku školy. Po schválení programu Rada školy rokovala o jednotlivých bodoch
programu.
Bod 2. Predsedníčka Rady školy PhDr. Jana Varadínková oznámila členom RŠ odstúpenie
z funkcie predsedníčky Rady školy, Rada školy odstúpenie prijala.
Bod 3. Členovia Rady školy boli informovaní o zvolení Mgr. S. Lukáčovej za členku Rady
školy. Voľba sa konala dňa 18. 9. 2019, zúčastnili sa jej pedagogickí zamestnanci školy.
Členovia Rady školy následne uskutočnili hlasovanie na funkciu predsedu Rady školy. Rada
školy zvolila tajným hlasovaním do funkcie predsedu Rady školy Mgr. Stanislavu Lukáčovú.
Hlasovania sa zúčastnili prítomní členovia Rady školy s počtom hlasov 8.
Bod 4. Pani riaditeľka Radu školy oboznámila s informáciami o počte žiakov 1.ročníka. Do
1.ročníka v školskom roku 2019/2020 nastúpilo 61 žiakov denného štúdia a 125 žiakov
diaľkového štúdia. Do 23. 9. 2019 sa na škole uskutočnilo niekoľko pripravovaných akcií.
Boli otvorené 4 záujmové krúžky, ďalej sa zapájame do medzinárodného projektu Interreg.
V areáli školy bol po zdravotnom reze drevín realizovaný aj 1. bezpečnostný rez stromov.
V spolupráci s CPPP majú žiaci školy k dispozícii raz do týždňa /v utorok/ psychologické
poradenstvo. Rada školy rokovala o schválení príspevku žiakov do neinvestičného fondu
Comenium. Predložený návrh: žiaci denného štúdia – suma 40,-eur a diaľkové štúdium –
suma 150,-eur. Návrh bol prijatý členmi Rady školy.

Bod 5. Pani riaditeľka predložila Rade školy Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019. Členovia Rady školy sa s ňou oboznámili
a následne ju Rada školy schválila a odporučila ju predložiť zriaďovateľovi na schválenie.
Bod 6. Pani riaditeľka informovala Radu školy o návrhu počtu žiakov a tried pre nasledujúci
školský rok. Návrh tried v dennom štúdiu: 3 triedy – 2 triedy v odbore Učiteľstvo pre MŠ
a vychovávateľstvo, obe triedy spolu v počte 40 žiakov a 1 trieda pre odbory Animátor
voľného času a Pedagogický asistent s počtom žiakov 22. Škola plánuje prijať 62 žiakov do 1.
ročníka. Návrh pre diaľkové pomaturitné štúdium sú 4 triedy, spolu 134 žiakov do 1. ročníka.
Rady školy súhlasila s predloženým návrhom počtu tried a žiakov pre šk. rok 2020/2021.
Bod 7. Členovia Rady školy sa informovali o možnosti stravovania žiakov na škole,
o možnosti žiakov opustiť budovu školy počas prestávky na obed, o spolupráci s MŠ Bullova,
o realizovaní praxe v rôznych zariadeniach, o prípadnom zvýšení sumy do NF. P. riaditeľka
informovala prítomných o súčasnom čerpaní prostriedkov z NF na úpravu interiéru školy, aj
na prebiehajúci bezpečnostný rez drevín.
Nasledujúce rokovanie Rady školy sa uskutoční 27. 1. 2020 v zasadačke školy.
V Bratislave 23. 9. 2019

Zapísala: Mgr. Miroslava Vráblová
Overila: Mgr. Stanislava Lukáčová

