
 

 Zápis zo zasadnutia Rady školy Strednej odbornej školy pedagogickej, Bullova 2, 

    Bratislava, zo dňa 28. septembra 2020 

 

Miesto konania: SOŠPg, Bullova 2, Bratislava 

Prítomní:  

Mgr. Stanislava Lukáčová 

Mgr. Miroslava Vráblová 

Helena Bieliková 

Jaroslava Jančigová 

Peter Rosík 

Ing. Milan Antalík 

Petra Jančigová 

MUDr. Juraj Štekláč 

 

Neprítomní: 

Ing. Juraj Káčer 

RNDr. Martin Zaťovič 

RNDr. Jaroslav Šíbl 

 

Hostia:  

riaditeľka školy Mgr. Galina Šimončičová  

zástupkyňa riaditeľky Mgr. Tatiana Filová 

zástupkyňa riaditeľky PaedDr. Simona Janovičová 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie štatútu rady školy – S. Lukáčová 

3. Návrh a schválenie nového školského vzdelávacieho programu – T. Filová a S. Janovičová 

4. Informácie o začiatku školského roka, návrhy počtov žiakov a tried v budúcom školskom 

roku – G. Šimočičová 

5. Neinvestičný fond Comenium – H. Bieliková 

6. Záverečná správa o vých.-vzdelávacej činnosti školy za rok 2019/2020 – G. Šimončičová 

7. Informácie o školskom poriadku, pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu – G. Šimončičová a H. Bieliková 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Priebeh zasadnutia: 

K bodu 1. Predsedníčka rady školy otvorila zasadnutie, privítala členov rady školy, ako hostí 

p. riaditeľku a p. zástupkyne školy. Po schválení programu rada školy rokovala o jednotlivých 

bodoch programu. 

 

K bodu 2. Členovia rady školy sa vyjadrili k návrhu štatútu rady školy a hlasovali o schválení 

štatútu rady školy.  

MUDr. Štekláč navrhol kvôli súčasnej epidemiologickej situácii doplniť do štatútu rady školy 

možnosť schvaľovania per rollam, návrh bol jednohlasne prijatý. 

Počet hlasov − za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.  



 

K bodu 3. Členovia rady školy boli informovaní vedením školy o zapracovaní Dodatku č. 4 

ŠVP do Školského vzdelávacieho programu, platného od 1. 9. 2020, začínajúc 1. ročníkom 

štúdia pre všetky odbory školy. Zmena nastala v redukcii počtu disponibilných hodín, v 

navýšení hodín odb. praxe a ďalších predmetov, v znížení počtu hodín 2. cudzieho jazyka, v 

zaradení 2 nových vyuč. predmetov. Učebné plány boli zjednotené ako reakcia na zmenu 

kvalifikácie absolventov, špecializácia vo voliteľných predmetoch  − vo vyšších ročníkoch. 

Nový ŠkVP už schválila ped. rada. Rada školy hlasovala o schválení nového ŠkVP –  

Počet hlasov − za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0..  

 

K bodu 4. P. riaditeľka oboznámila členov rady školy s informáciami o počte žiakov 1. 

ročníka. Do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 nastúpilo 75 žiakov denného štúdia a 100 

žiakov externého štúdia v štyroch triedach. Do 28. 9. 2020 sa na škole uskutočnilo niekoľko 

plánovaných akcií, napr. Class Building Day, čistenie rieky Vydrica, zbierka Biela pastelka, 

úprava átria a iné. Bolo otvorených 5 záujmových krúžkov. V októbri sa uskutoční orez 

stromov, v lete bola realizovaná výmena okien v priestore spoločenskej miestnosti a na 

chodbách na 1. poschodí. Návrh počtov žiakov a tried v budúcom školskom roku: 3 triedy 

denného a 4 triedy externého štúdia s počtom žiakov 100. Členovia rady školy jednohlasne 

súhlasili s predloženým návrhom počtu tried a žiakov pre šk. rok 2020/2021.  

 

K bodu 5. Hospodárka školy oboznámila prítomných s vyúčtovaním NF Comenium 

a čerpaním prostriedkov z NF. Členovia rady školy vyúčtovanie zobrali na vedomie. 

Vyúčtovanie je dostupné na webovej stránke školy. 

 

K bodu 6. P. riaditeľka informovala radu školy o pripravovanej Správe o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020, ktorá má byť 

vyhotovená do konca októbra 2020. Členovia rady školy sa s ňou oboznámia a následne 

rozhodnú o jej schválení per rollam.  

 

K bodu 7. V aktuálnom školskom roku bol z dôvodu pandémie upravený školský poriadok, 

jeho znenie je dostupné na webovej stránke školy. Návrh príspevku do NF Comenium – denní 

žiaci 40,-eur/rok, externí žiaci: 1. roč. 200,- eur/rok, 2. roč. 150,- eur/rok.  

 

K bodu 8. Zástupkyňa žiackej rady informovala o činnosti žiackej rady, ktorá sa stretáva 

v pravidelných intervaloch. MUDr. Štekláč ponúkol žiakom školy možnosť zapojiť sa do 

vysielania Dúbravskej televízie. 

 

Záver 

 

V Bratislave 28. 9. 2020     

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Vráblová 

    podpredseda rady školy 

Overila: Mgr. Stanislava Lukáčová 

    predseda rady školy 


