ZÁPIS
zo zasadnutia konaného dňa 04.10.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za uplynulý
školský rok
3. Správa o hospodárení
4. Informácia o znížení dotácie pre ZUŠ
5. Pedagogicko- organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti
6. Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2016/2017
7. Plán podujatí jednotlivých odborov
8. Diskusia
9. Poďakovanie za účasť, záver
Ad 1) Prítomných členov Rady školy aj hostí privítala a zasadnutie otvorila p. Petríková –
predseda Rady školy.
Ad 2) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za uplynulý
školský rok predniesla riaditeľka SZUŠ p. Saňková. Správa bola prerokovaná bez pripomienok.
Ad 3) Správu o hospodárení školy za uplynulý kalendárny rok predniesla p. Leščáková.
Správa o hospodárení bola prerokovaná bez pripomienok.
Ad 4) Zriaďovateľ školy Mgr. Sirotka informoval prítomných, že Magistrát hl. mesta
Bratislavy upravil na svojom zasadnutí 30.06.2016 výšku dotácií pre ZUŠ s účinnosťou od 1. 8.
2016, pričom našej SZUŠ sa dotýka zníženie dotácie na žiaka v kolektívnom vyučovaní o cca
22%, čo predstavuje ročné zníženie dotácie na žiaka o cca 100 EUR. Vedenie školy napriek
tomu zatiaľ nerozhodlo o zvýšení príspevku rodičov na vzdelávanie v SZUŠ /školné/.
V prípade nutnosti takéhoto kroku bude zriaďovateľ Radu školy včas informovať.
Ad 5) Riaditeľka SZUŠ p. Saňková informovala prítomných o pedagogicko-organizačnom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v SZUŠ. Dokument bol prerokovaný bez
pripomienok.
Ad 6) Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2016/2017 predniesla p. riaditeľka
Saňková. Je zameraný na doplnenie požadovanej 1. atestácie u vedúcich pedagogických
zamestnancov a ukončenie funkčného vzdelávania, ako aj na adaptačné vzdelávanie
začínajúcich zamestnancov. S prihliadnutím na počet začínajúcich zamestnancov riaditeľka
školy rozhodla, že adaptačné vzdelávanie si prednostne urobia zamestnanci, ktorí nastúpili
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ako začínajúci už minulý školský rok. Prítomní voči Plánu kontinuálneho vzdelávania
nevzniesli pripomienky.
Ad 7) O pláne podujatí tanečného odboru informovala prítomných p. Šimonová – vedúca
predmetovej komisie tanečného odboru a o pláne podujatí výtvarného odboru informoval
prítomných p. Judin. Pedagógovia oboch odborov majú v úmysle motivovať žiakov k práci ich
zapájaním do súťaží, prezentovať a prehlbovať talent žiakov a vzťah k umeniu
usporadúvaním výstav, vernisáží a tanečných vystúpení pre rodičov aj širokú verejnosť.
Ad 8) V diskusii bolo poukázané na veľkú vyťaženosť žiakov rodičmi v popoludňajších
hodinách /široké spektrum záujmov, viaceré krúžky okrem ZUŠ/, a na to nadväzujúce
problémy so zaraďovaním žiakov do skupín v súlade s platnou legislatívou /v skupine nie je
možné spájať žiakov viacerých ročníkov/.
Ad 9) p. Petríková poďakovala prítomným za účasť a podnetné rokovanie.

Bratislava 06.10.2016

Zapísala: RNDr. Greta Molotová
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Overil/a: Mgr. Daniela Petríková

