ZÁPIS
zo zasadnutia konaného dňa 05.04.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie a privítanie členov Rady školy a hostí,
2. Návrh na počty prijímaných žiakov a návrh na počty tried v šk. roku 2016/2017,
3. Oboznámenie so študijnými odbormi v šk. roku 2016/2017,
4. Návrh ŠkVP v šk. roku 2016/2017,
5. Oboznámenie o aktivitách umeleckých odborov za uplynulé obdobie,
6. Koncepčný zámer pre šk. rok 2016/2017,
7. Informácia o termínoch prijímacích skúšok pre šk. rok 2016/2017,
8. Prerokovanie školných poplatkov v šk. roku 2016/2017,
9. Zhodnotenie správy z finančnej kontroly,
10. Oboznámenie s termínmi záverečných vystúpení TO a vernisáži VO,
11. Oboznámenie o plánovaných aktivitách TO a VO,
12. Diskusia
13. Záver
Ad 1) Prítomných privítala a zasadnutie otvorila p. Petríková – predseda Rady školy.
Z neúčasti na zasadnutí ospravedlnila p. Saňkovú – riaditeľku SZUŠ z dôvodu autonehody,
ktorá sa stala ráno a p. Hrušovskú z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.
Ad 2) a 3)
p. Sáčeková oboznámila prítomných so zámerom zriaďovateľa a vedenia SZUŠ
udržať súčasnú situáciu v počte žiakov /cca 980/, prípadne, ak by bol záujem zo strany
rodičov zvýšiť počet prijatých žiakov do prípravných a prvých ročníkov oproti minulému roku,
V nasledujúcom školskom roku plánujeme prijať cca 80 žiakov do prípravného štúdia a do
prvých ročníkov základného štúdia cca 150 žiakov. Nadaných žiakov možno prijať aj do
vyššieho ročníka, a to v prípade úspešného zloženia prijímacej skúšky. Vyučovať sa bude aj
v budúcom školskom roku len v tanečnom a výtvarnom odbore, pričom kvôli nevhodným
priestorovým podmienkam v materských školách bude na týchto EP naďalej pozastavené
vyučovanie. Žiakom prípravných ročníkov je ponúkané vyučovanie v EP na základných
školách, kde sú priestorové aj materiálno-technické podmienky vytvorené v súlade so
štátnym vzdelávacím programom.
Ad 4) ŠkVP bol revidovaný a uvedený do súladu s pripomienkami štátnej školskej inšpekcie
k 1. septembru 2015, boli doplnené učebné osnovy a učebné plány, v novom školskom roku
bude revidovaný najmä plán kontinuálneho vzdelávania pedagógov s cieľom zapojiť do
vzdelávania aj pedagógov v kariérovom stupni samostatný učiteľ, nielen začínajúci. V tomto
školskom roku je do kontinuálneho vzdelávania zapojené prednostne vedenie školy –
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s prihliadnutím na prechodné ustanovenia zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
a odborných zamestnancoch, ktoré ukladajú vedúcim PZ získať prvú atestáciu do 31.12.2016.
Ad 5) p. Šimonová informovala prítomných o aktivitách tanečného odboru – žiaci sa pod
vedením svojich pedagógov zapojili do množstva súťaží, kde získali veľa víťazstiev a ďalších
umiestnení, neobišli sa ani benefičné vystúpenia a podujatia organizované mestskými
časťami, podarilo sa zorganizovať spoločné tanečné vystúpenie s folklórnym súborom
KLNKA. Podrobné informácie o dianí v TO sú na web stránke školy.
P. Sáčeková informovala o aktivitách výtvarného odboru, žiaci sú zapojení do súťaží, zatiaľ
získali 1 ocenenie, práce žiakov sú prezentované na výstavách, momentálne napr. vo
vestibule ZŠ na Prokofievovej ul. Uskutočnila sa vernisáž v DK Ružinov pri príležitosti výstavy
najlepších prác za 1. polrok školského roka 2015/2016. Podrobné informácie o dianí vo VO sú
na web stránke školy.
Ad 6) bod presunutý na nasledujúce zasadnutie z dôvodu neprítomnosti p. riaditeľky
Saňkovej.
Ad 7) p. Sáčeková informovala prítomných, že termín riadnych prijímacích pohovorov je
stanovený na 18. a 19. mája 2016. EP, na ktorých sa prijímacie konanie uskutoční, bude včas
upresnený a zverejnený prostredníctvom webovej stránky školy.
Ad 8) p. Leščáková predložila na prerokovanie výšku poplatkov školného na školský rok
2016/2017 (tabuľka pre jednotlivé odbory a stupne vzdelávania je prílohe).
Ad 9) p. Leščáková informovala prítomných o finančnej kontrole vykonanej v SZUŠ hlavným
kontrolórom Magistrátu hl. mesta Bratislava v čase od 9. 3. 2015 do 18. 03. 2016, pričom
kontrola bola viackrát prerušená. Skontrolované boli účtovné roky 2013, 2014 a 2015 a SZUŠ
bolo uložené jedno opatrenie – znížiť náklady na používanie osobných motorových vozidiel
a hradené z verejných financií o jednu tretinu v porovnaní s rokom 2015.
Ad 10) p. Sáčeková pozvala aj v mene neprítomnej p. riaditeľky Saňkovej všetkých
prítomných na prezentáciu práce školy, ktorou budú záverečné vystúpenia žiakov SZUŠ
v dňoch 11. a 12. júna 2016 podľa jednotlivých EP a záverečná vernisáž a výstava prác žiakov
VO v čase od 06. júna do 14. júna 2016. Oboje sa uskutoční v DK Ružinov. Presné termíny
podľa jednotlivých elokovaných pracovísk budú na www stránke školy.
Ad 11) p. Sáčeková informovala prítomných o ďalších plánovaných aktivitách jednotlivých
odborov, ktorými sú plánované súťaže – napr. VO organizuje vlastnú výtvarnú súťaž na tému
Veľké objavy pre žiakov iných ZUŠ – do konca apríla sa zbierajú práce do súťaže, žiakov TO
čakajú v máji Tanečné majstrovstvá sveta v chorvátskom Poreči, na ktoré sa pretancovali
žiaci pod vedením p. uč. Kováčovej
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a Káčerovej, atď. O konaní podujatí sú rodičia žiakov aj široká verejnosť informovaná
pravidelne prostredníctvom web stránky SZUŠ na podstránke AKTUALITY.
Ad 12) p. Eisenhammerová tlmočila názor rodičov, že Vianočné vystúpenie žiakov SZUŠ,
ktoré pripravila p. učiteľka Kováčová v spolupráci s p. učiteľkou Káčerovou, malo vysokú
umeleckú aj technickú úroveň.
Ad 13) p. Petríková poďakovala prítomným za účasť a podnetné rokovanie.

Bratislava 07.04.2016
Zapísala: RNDr. Greta Molotová
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Overil/a: Mgr. Daniela Petríková

