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ZÁPIS 

zo zasadnutia konaného dňa 9. novembra 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie, privítanie prítomných, doplnenie a schválenie programu 

2. Informácia o doplňujúcich voľbách a zmenách v Rade školy 

3. Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu 

4. Plán podujatí jednotlivých odborov  

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za uplynulý 

školský rok 

6. Správa o hospodárení 

7. Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2017/18 

8. Diskusia, rôzne 

9. Poďakovanie za účasť, záver 

 

Ad 1) Prítomných členov Rady školy aj hostí privítala a zasadnutie otvorila p. Petríková – 

predseda Rady školy; program zasadnutia bol schválený bez pripomienok.  

Ad 2)  Členstvo v Rade školy skončilo zástupcom rodičov v Rade školy, nakoľko ich deti 

prestali byť žiakmi školy. Z tohto titulu sa v priebehu popoludnia konajú doplňujúce voľby na 

jednotlivých EP. Do Rady školy boli navrhnutí šiesti kandidáti z radov rodičov, z ktorých budú 

v Rade školy štyria zástupcovia s najvyšším počtom hlasov. 

Ad 3). Informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu predniesol Mgr. Sirotka, zriaďovateľ školy poverený súčasne jej vedením. Školský rok 

2017/2018 bude zabezpečený v súlade s aktuálnymi POP v budove SZUŠ na Prokofievovej 5 

(TO a VO) a 13 elokovaných pracoviskách: 

P. č. ELOKOVANÉ  PRACOVISKO MŠ/ZŠ ODBOR POZNÁMKY 

1. Fadruszova /Tilgnerova ZŠ TO   

2. Majerníkova ZŠ TO,VO   

3. Za kasárňou ZŠ VO   

4. Pankúchova ZŠ TO   

5. Drieňová ZŠ TO,VO   
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6. Nevädzová ZŠ TO   

7. Nevädzová – SD Trávniky  TO,VO   

8. Ostredková ZŠ TO,VO   

9. Mudroňova ZŠ VO   

10. Vazovova ZŠ TO, VO   

11. Nevädzová MŠ TO   

12. Exnárova MŠ VO  

13. Černyševského  ZŠ TO Nové pracovisko 

 

Dodatočné prijímacie skúšky sa uskutočnili podľa plánu v dňoch 6. až 7. septembra 2017 pre 

oba umelecké odbory a všetky elokované pracoviská v priestoroch SZUŠ na Prokofievovej ul. 

 

Počet žiakov školy podľa údajov zo štatistiky: 

TO – 713 žiakov, VO – 390 žiakov, celkom 1042 žiakov (61 žiakov navštevuje oba odbory) 

Pokles počtu oproti minulému školskému roku zapríčinila zmena v posudzovaní veku detí pre 

prijatie do prípravného štúdia (museli dovŕšiť vek 5 rokov už k 1.1.2017) 

 

Od septembra boli prijatí do pracovného pomeru noví zamestnanci - VO – 3 zamestnanci, TO 

– 1 zamestnanec. 

 

Ad 4) Mgr. art. Nika Šimonová, vedúca PK TO informovala o plánovaných aktivitách 

a podujatiach oboch odborov, rodičia budú informovaní vždy vopred mailom. Priebežne sa 

žiaci oboch odborov pripravujú na súťaže a vianočné vystúpenia a prezentácie 

 

Ad 5) p. Sirotka predniesol Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za uplynulý školský rok. Správa bola prijatá bez pripomienok. 

 

Ad 6)  p. Leščáková predniesla Správu o hospodárení. Správa bola prijatá bez pripomienok. 

 

Ad 7). p. Molotová oboznámila prítomných s plánom kontinuálneho vzdelávania na celý 

školský rok, ktorý je zameraný predovšetkým na realizáciu adaptačného vzdelávania 

začínajúcich učiteľov a zahájenie aktualizačného vzdelávania samostatných učiteľov. 

 

Ad 8)  Diskusia, rôzne 

Z dôvodu prevádzkových problémov /suterén školy, tanečná sála aj sklady VO a TO boli 

zatopené začiatkom júna, čím došlo k znefunkčneniu priestorov a vznikla škoda na MTV/ 
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máme sťažené podmienky na vyučovanie najmä v tanečnom odbore na pracovisku ZŠ 

Prokofievova, kde sa vyučovanie TO realizuje v náhradnej triede. 

 

Ad 9) V závere p. Petríková poďakovala prítomným za účasť a zaželala všetkým dostatok síl 

do  prácu počas nadchádzajúcich dní. 

 

 

Bratislava 10. novembra 2017  

 

 

 

 

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


