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ZÁPIS 

zo zasadnutia konaného dňa 10. apríla 2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie, privítanie prítomných a nových členov, schválenie programu 

2. Informácia o zámere otvoriť hudobný odbor 

3. Informácia o termínoch prijímacích a záverečných skúšok 

4. Plán záverečných vystúpení a prezentácií  

5. Prerokovanie školných poplatkov 

6. Diskusia, rôzne 

7. Poďakovanie za účasť, záver 

 

Ad 1) Prítomných členov Rady školy, hostí a osobitne nových členov privítala a zasadnutie 

otvorila p. Petríková – predseda Rady školy; program zasadnutia bol schválený bez 

pripomienok.  

Ad 2)  Riaditeľka SZUŠ p. Marika Topoľská informovala prítomných o zámere otvoriť od 

nasledujúceho školského roka hudobný odbor – zameranie hra na sopránovú zobcovú flautu 

v individuálnej forme štúdia. Predpokladá sa prijatie max. 10 – 12 záujemcov do prípravných 

ročníkov, príp. do 1. ročníka 1. časti štúdia. 

Ad 3). Prijímacie skúšky sa uskutočnia 23. mája 2018 v priestoroch SZUŠ, Prokofievova 5 pre 

všetky odbory a elokované pracoviská. Termíny záverečných skúšok budú stanovené na jún 

s prihliadnutím na termíny záverečných vystúpení a prezentácií. 

Ad 4) Záverečné tanečné vystúpenia žiakov sa budú konať:  

 20.5.2018 v DK ZH v Petržalke /SZUŠ Prokofievova + petržalské elokované 

pracoviská/ 

 9., 10. a 16.6.2018 v DK Ružinov. 

Jednotlivé elokované pracoviská budú zadelené na termíny s prihliadnutím na obsah a počet 

choreografií.  

Záverečná prezentácia (výstava) prác žiakov výtvarného odboru sa bude konať vo vstupnej 

hale DK Ružinov od 8. do 17. 6.2018. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 8.6.2018 o 17:00 hod. 

 

Ad 5) S prihliadnutím na opakované zníženie dotácie na žiaka, bol prerokovaný návrh na 

úpravu školného – zvýšenie o 0,50 € mesačne na žiaka v skupinovej forme vyučovania. 

Súčasne bola prerokovaná aj výška školného pre žiakov v individuálnej forme vyučovania. 

Návrhy boli prerokované bez pripomienok. Aktuálna výška školného ako aj termíny splátok 

sú stanovená rozhodnutím riaditeľky. 
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Ad 6)  Prítomní diskutovali o stave rekonštrukcie priestorov telocviční ZŠ Prokofievova, 

ktorá naďalej trvá. 

 

Ad 7) V závere p. Petríková poďakovala prítomným za účasť a zaželala všetkým dostatok síl 

a chuti do práce počas nadchádzajúcich mesiacov školského roka. 

 

 

Bratislava 12.apríla 2018  

 

 

 

 

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


