
 

 
 

1 Zápis zo zasadnutia 

 

ZÁPIS 

zo zasadnutia konaného dňa 14. marca 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie, privítanie prítomných, doplnenie a schválenie programu 

2. Prerokovanie úpravy školných poplatkov od 1.9.2017 

3. Prerokovanie termínov záverečných vystúpení a zmeny vstupného na záverečné 

vystúpenia žiakov SZUŠ 

4. Zapojenie žiakov SZUŠ do „Dňa školy“ organizovaného ZŠ, Prokofievova pri príležitosti 

jej 30. výročia vzniku 

5. Termíny prijímacích skúšok do SZUŠ pre budúci školský rok, informácia o termínoch 

záverečných skúšok 

6. Plánované umelecké odbory, plánované počty prijatých žiakov pre budúci školský rok 

7. Diskusia, rôzne 

8. 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)  V nadväznosti na informácie z minulého zasadnutia a v súvislosti so zvýšením 

nákladov na materiálno-technické zabezpečenie edukačného procesu sa vedenie školy 

rozhodlo pristúpiť k zvýšeniu školného od 1. septembra 2017 v  o 1 EURO mesačne. Návrh 

výšky školného v jednotlivých odboroch a ročníkoch je v prílohe. Upravená výška školného 

bola prerokovaná bez pripomienok. 

Ad 3) Riaditeľka SZUŠ informovala prítomných o termínoch záverečných vystúpení 

tanečného odboru SZUŠ, ktoré sa uskutočnia v dňoch 10., 11. a 18. júna 2017 vo veľkej sále 

Domu kultúry v Ružinove. Presný rozpis termínov pre jednotlivé elokované pracoviská bude 

vypracovaný po predložení programu vystúpení vyučujúcimi.  

Paralelne – od 9. do 18. júna 2017 sa bude konať aj záverečná výstava prác žiakov 

výtvarného odboru vo vstupných priestoroch DK Ružinov. Vernisáž výstavy sa uskutoční 9. 

júna 2017. Všetci členovia rady školy sú na obe podujatia srdečne pozvaní. 

S prihliadnutím na zvýšenie úrovne a tiež nákladov spojených s organizáciou oboch podujatí, 

vedenie školy pristúpilo k zvýšeniu ceny lístka na záverečné tanečné vystúpenie na 5 EUR 

/z pôvodných 3,50 EUR/. Cena lístka sa mení po piatich rokoch. 
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Ad 4) Predseda rady školy a súčasne riaditeľka ZŠ, Prokofievova, p. Petríková, požiadala 

vedenie SZUŠ o spoluprácu pri organizovaní „Dňa školy“, ktorý pripravuje ZŠ pri príležitosti 

30. výročia jej vzniku. 

Vedenie výtvarného odboru pripraví v spolupráci s pedagógmi pre žiakov ZŠ tvorivé dielne 

/modelovanie z hliny a plastelíny, maľba v exteriéri s využitím maliarskych stojanov, kreslenie 

na asfalt a pod./ 

Vedenie tanečného odboru zabezpečí 2-3 choreografie na spestrenie programu 

popoludňajšej recepcie. 

 

Ad 5) Riaditeľka SZUŠ p. Saňková informovala prítomných o termínoch prijímacích skúšok 

do SZUŠ pre budúci školský rok. Tieto sa uskutočnia v dňoch 29. – 30. mája 2017 

v priestoroch SZUŠ na Prokofievovaj ul. 5 pre všetky elokované pracoviská, termíny 

záverečných skúšok budú stanovené na koniec apríla, resp. prvú polovicu mája. 

Ad 6)  Pre nasledujúci školský rok sa neplánuje otvorenie nového odboru, či elokovaného 

pracoviska, vyučovanie bude pokračovať na už rozbehnutých EP v rovnakých odboroch 

/tanečný a výtvarný/ ako v tomto školskom roku.  

V prípade záujmu rodičov a žiakov vedenie SZUŠ zvažuje obnovenie dočasne pozastaveného 

EP v ZŠ Černyševského v tanečnom odbore a EP v ZŠ Fándlyho v Pezinku – vo výtvarnom 

odbore. Obe pracoviská by bolo treba následne dovybaviť v zmysle povinného normatívu 

materiálno – technického vybavenia. 

Čo sa týka počtu prijímaných žiakov, bude záležať predovšetkým na záujme detí a rodičov 

a priestorových možnostiach jednotlivých EP. Očakávame nárast o max. 150 žiakov, 

predovšetkým prípravných a prvých ročníkov. 

Ad 7) Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Ad 8) V závere p. Petríková poďakovala prítomným za účasť. 

  

 

Bratislava 16. marca 2017  

 

 

      

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


