
 

 
 

1 Zápis zo zasadnutia 

 

ZÁPIS 

zo zasadnutia konaného dňa 23.06.2016 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie, privítanie prítomných 

2. /Predbežné/ informácie organizačnom zabezpečení šk. roka 2016/2107 + umelecké odbory 

na jednotlivých EP 

3. Otvorenie pozastavených EP  

4. Pozastavenie vyučovania v EP  

5. Úprava výšky školného na EP Fándlyho, EP Žitavská  

6. Informácie o konaní dodatočných prijímacích skúšok  

7. Prerokovanie ŠkVP pre šk. rok 2016/2107  

8. Prerokovanie Plánu kontinuálneho vzdelávania v šk. roku 2016/2017  

9. Výsledky výtvarnej súťaže organizovanej školou na tému Veľké objavy  

10. Výsledky účasti TO v chorvátskom Poreči  

11. Poďakovanie od MINV  

12. Iné, diskusia  

a) Oboznámenie s vykonanými a plánovanými stavebnými úpravami na EP  

 b) Dovybavenie EP, 

 c) Spolupráca so školami v zmysle : uzavretie dohôd o IKT a WIFI pripojení  

13. Poďakovanie za účasť, záver 

 

Ad 1) Prítomných privítala a zasadnutie otvorila p. Petríková – predseda Rady školy.  

Ad 2)  Informácie o organizačnom zabezpečení nového školského roka predložila na 

prerokovanie p. riaditeľka Saňková. Škola bude naďalej poskytovať umelecké vzdelanie 

žiakom vo výtvarnom a tanečnom odbore, vyučovanie bude organizované v zmysle platnej 

školskej legislatívy a pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR. Začína sa 5. 

septembra. Školu čakajú personálne zmeny na pozíciách pedagógov VO aj TO z dôvodu 

skončenia pracovného pomeru 2 pedagógov VO a nástupu na MD 2 pedagógov TO. 

Ad 3) S prihliadnutím na záujem žiakov bude obnovená výučba na zaevidovaných 

elokovaných pracoviskách Černyševského (TO), Žitavská (TO), Fándlyho, Pezinok (VO), 

Exnárova (VO) a Nevädzová (TO, VO). 

Ad 4) Riaditeľka školy p. Saňková navrhuje v nasledujúcom školskom roku pozastaviť 

vyučovanie v EP Za Kasárňou z dôvodu nevyhovujúceho priestorového vybavenia pre VO /len 

1 miestnosť, spoločná s ŠKD/ 

Ad 5) Výška školného v obnovenom EP Žitavská bude v prvom roku činnosti znížená o 50% 

oproti iným EP v BA a v EP Fándlyho, Pezinok bola výška školného navrhnutá na 10 €, t. j 

zníženie cca o 17 % oproti EP v BA. 
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Ad 6)  Dodatočné prijímacie skúšky sa budú konať 7. a 8. septembra 2016. Počty žiakov 

musia byť konečné k 15. Septembru, kedy sa odovzdávajú štatistické výkazy. 

Ad 7) ŠkVP pre nový školský rok bol doplnený v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím 

programom o charakteristiku školy – jednotlivých EP – vo forme priloženej tabuľky 

/umelecké odbory, počty žiakov, skupín, pedagógov, tanečných útvarov, .../ 

Ad 8) Zmeny v pláne kontinuálneho vzdelávania vyplývajú z aktuálnych potrieb školy – 

v budúcom školskom roku by malo skončiť vzdelávanie vedúcich PZ /funkčné a atestačné/, 

pokračovať sa bude v adaptačnom vzdelávaní začínajúcich učiteľov, ktorí neboli zaradení 

minulý školský rok. Priestor na získavanie kreditov na účely predatestačného vzdelávania 

bude poskytnutý v rámci aktualizačného alebo inovačného vzdelávania 1 PZ z každého 

odboru. 

Ad 9) p. riaditeľka Saňková informovala prítomných o výsledkoch výtvarnej súťaže 

organizovanej predmetovou komisiou VO našej školy na tému Veľké objavy. Pravdepodobne  

kvôli náročnosti témy sa do súťaže zapojilo menej škôl, ako v minulom školskom roku. 

Výsledky a ocenenia sú zachytené v kronike školy a zverejnené na webovom sídle školy. 

Ad 10)  p. riaditeľka Saňková informovala tiež o mimoriadnych úspechoch žiakov TO na 

medzinárodných podujatiach, a to tanečných majstrovstvách sveta v Poreči, kde nás 

reprezentovali dve tanečné skupiny, pracujúce pod vedením p. učiteliek Kováčovej 

a Káčerovej a finále tanečného MIA festivalu v Prahe, kde nás reprezentovala tanečná 

skupina pod vedením p. uč. Nemcovej. Všetky skupiny priniesli medailové ocenenia. 

Ad 11) V súvislosti s účinkovaním našich žiakov na podujatí Deň hasičov, ktoré sa konalo 

v máji, dostala škola poďakovanie za spoluprácu od Ministerstva vnútra SR, ktoré bolo 

organizátorom spomínaného podujatia 

Ad 12) p. riaditeľka informovala prítomných, že v súvislosti s obnovením výučby na pôvodne 

pozastavených EP, bude potrebné dovybaviť tieto EP v zmysle základného a odporúčaného 

materiálno-technického vybavenia, čo si vyžiada zvýšené finančné nároky. Ide napr. 

o stavebné úpravy, vymaľovanie priestorov, dovybavenie multimediálnych ateliérov, atď. 

V tejto súvislosti sa uvažuje tiež o uzavretí dohôd so školami o spoločnom využívaní IKT 

a WIFI pripojenia. 

Ad 13) p. Petríková poďakovala prítomným za účasť a podnetné rokovanie. 

  

 

Bratislava 27.06.2016  

      

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


