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ZÁPIS 

zo zasadnutia konaného dňa 27. júna 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie, privítanie prítomných, doplnenie a schválenie programu 

2. Predbežné informácie o organizačnom zabezpečení školského roka 2017/2018 (EP, 

umelecké odbory, počty žiakov, úpravy školného, dodatočné prijímacie pohovory, 

personálne zmeny) 

3. Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru riaditeľky 

4. Prerokovanie ŠkVP na rok 2017/2018 

5. Diskusia, rôzne ( vyhodnotenie záverečných vystúpení, výstavy a súťaží, stav 

priestorového a materiálno-technického vybavenia, závery následnej kontroly ŠŠI) 

6. 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)  Informovala p. riaditeľka Saňková: Školský rok 2017/2018 bude zabezpečený v súlade 

s aktuálnymi POP v budove SZUŠ na Prokofievovej 5 (TO a VO) a 14 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   

6. Nevädzová ZŠ TO   

7. Nevädzová – SD Trávniky  TO,VO   

8. Ostredková ZŠ TO,VO   

9. Mudroňova ZŠ VO   

10. Vazovova ZŠ TO, VO   
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11. Nevädzová MŠ TO   

12. Exnárova MŠ VO  

13. Žitavská ZŠ TO  

14. Černyševského  ZŠ TO Nové pracovisko 

 

Predpokladaný počet pokračujúcich žiakov na základe aktuálnej koncoročnej klasifikácie: 

TO – 776 žiakov, VO – 433 žiakov, celkom 1209 žiakov, 

Stav novoprijatých žiakov: TO – 75, VO – 76, spolu – 151 žiakov. 

 

Dodatočné prijímacie skúšky sa uskutočnia v dňoch 6. až 7. septembra 2017 pre oba 

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

 

Úprava školného /zvýšenie o 1 euro/ bude od nasledujúceho školského roka z dôvodu 

výrazného zníženia koeficientu na žiaka v skupinovej forme vyučovania /zo 7 na 4,8 /, 

zvýhodnené školné bude pre žiakov ZŠ Prokofievova, ktorí navštevujú VO a TO na pracovisku 

SZUŠ Prokofievova /príloha 1/. 

 

V súvislosti s ukončením pracovného pomeru VO – 3 zamestnanci, TO – 2 zamestnanci, budú 

v septembri nutné personálne zmeny – prijatie nových zamestnancov. 

 

Ad 3) Riaditeľka SZUŠ informovala prítomných o plnení koncepčného zámeru 

rozpracovaného na roky 2016 a 2017. Dokument /príloha 2/ bol vzatý na vedomie bez 

pripomienok. 

 

Ad 4) Riaditeľka SZUŠ predložila na prerokovanie Školský vzdelávací program na nasledujúci 

školský rok. Do jeho úvodu sú zapracované nové myšlienky, zámery a ciele vyplývajúce 

z národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania - Učiace sa Slovensko. V prípade 

schválenia zmien v rámcových učebných plánoch s účinnosťou od 1. 9. 2017 budú dodatočne 

aktualizované učebné plány. 

 

Ad 5) Riaditeľka SZUŠ p. Saňková v rámci diskusie informovala prítomných o pozitívnom 

ohlase a vysokej úrovni záverečných vystúpení aj výstavy výtvarných prác. 

 

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/ 

bolo predčasne ukončené vyučovanie v oboch odboroch. Rodičom žiakov bude vrátená 

alikvotná časť školného. 
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Čo sa týka MTV – v súčasnosti by mali byť (v rámci možností) všetky EP vybavené v súlade 

s normatívom MŠVVaŠ, čo konštatovala aj následná kontrola ŠŠI, ktorá bola vykonaná 

13.06.2017 a uzavretá bez opatrení. 

 

Zástupcovia rodičov poďakovali za prácu vedeniu školy aj pedagógom oboch umeleckých 

odborov. 

Ad 6) V závere p. Petríková poďakovala prítomným za účasť a zaželala všetkým príjemnú 

dovolenku, dostatok času na oddych a načerpanie nových síl počas nadchádzajúcich 

prázdninových dní. 

  

 

Bratislava 30. jún 2017  

 

 

      

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


