
Zápisnica z riadneho zasadnutia Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu  vo Svite 

zo dňa 7.3.2019 

 

Prítomní: 9 - viď prezenčnú listinu 

Neprítomní: 2 /ospravedlnení/ -  viď prezenčnú listinu 

 

Program zasadania 

1. Otvorenie 

2. Návrh štatútu Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite 

3. Návrh plánu činnosti Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite na rok 2019 

4. Návrh plánu zasadnutí Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite na rok 2019 

5. Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2018 

6. Kritéria na prijatie žiakov do 1.ročníka študijných a učebných odborov pre  

školský rok  2019/20, informácia o počte žiakov, ktorých možno prijať na štúdium 

do 1.ročníka v školskom roku 2019/20 

7. Podnety z radov zamestnancov, rodičov a žiakov 

8. Rôzne a diskusia 

9. Uznesenia   

10. Záver 

.         

K bodu 1 

Predsedníčka rady školy privítala členov rady školy a oboznámila prítomných s programom 

riadneho zasadnutia  rady školy.  Program zasadnutia bol schválený. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny.  Rada školy je uznášaniaschopná.  

K bodu 2 

Predsedníčka rady školy oboznámila  prítomných členov s vypracovaným návrhom štatútu 

rady školy. Členovia rady školy hlasovali osobitne: 

-čl.5 bod 5 -  možnosť kooptovania nových členov a postup pri kooptovaní,  v prípade potreby 

doplniť člena do rady školy.   Možnosť kooptovania ako aj postup pri kooptovaní schválili 

členovia jednomyseľne. 

-čl.6  bod 4 -  spôsob zasadania rady školy. Pri schvaľovaní spôsobu zasadania rady školy 

hlasovali všetci prítomní členovia RŠ za neverejné zasadania, pričom zápisnice budú 

k nahliadnutiu na internetovej stránke školy. Neverejné zasadania rady školy boli 

jednomyseľne schválené. 

-čl.6 bod 6 - možnosť hlasovania per rollam.  V naliehavých prípadoch, kedy je potrebné 

rozhodnúť bez zbytočného odkladu, členovi rady školy môžu využiť hlasovanie formou per 

rollam,teda nie riadnym zasadnutím. Hlasovanie  per rollam  schválili členovia jednomyseľne. 

Následne členovia RŠ hlasovali o návrhu štatútu rady školy ako celku. Prednesený návrh 

schválili jednomyseľne. Rada školy sa bude riadiť podľa schváleného štatútu rady školy. 

 

 



K bodu 3 

Členovia rady školy prerokovali návrh  plánu činnosti  rady školy na rok 2019.   Do programu 

zasadaní budú aktuálne zaraďované ďalšie otázky. Plán činnosti rady školy na rok 2019 bol  

jednomyseľne schválený. 

K bodu 4 

Členovia rady školy prerokovali návrh  plánu zasadnutí  rady školy na rok 2019. Podľa 

aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu. V naliehavých 

prípadoch alebo v časovej tiesni   môžu členovia rady školy prijímať stanovisko formou „per 

rollam“.  Dohodli sa , že  zasadania budú začínať o 15.00 hod. v  navrhovaných termínoch. 

Plán zasadnutí rady školy na rok 2019 bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 5 

Predsedníčka rady školy oboznámila prítomných členov rady školy s Výročnou správou 

o činnosti RŠ za rok 2018,  vypracovanie ktorej jej vyplýva z povinnosti predsedu rady školy 

podľa schváleného štatútu rady školy. Prítomní členovia RŠ vzali predmetnú správu na 

vedomie. 

K bodu 6 

Pani RNDr. Eva Nebusová, poverená riadením SOŠP J.A.Baťu vo Svite predniesla 

prítomným členom rady školy  Kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka študijných a učebných 

odborov pre školský rok 2019/20 a podala informáciu vo veci počtu žiakov, ktorých možno 

prijať na štúdium do 1.ročníka v školskom roku 2019/20. Rada školy podporila  bez výhrad 

Kritéria na prijatie žiakov do 1.ročníka študijných a učebných odborov pre  školský rok 

2019/20. 

K bodu 7 

Do zverejneného termínu zasadania rady školy  neboli dodané žiadne podnety  od 

zamestnancov školy,  rodičov a žiakov. 

K bodu 8  

V bode Rôznom pani RNDr. Eva Nebusová, poverená riadením SOŠP J.A.Baťu vo Svite 

predniesla prítomným členom rady návrh    vo veci označenia nehnuteľného majetku PSK pod 

správou SOŠP J.A.Baťu vo Svite za   prebytočný s možnosťou jeho následného predaja. Jedná 

sa o pozemky: 

- pozemok na parcele č.12/2 k.ú. Svit, na ktorom sa nachádza cesta k majetku súkromnej 

firmy. Uvedenú komunikáciu škola už roky nevyužíva  a o jej odkúpenie prejavilo záujem 

mesto Svit, ktoré plánuje rozšírenie tejto komunikácie a jej využívanie. Rada školy  

jednomyseľne podporila označenie uvedeného nehnuteľného majetku PSK za prebytočný. 

- pozemok na parcele č.12/21 k.ú. Svit v celkovej rozlohe 53 m2. Na uvedenej parcele je 

postavená murovaná trafostanica, ktorá je majetkom VDS Košice.  Škola, ako správca 

majetku PSK, nevyužíva uvedenú stavbu , teda jedná sa  prebytočný majetok. Rada školy  

jednomyseľne podporila označenie uvedeného nehnuteľného majetku PSK za prebytočný. 

 



K bodu 10 

U z n e s e n i a: 

Uznesenie č. 1  

Rada školy prerokovala a schválila štatút Rady školy pri SOŠP J.A Baťu vo Svite a ukladá 

predsedníčke rady školy zverejniť ho  na webovom sídle školy. 

Uznesenie č.  2 

Rada školy prerokovala a schválila  plán  práce Rady školy pri SOŠP J.A Baťu vo Svite na 

rok 2019 a ukladá predsedníčke rady školy zverejniť ho na webovom sídle školy. 

Uznesenie č. 3 

Rada školy prerokovala a schválila  plán  zasadaní Rady školy pri SOŠP J.A Baťu vo Svite na 

rok 2019 a ukladá predsedníčke rady školy zverejniť ho na webovom sídle školy. 

Uznesenie č. 4 

Rada školy  vzala na vedomie Výročnú správu o činnosti RŠ za rok 2018 a ukladá 

predsedníčke zverejniť ju na webovom sídle školy. 

Uznesenie č. 5 

Rada  školy vzala na vedomie   informáciu vo veci počtu žiakov, ktorých možno prijať na 

štúdium do 1.ročníka v školskom roku 2019/20 a prerokovala   Kritéria na prijatie žiakov do 

1. ročníka študijných a učebných odborov v šk. roku 2019/20  na SOŠP J.A Baťu vo Svite. 

Uvedené Kritériá   jednomyseľne  podporuje   bez výhrad.  

Uznesenie č. 6 

Rada školy    prerokovala návrh    vo veci označenia    pozemku  pod správou SOŠP J.A.Baťu 

vo Svite na parcele č.12/2 k.ú. Svit , na ktorom sa nachádza cesta k majetku súkromnej firmy, 

za    prebytočný  a vydáva súhlasné stanovisko  k označeniu uvedeného  nehnuteľného 

majetku PSK  pod správou SOŠP J.A.Baťu vo Svite   za prebytočný  s možnosťou jeho 

následného predaja.  

Uznesenie č. 7  

Rada školy    prerokovala návrh    vo veci označenia    pozemku  na parcele č.12/21 k.ú. Svit 

v celkovej rozlohe 53 m2, ktorý je pod správou SOŠP J.A.Baťu vo Svite,  za   prebytočný  

a vydáva súhlasné stanovisko  k označeniu uvedeného  nehnuteľného majetku PSK  pod 

správou SOŠP J.A.Baťu vo Svite   za prebytočný  s možnosťou jeho následného predaja.  

 

 

K bodu 13 

Predsedníčka rady školy poďakovala prítomným za účasť  a zasadnutie rady školy ukončila. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Dagmar Krišandová 

Vo Svite  dňa 7.3.2019                                                               predsedníčka rady školy 


