Správa o činnosti RŠ pri Spojenej škole J. Henischa

v Bardejove za r. 2011
Rada školy bola zriadená podľa zákona NR SR 596/2003 Zb. o štátnej správe a školskej
samospráve a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Zb. a o zložení, organizačnom a finančnou
zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z. v platnom znení podpísaním zápisnice
z ustanovujúceho zasadnutia RŠ dňom 11.4.2011. Funkčné obdobie RŠ podľa zákona NRSR č. 596/2003
v platnom znení sa končí dňa 10.4.2015.
V priebehu roka sa uskutočnili

ustanovujúce zasadnutie RŠ 6.4.2011 a 3 riadne zasadnutia

22.6.2011, 26.10.2011 a 14.12.2011. Na ustanovujúcom zasadnutí bola za predsedníčku RŠ zvolená Mgr.
Viera Slančová, za podpredsedníčku Mgr. Tatiana Marušinová a tajomník p. Ján Pavlus.
Po zvolení orgánov RŠ bol vypracovaný a schválený Štatút RŠ a taktiež plán zasadnutí RŠ na rok
2011.
RŠ v uplynulom období sa vyjadrovala ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa týkali
pedagog. a nepedagog. zamestnancov školy, k počtu prijímaných žiakov, k zavedeniu, resp. vyradeniu
študijných a učebných odborov.
Na návrh riaditeľa SŠJH schválila zaradenie do siete študijných a učebných odborov:
1. 26794 mechanik mechatronik
36584 mechanik stavebno – inštalačných zariadení
2. RŠ schválila vyradenie odborov zo siete školy:
študijne odbory: 2411401 mechanik nastavovač – obráb. stroje a linky
24894

manažér predaja a prevádzky autoservisu

2489402 manažér predaja a prijímací technik
2489403 manažér predaja a logistík
2672402 mechanik elektronik – org. a výpočt. techniky
34714

reprodukčný grafik

37594

komerčný pracovník v doprave

učebné odbory: 2433201 obrábač kovov
2435201 klampiar – strojárska výroba
24392

lakovník

2466202 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2466209 mechanik opravár – cestné motorové vozidlá
26872

autoelektrikár

64752

technicko – administratívny pracovník – stroj.

3. RŠ prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach na organizačnej

zložke SOŠ SŠJH za školský rok

2010/2011 a taktiež Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na
organizačnej zložke Gymnázium SŠJH za školský rok 2010/2011.
K predloženým správam RŠ nemala pripomienky a výhrady.
4. RŠ prerokovala a schválila počty žiakov v školskom roku 2012 / 2013 v organizačnej zložke
Gymnázium: 2 triedy- 60 žiakov, v organizačnej zložke SOŠ- denné štúdium : 4
triedy – 120 žiakov.
5. RŠ prerokovala a schválila kritéria prijímania žiakov ZŠ do 1. ročníka gymnázia a SOŠ
polytechnickej pre školský

rok 2011/ 2012.

RŠ na svojich zasadnutiach sa vyjadrovala aj k rozpočtu školy, k vykonávaniu podnikateľskej činnosti,
k mimoškolským

aktivitám,

k materiálno

–

technickému

zabezpečeniu

a správe

o výsledkoch

hospodárenia školy za rok 2010.
RŠ v týchto prípadoch plnila funkciu verejnej kontroly vedúcich zamestnancov školy.
Úlohou RŠ bolo presadzovať záujmy rodičov, žiakov, pedagog. a nepedagog. zamestnancov v oblasti
výchovy, vzdelávania a činnosti školy.
RŠ v októbri 2011 kooptovala 1 člena za pedagógov - Ing. Jána Rondzika ( Ing. Zábojník –
dlhodobá PN ).
Účasť členov na riadnych zasadnutiach RŠ bola nasledovná: Mgr. Viera Slančová 3x, pán Ján Pavlus 3x, ,
Ing. Ján Rondzik 2x, Ing. Ján Motyka 2x, Ing. Vladimír Fedorko 0x, p. Ceľuch 3x, Ing. Tarcala 0x, Mgr.
Marušinová 3x, Mgr. Lukáčová 2x, p. Šótová 3x a študentka Surmiková 3x. Niektorí členovia svoju
neúčasť ospravedlnili plnením iných pracovných povinností.
Na zasadnutia RŠ bol pravidelne pozývaný riaditeľ školy Ing. Jozef Hudák.
Vedenie školy predkladalo požadované materiály spravidla v písomnej podobe.
V závere je potrebné dodať, že aj v nasledujúcom roku si bude RŠ plniť funkciu verejnej kontroly
vedúcich zamestnancov školy.

V Bardejove 7.3.2012
Mgr. Viera Slančová
predsedníčka RŠ

