
Zápisnica 
zo zasadnutia RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove 

12. 06. 2019 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie, kontrola úloh RŠ 

2. Hospodárske výsledky školy za 1. - 3. 2019 

3. Maturitné skúšky, prijímacie skúšky - výsledky 

4. Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení školy v šk. 

r. 2019/2020 

5. Prerokovanie návrhu počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom 

školskom roku 2020/2021 v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné 

odbory 

6. Schválenie štatútu RŠ a plánu zasadnutí RŠ na rok 2019  

7. Rôzne 

 

 

 

Zasadnutie otvoril a viedol novozvolený predseda RŠ p. Pavlus  

1. S hospodárskymi výsledkami školy za 1. - 3. 2019 oboznámil RŠ riaditeľ školy Ing. Peter 

Dulenčin, PhD. 

2. Riaditeľ školy podal informáciu o priebehu a výsledkoch maturitných skúšok 

a prijímacích skúškach za organizačné zložky GYM. a SOŠ. 

3. Riaditeľ školy informoval aj o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom 

zabezpečení školy v šk. r. 2019/2020. 

8. Rada školy prerokovala návrh počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie 

v nasledujúcom školskom roku 2020/2021 v členení na jednotlivé študijné odbory alebo 

jednotlivé učebné odbory, ktorý predložil riaditeľ školy a ktorý bol schválený pedagogickou 

radou. 

4. V rôznom vystúpil člen RŠ zastupujúcich žiakov Branislav Kavuľa s požiadavkou 

žiackej rady na vytvorenie tzv. „študovne“ pre žiakov, ktorí majú voľnú hodinu, aby 

nemuseli vysedávať po chodbách ale mali vytvorený priestor pre oddych, štúdium a.p. 

5. V rôznom ďalej riaditeľ školy Ing. Peter Dulenčin, PhD. požiadal RŠ o schválenie   

      maximálneho počtu žiakov v triede na 34 žiakov v zmysle platnej legislatívy.  

 

.          

Uznesenie zo zasadnutia RŠ 

12. 06. 2019  
 

RŠ berie na vedomie: 
1. Hospodárske výsledky školy za 1. - 3. 2019 

2. Výsledky maturitných a prijímacích skúšok 

3. Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení školy v šk. 

r. 2019/2020 



RŠ schvaľuje: 

 

1. Návrh počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku 

2020/2021 v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory, ktorý 

predložil riaditeľ školy a ktorý bol schválený pedagogickou radou. 

2.  Návrh riaditeľa školy na zvýšenie maximálneho počtu žiakov v triede (34 žiakov)  
 v zmysle platnej legislatívy - ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu, najvyšší  

 počet žiakov v triede podľa odseku 1, zákona č. 245/2008 Z.z., (Zákon o výchove a    

 vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov), sa môže zvýšiť o troch  

3. Štatút Rady školy na funkčné obdobie 2019 – 2023 a plán zasadnutí RŠ na rok 2019 

 

 

 

 

V Bardejove, 12. 06. 2019    

 

Zápisnicu zapísal: Pavlus Ján 

 

 

Zápisnicu overil: Mgr. Slančová Viera 

 

 

                   

                                                                                                       Ján Pavlus - predseda RŠ  

 


