
Správa o činnosti Rady školy  

pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove  

za rok 2019 
 

Rada školy (RŠ) 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 finančnom 

zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z. v platnom podpísaním zápisnice 

z ustanovujúceho zasadnutia RŠ dňom 23.05.2019.                                                                                

Prešovský samosprávny kraj potvrdil zriadenie RŠ pri SŠJH, Slovenská 5v Bardejove dňom 

31.05.2019. Funkčné obdobie RŠ podľa zákona NR SR č. 596/2003 v platnom znení sa končí dňa 

31.05. 2023.  

V priebehu roka 2019 sa uskutočnili  4 riadne zasadnutia RŠ:  

23.5.2019 ustanovujúce zasadnutie a potom 12. 6. 2019, 21.10. 2019, 19. 12. 2019. 

RŠ sa v uplynulom období vyjadrovala ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa týkali 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, ku kritériám a počtom prijímaných žiakov.  

RŠ na svojich zasadnutiach: 

1) Prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na 

organizačnej zložke SOŠ SŠJH za školský rok 2018/2019 a tiež Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na organizačnej zložke Gymnázium 

SŠJH za školský rok 2018/2019. K predloženým správam RŠ nemala pripomienky 

ani výhrady. 

2) Prerokovala a schválila počty žiakov v školskom roku 2020/2021:  

- v organizačnej zložke Gymnázium  

- v organizačnej zložke SOŠ –študijné a učebné odbory - denné štúdium  

3) Prerokovala a schválila:  

a) kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka gymnázia, 4-ročného vzdelávacieho 

programu pre školský rok 2020/2021, 

b)  kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka S0Š polytechnickej, 4-ročného 

vzdelávacieho programu pre školský rok 2020/2021. 

c) návrh na počty žiakov do tried 1. ročníka pre školský rok 2020/2021. 

d) návrh riaditeľa školy na zvýšenie maximálneho počtu žiakov v triede  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., sa môže zvýšiť o troch. 

e) Postup s odvolaním sa na ÚPSK na navyšenie počtu žiakov pre šk.rok 2020/2021 

       

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

činnosti, mimoškolským aktivitám, materiálno-technickému zabezpečeniu procesu 



vyučovania, správe o hospodárskych výsledkoch školy za rok 2019 a k investičným zámerom 

a plánovaným rekonštrukciám a opravám v roku 2020. RŠ v týchto prípadoch plnila funkciu 

verejnej kontroly vedúcich zamestnancov školy. 

Úlohou RŠ bolo presadzovať záujmy rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov v oblasti výchovy, vzdelávania a činnosti školy. 

Na zasadnutí RŠ  21.10.2019 bola kooptovaná nová členka RŠ za pedagogických pracovníkov 

Mgr. Irena Hřibová, ktorá nahradila Mgr. Mariana Tomča, ktorý sa stal zástupcom riaditeľa 

školy pre PV, čím sa stal aj členom vedenia školy. 

 

Účasť členov na zasadnutiach RŠ bola nasledujúca: p. Ján Pavlus 4x, Mgr. Viera Slančová 

4x, Mgr. Marián Tomčo 2x, Mgr. Irena Hřibová 2x, Branislav Kavuľa 3x, Ing. Jozef Roháľ 

4x, , MUDr. Juraj Patráš 4x, p. Stanislav Fedoročko 3x, p. Sylvia Chudíková 2x, Mgr.art. 

Juraj Bochňa, ArtD. 1x, Mgr. Martin Šmilňák 2x, MUDr. Patrik Miháľ 0x. Niektorí členovia 

svoju neúčasť ospravedlnili plnením iných pracovných povinností . 

Na zasadnutia RŠ bol pravidelne pozývaný riaditeľ Ing. Peter Dulenčin, PhD. 

Vedenie školy predkladalo požadované materiály spravidla v písomnej aj elektronickej 

podobe. 

Rada školy si aj v nasledujúcom roku bude plniť funkciu verejnej kontroly vedúcich 

zamestnancov školy. 

 

 

 

 

 

 

V Bardejove  17. 02. 2020   

 

 

 

 

                                                                    Ján Pavlus 

   predseda RŠ  
  


