
Zápisnica 
zo zasadnutia RŠ pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove 

19. 12. 2019 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Kontrola plnenia úloh 

2. Výchovno – vzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok šk. roku 2019/2020 

3. Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za rok 2019 

4. Hospodárske výsledky školy za 1. – 9. 2019, pohľadávky a záväzky 

5. Investičné zámery a plánované rekonštrukcie a opravy v roku 2020  

6. Plán zasadnutí RŠ na rok 2020  

7. Rôzne   
 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda RŠ p. Pavlus  

1. Na predchádzajúcom zasadnutí RŠ neboli prijaté žiadne úlohy 

2. So správou o výchovno – vzdelávacích výsledkoch za 1. štvrťrok šk. roku 2019/2020, 

za organizačnú zložku Gymnázium a organizačnú SOŠ Polytechnickú  oboznámil RŠ 

riaditeľ školy Ing. Peter Dulenčin, PhD. 

 

3. Riaditeľ školy vyhodnotil koncepčný zámer školy za rok 2019, kde sa podarilo školu 

hlavne vďaka projektom z RP, IT akadémia a momentálne realizovaného projektu 

IROP posunúť vo vybavení na vyššiu úroveň, čím rok 2019 zhodnotil ako úspešný. 

 

4. Riaditeľ školy oboznámil RŠ aj s hospodárskymi výsledkami školy za 1. – 9. 2019, 

ako aj s pohľadávkami a záväzkami za dané obdobie. 

 

5. Investičné zámery a plánované rekonštrukcie a opravy v roku 2020 ako uviedol 

riaditeľ školy Ing. Peter Dulenčin, PhD., budú závisieť od pridelených financii od 

zriaďovateľa ÚPSK, nakoľko všetky investície sú schvaľované ÚPSK. Bežné opravy 

a nákupy škola realizuje z rozpočtových prostriedkov na bežné výdavky. Ďalej bude 

prebiehať projekt IROP – dokončenie stavebných prác a vybavenie odborných učební 

a dielní PV.  

 

6. Predseda RŠ p. Pavlus predložil RŠ na schválenie plán zasadnutí na rok 2020.  

 

7. V rôznom riaditeľ školy Ing. Peter Dulenčin, PhD. informoval RŠ o odvolaní sa na 

ÚPSK pre navýšenie už schválených počtov žiakov pre šk. rok 2020/2021, aby škola 

plnila kritéria, ktoré jej vyplývajú z realizovaných projektov a požiadaviek trhu práce 

v okrese Bardejov.  

.          

 

 



Uznesenie zo zasadnutia RŠ 

19. 12. 2019  
 

RŠ berie na vedomie: 

1. Výchovno – vzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok šk. roku 2019/2020 

2. Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za rok 2019 

3. Hospodárske výsledky školy za 1. – 9. 2019, pohľadávky a záväzky 

4. Investičné zámery a plánované rekonštrukcie a opravy v roku 2020  
 

RŠ schvaľuje: 

1. Plán zasadnutí RŠ na rok 2020  

2. Postup s odvolaním sa na ÚPSK na navýšenie počtu žiakov pre šk. rok 2020/2021. 

 

 

 

 

 

V Bardejove, 19. 12. 2019    

Zápisnicu zapísal: Pavlus Ján 

 

Zápisnicu overil: Mgr. Slančová Viera 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ján Pavlus - predseda RŠ  

 


