
Výročná správa  

Rady školy pri Strednej odbornej  škole polytechnickej J.A.Baťu vo Svite   

za rok 2021 

 

Rada školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej J.A.Baťu vo Svite bola ustanovená  

dňa 10.decembra 2018.   Sídlo rady školy   je   zhodné  so  sídlom školy, pri ktorej bola  

zriadená. 

Rada školy má 11 členov.  V roku 2021 pracovala  rada školy  v nasledovnom zložení: 

Pedagogickí zamestnanci:     Ing. Dagmar Krišandová  

                                                            PhDr. Iveta Hájovská 

Nepedagogickí zamestnanci:     p. Ján Klembara 

Zástupcovia rodičov:                             p. Jana Miškovičová 

                                                              p. Monika Olejníková/p. Simona Hurčalová 

                                                                       Ing. Ingrid Rothová   

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:         p. Anna Schlosserová,  

                                                                       PaedDr. Patrícia Bujňáková  

                                                                       p. Jaroslav Géci. 

Delegovaný zástupca zriaďovateľa  za zamestnávateľa:      Ing. Zuzana Weissová   

Zástupca žiakov:                                    Veronika Olejníková/ Tatiana Ovšonková 

V  roku 2021 rokovala rada školy na troch  riadnych zasadnutiach.   

V priebehu roka sa menilo zloženie členov rady školy.  Členstvo ukončili dve  členky rady 

školy. Zmena na pozícii  zástupcu rodičov: pani Simona Hurčalová  nahradila   pani Moniku 

Olejníkovú, ktorej  zaniklo členstvo z dôvodu ukončenia štúdia svojej dcéry.  Zmena na 

pozícii zástupcu žiakov: žiačka Tatiana Ovšonková nahradila Veroniku Olejníkovú,  ktorá 

maturitnou skúškou ukončila štúdium.  Obidve zmeny sa konali  v súlade so schváleným 

štatútom rady školy, na  základe čl.5, bodu 5,  vymedzujúcom  možnosť kooptácie nových 

členov rady školy. 

Všetky zasadnutia rady školy boli uznášaniaschopné. Členov na zasadnutia zvolávala 

predsedníčka  rady školy elektronickou pozvánkou.  Dôvodom včas ospravedlnenej  

neprítomnosti členov   rady školy na zasadnutiach bola práceneschopnosť alebo neodkladná 

pracovná záležitosť člena  rady školy. Nevyskytla sa žiadna neospravedlnená neúčasť. 



Na riadnych zasadnutiach boli prerokované jednotlivé body programu podľa plánu práce.    

Rada školy vydávala  stanoviská  k predkladaným   návrhom  riaditeľky školy.    

Program zasadnutí rady školy  sa riadil podľa plánu zasadnutí rady školy  a dopĺňal sa podľa 

potreby. Zo zasadnutí sú vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny.  Dokumenty rady školy 

a zápisnice zo zasadnutí sú zverejnené  na webovom sídle školy, dokumenty rady školy 

a zápisnice v písomnej forme, ako i  prezenčné listiny sú uložené u predsedníčky rady školy. 

Na marcovom  zasadnutí   rada školy vzala na vedomie  Výročnú  správu  rady školy za rok 

2020,   bola  informovaná  o počte  žiakov, ktorých bolo možné  prijať do 1. ročníka pre 

prijímacie konanie v školskom roku  2021/22, ako aj kritériách na prijatie žiakov do 1.ročníka 

študijných a učebných odborov pre  daný školský rok.  

Na májovom zasadnutí sa rada školy oboznámila s  rozborom hospodárenia školy za rok 

2020, s rozborom hospodárenia školského internátu za rok 2020,  ako i s podnikateľskou 

činnosťou  školy v roku 2020.  Vyjadrila sa s k návrhu na počet tried a ich členenie na 

prijímacie konanie do 1. ročníka v  školskom roku  2022/23 a vzala na vedomie informáciu 

o aktuálnom stave počtu prijatých    žiakov do 1.ročníka a otváraných odborov v školskom 

roku 2021/22. 

Na septembrovom zasadnutí sa rada školy oboznámila s Výročnou  správou o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2020/21,  hlavnými úlohami  školy v školskom roku 

2021/22. Z dôvodu  zhoršujúcej sa  situácie ohľadom šírenia sa koronavírusu  

a predpokladaných následných opatrení, rada školy v predstihu prerokovala a schválila návrh 

plánu činnosti  a  plánu   zasadnutí  rady školy na rok  2022. 

Na zasadnutia rady školy bola prizývaná riaditeľka školy, ktorá podávala informácie 

o činnosti školy, vyplývajúce jej zo štatútu rady školy, zodpovedala otázky kladené členmi 

rady školy. Všetky informácie  dostatočne dokladovala. Správu  o hospodárení školy 

a školského internátu pripravila hlavná ekonómka školy. 

Členka rady školy, zastupujúca  žiakov,  priebežne oboznamovala členov  o činnosti žiackej 

rady. 

Dôležitou témou diskusií na zasadnutiach  rady školy   boli hodnotenie    kvality  odovzdania    

prác na zatepľovaní budovy na škole,   využívanie nových   moderných strojov  pre praktickú 

výučbu, priebeh dištančného vzdelávania na škole počas mimoriadnej situácie, dovybavenie 

tried novým školským nábytkom, zapojenie sa školy do medzinárodných a národných     

projektov,  náborové aktivity školy,   prezentácia školy na verejnosti,  pripravovaný Okrúhly 

stôl s pani riaditeľkou na stretnutiach žiackej rady. 



 V roku 2021 prijala rada školy na svojich zasadnutiach nasledovné uznesenia:  

Zasadnutie rady školy zo dňa 3.3.2021 

Rada školy vzala na vedomie Výročnú správu o činnosti rady školy za rok 2020 a ukladá 

predsedníčke zverejniť ju na webovom sídle školy. 

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

štúdium do 1.ročníka študijných a učebných odborov v školskom roku 2021/22  na SOŠP 

J.A.Baťu vo  Svite a prerokovala  Kritéria na prijatie žiakov do 1. ročníka študijných 

a učebných odborov v šk. roku 2021/2022 na SOŠP J.A.Baťu vo  Svite. Uvedené kritéria 

jednomyseľne  podporuje bez výhrad.  

Zasadnutie rady školy zo dňa  13.5.2021 

Rada školy  vzala na vedomie     správu      Rozbor  hospodárenia školy  za rok 2020 

a  Rozbor  hospodárenia školského internátu   za rok 2020, ktorý zahŕňa  i podnikateľskú 

činnosť  školy v roku 2020  v predloženom znení. 

Rada školy vzala na vedomie informáciu o aktuálnom počte prijatých   žiakov,   počte tried a 

otváraných  študijných a učebných odborov prvom ročníku v školskom roku  2021/22.  

Rada  školy vzala na vedomie  návrh  počtu tried   a ich členenie na prijímacie konanie do 

1.ročníka v šk.roku 2022/23. Uvedený návrh  jednomyseľne podporuje a vyjadruje k nemu  

súhlasné stanovisko. 

Zasadnutie rady školy zo dňa  29.9.2021  

Rada školy  vzala na vedomie   Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 

2020/21 v predloženom znení. Uvedený materiál jednomyseľne podporuje a vyjadruje k nemu  

podporné stanovisko. 

Rada  školy vzala na vedomie    Plán práce školy v školskom roku 2021/2022. Uvedený 

materiál jednomyseľne podporuje. 

Rada školy prerokovala a schválila  plán  práce rady školy  na rok 2022.   

Rada školy prerokovala a schválila  plán  zasadaní rady školy a  na rok 2022.   

 



Hospodárenie rady školy 

V zmysle štatútu rady školy rada školy nevytvára vlastný rozpočet a všetky náklady spojené 

s činnosťou rady školy boli uhrádzané z prostriedkov školy podľa potreby. V kalendárnom 

roku 2021 vedenie školy materiálne zabezpečilo bezproblémový chod rady školy. 

 

 

                                                                                Ing. Dagmar Krišandová 

                                                                 predsedníčka Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Svite  9.februára 2022 


