Rada školy pri Strednej priemyselnej škole na ulici Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

Zápisnica
Rady školy pri Strednej priemyselnej škole na ulici Karola Adlera v Bratislave
zo dňa 21.10. 2014

Prítomní: Ing. Jana Pašková, Mgr. Ing. Alexandra Vojteková, Ing. Miroslav Hajach, Barbora
Pomsárová, Ing. Ľudmila Sventeková, Juraj Bago, Ing. Peter Šramko
Hostia:

Ing. Daniel Adamko, PhD.

Neprítomní: Mgr. Denisa Radochová, Ing. Juraj Káčer, RNDr. Martin Zaťovič, Ing. Igor Bendík
Program zasadnutia
1. Privítanie a oboznámenie s programom
2. Zmeny v obsadení RŠ (predstavenie nových členov)
3. Voľby predsedu, podpredsedu a tajomníka RŠ
4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2013/2014
5. Rekonštrukcia - Úprava a skultúrnenie priestorov školy
6. Rôzne

1 - Privítanie a oboznámenie s programom
Podpredseda RŠ privítal členov RŠ a vedenia školy a oboznámil ich s programom.

2 – Zmeny v obsadení RŠ
Podpredseda RŠ predstavil nových členov Rady školy delegovaných za pedagogických
pracovníkov, nepedagogických pracovníkov, rodičov a zástupcu v Žiackej školskej rade.
Za pedagogických pracovníkov bola zvolená Mgr. Ing. Alexandra Vojteková.
Voľby sa konali dňa 23.6.2014. Konali sa z dôvodu že člen RŠ za pedagogických pracovníkov Ing.
Daniel Adamko, PhD. sa stal riaditeľom školy. (viď. Zápisnica z volieb)

Za nepedagogických pracovníkov bol zvolený Ing. Miroslav Hajach.
Voľby sa konali dňa 6.10.2014. Konali sa z dôvodu že člen RŠ za nepedagogických pracovníkov
Ing. Daniela Roďomová od 1.9.2014 už nie je zamestnancom školy. (viď. Zápisnica z volieb)
Za zástupcu rodičov školy bol zvolený p. Juraj Bago.
Voľby sa konali dňa 22.9.2014. Konali sa z dôvodu že člen RŠ za zástupcov rodičov Bc. Štefánia
Macháčová už nie je rodičom žiaka školy. (viď. Zápisnica z volieb)
Za zástupcu študentov v Žiackej školskej rade bola zvolená Barbora Pomsárová.
Voľby sa konali dňa 5.6.2014. Konali sa z dôvodu že člen RŠ za zástupcu študentov Jozef Macháč
už nie je študentom školy. (viď. Zápisnica z volieb)

3- Voľby predsedu, podpredsedu a tajomníka RŠ
Volieb sa zúčastnilo 7 členov (viď. Prezenčná listina)
Za predsedu bola jednohlasne zvolená Ing. Jana Pašková
Za podpredsedu bola jednohlasne zvolená Mgr. Ing. Alexandra Vojteková
Za tajomníka bol jednohlasne zvolený Ing. Miroslav Hajach
4 – Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok
2013/2014

Riaditeľ školy Ing. Daniel Adamko PhD predniesol správu a oboznámil prítomných s chodom
školy, zložením pedagogického zboru, nepedagogických zamestnancov, prospievaním
študentov, výsledkami maturitných skúšok, aktivitami školy, materiálovo – technickým
vybavením školy, finančným a hmotným zabezpečením výchovno-vzdelávacej činnosti....
Zároveň p. riaditeľ informoval o rekonštrukcii priestorov pre vedenie školy (maľovanie, nábytok,
upratovanie…) a informoval, že tieto činnosti boli vykonané v réžii školy, poprípade v réžii p.
riaditeľa.
Referovanie správy plynulo prešlo do bodu č.5 a do spoločnej diskusie

5 – Rekonštrukcia – úprava a skultúrnenie priestorov školy
1. Dokončenie výmeny okien v bloku A – túto situáciu je treba riešiť, lebo okná sú
v havarijnom stave, uniká teplo, môžu vypadnúť
2. Havarijný stav omietok a maľovky na chodbách v dôsledku netesností okien a zatekania
3. Nefunkčné chlapčenské toalety – rieši p. riaditeľ v spolupráci s p. školníkom
4. Dokončenie rekonštrukcie malej telocvične – plánované ukončenie do 27.10.2014
5. Rekonštrukcia školského ihriska
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6 – Rôzne
Okrem spomínaných tém sa riešil aj plánovaný prenájom telocviční a oslovenie
elektrotechnických firiem kvôli sponzoringu a zabezpečovaniu odbornej praxe pre študentov.
Veľmi dôležitú tému otvoril p. riaditeľ a to je dofinancovanie školy z dôvodu že už teraz vie
povedať, že dodávaná „limitka“ je nedostačujúca a škola bude mať problém s výplatami
a úhradou faktúr v decembri.
Mená a priezviská členov rady školy, kontaktné údaje (všetkých):
Meno a priezvisko
Ing. Jana Pašková
Mgr. Ing. Alexandra Vojteková
Ing. Miroslav Hajach
Barbora Pomsárová
Mgr. Denisa Radochová
Ing.Ľudmila Sventeková
Juraj Bago
Ing. Juraj Káčer
RNDr. Martin Zaťovič

Telefónny kontakt
+421902165427
0907 737700
0903 357781
0902 744677

+421 905 751 458

E-mail
hrobonka@gmail.com
a.vojtekova@adlerka.sk
m.hajach@adlerka.sk
smejko2@gmail.com
denisa.radochova@gmail.com
sventekova.lumis@pobox.sk
juraj.bago@internet.sk
juraj.kacer@gmail.com
martin.zatovic@gmail.com

Ing. Peter Šramko

+421 905 789 304

starosta@lamac.sk

0903 734373
0902 471275

Ing. Igor Bendík

igor.bendik@strana-sas.sk

Zápisnicu vyhotovil:

Ing. Jana Pašková

Zápisnicu overil:

.........................................
podpredseda rady školy

..............................................
podpis
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