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 14.06.2017
Prítomní: Ing. Jana Pašková, Mgr. Ing. Alexandra Vojteková, Ing. Martin Butkovský, Juraj
Bago, , Viktor Gašparík, , Pavel Suchý, Ing. Ondrej Kis,
Ing. Daniel Adamko, PhD
Neprítomní: Ing. Peter Šramko, Ing. Juraj Káčer, RNDr. Martin Zaťovič
Program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.

Privítanie
Oboznámenie s plánmi výkonov pre šk. rok 2018/2019
Oboznámenie s dosiahnutými výsledkami študentov v šk. r. 2016/2017
Návrh zmeny v školskom vzdelávacom programe
Rôzne

1 - Privítanie a oboznámenie s programom
Predseda RŠ privítal členov a oboznámil s programom

2- Oboznámenie s plánmi výkonov pre šk. rok 2018/2019
Pán riaditeľ Ing. Daniel Adamko, PhD oboznámil s plánmi výkonov pre šk. rok 2018 /2019, kedy opäť
plánuje v prvom ročníku otvoriť 5 tried s počtom 30 žiakov v triede.
Zhodnotil priebeh a výsledky prijímacích skúšok (návrh poľa výpočtového strediska 175 žiakov, mohli
sme prijať 150 žiakov, zapísaných je 108 žiakov).
Ako dôvod nižšieho počtu žiakov uviedol jestvujúcu duálnu akadémiu s oveľa lepším vybavením školy.
Pre zvýšenie záujmu o štúdium škola vykonáva rôzne aktivitu a propaguje sa v rôznych smeroch. Preto
návrh na budúci šk. rok je opäť 150 žiakov.

3- Oboznámenie s dosiahnutými výsledkami študentov v šk. r. 2016/2017
Pani zástupkyňa Ing. Eva Vicenová pripravila štatistiku s dosiahnutými výsledkami maturantov v šk. r.
2016/2017. O dosiahnutých výsledkoch informoval riaditeľ školy.
(Výsledky sú priložené k zápisnici)

4 – Návrh zmeny v školskom vzdelávacom programe
Na základe pracovnej porady vedenia školy a zástupcov PK boli navrhnuté zmeny v školskom
vzdelávacom programe, ktoré boli jednohlasne schválené.
Zmeny sa týkali :
- 4 zamerania tak ako doposiaľ, pričom jedno z nich by malo byť Televízna a komunikačná
technika
- nebude NEJ
- v zameraní ITS bude dotácia na FYZ 1 hod. týždenne
- zmeny v odborných predmetoch (náplň, aj časová dotácia)

5 – Rôzne
Riaditeľ informoval o plánovanom termíne zatepľovania budovy školy (október) a o tom, že je
podaná žiadosť na rekonštrukciu ihriska.

Mená a priezviská členov rady školy, kontaktné údaje (všetkých):
Meno a priezvisko
Ing. Jana Pašková
Mgr. Ing. Alexandra Vojteková
Ing. Martin Butkovský
Viktor Gašparík
Pavel Suchý
Ing.Ondrej Kis

Telefónny kontakt
+421902165427
0907 737700

E-mail
hrobonka@gmail.com
a.vojtekova@adlerka.sk
m.butkovsky@adlerka.sk
gasparik@outlook.sk
suchypav. @seznam.cz
ondrej@okis.sk
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Juraj Bago
Ing. Juraj Káčer

0902 471275

juraj.bago@internet.sk
juraj.kacer@gmail.com

RNDr. Martin Zaťovič

+421 905 751 458

martin.zatovic@gmail.com

Ing. Peter Šramko

+421 905 789 304

starosta@lamac.sk

Ing. Igor Bendík

Zápisnicu vyhotovil:

Zápisnicu overil:

igor.bendik@strana-sas.sk

Ing. Jana Pašková

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

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