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

Zápisnica
Rady školypri Strednej priemyselnej škole na ulici Karola Adlera v Bratislave
zo dňa 25.10. 2018
Prítomní: Ing. Jana Pašková, Mgr. Milena Gondová, Ing. Martin Butkovský, Mário Havel,
Ing. Jana Dúbravková, MUDr. Juraj Štekláč, PhD

Ing. Daniel Adamko,PhD
Neprítomní: RNDr. Martin Zaťovič, Pavel Suchý, Ing. Juraj Káčer, Ing.Ondrej Kis ,
Mgr. Lenka Kožuchová

Program zasadnutia
1. Privítanie a oboznámenie s programom
2. Zmeny v obsadení RŠ (predstavenie nových členov)
3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2017/2018
4. Zámer školy – Vytvorenie nového školského vzdelávacieho program “25 61 - M“ - IT
a nového zamerania „Zabezpečovacie systémy“ v jestvujúcom školskom vzdelávacom
programe „26“ elektrotechnika
5. Rôzne
1 - Privítanie a oboznámenie s programom
Predseda 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,
zástupcov zriaďovateľa a zástupcu v Žiackej školskej rade.
Za zástupcu študentov v Žiackej školskej rade bol zvolený Mário Havel.
Voľby sa konali dňa 20.9.2018. Konali sa z dôvodu že člen RŠ za zástupcu študentov Matúš Pavlovič
už nie je študentom školy. (viď. Zápisnica z volieb)
Za zástupcov pedagogických pracovníkov bola zvolená Mgr. Milena Gondová.
Voľby sa konali dňa 21.6.2018. Konali sa z dôvodu že člen RŠ za zástupcu pedagogických
pracovníkov Mgr. Ing. Alexandra Vojteková sa stala od 1.9.2018 zástupkyňou školy.. (viď. Zápisnica
z volieb)

Za zástupcov zriaďovateľa boli delegovaní Ing. Jana Dúbravková a MUDr. Juraj Štekláč, PhD.

3 –Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok
2017/2018
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....
Momentálne má škola 67 zamestnancov.
Správa bola jednohlasne schválená.
Referovanie správy plynulo prešlo do bodu č.4 a do spoločnej diskusie
4 - Zámer školy – Vytvorenie nového školského vzdelávacieho program “25 61 - M“ - IT
a nového zamerania „Zabezpečovacie systémy“ v jestvujúcom školskom vzdelávacom programe
„26“ elektrotechnika
Návrh nového školského vzdelávacieho programu IT špecialista so zameraním na informačné
technológie bol jednohlasne schválený.
Oblasť prípravy „ Zabezpečovacie systémy“ je realizovaná v spolupráci s slovenskou asociáciou SBS.
5- Rôzne
Noví delegovaní poslanci prejavili záujem o bližšie sa oboznámenie so školou a v zmysle toho
bol vedený aj tento bod schôdze.
Zároveň MUDr. Juraj Štekláč, PhD ponúkol spoluprácu zamerania OBZ s Dúbravskou
televíziou.
Mená a priezviská členov rady školy, kontaktné údaje (všetkých):
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

meno
Ing. Jana Pašková
Mgr. Milena Gondová
Ing. Martin Butkovský
Mário Havel
Pavel Suchý
Ing.Ondrej Kis
Mgr. Lenka Kožuchová
Ing. Jana Dúbravková
Ing. Juraj Káčer
RNDr.Martin Zaťovič

MUDr. Juraj Štekláč, PhD

Zápisnicu vyhotovil:

Funkcia
predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Delegovaný za
ped.zamestnancov
ped.zamestnancov
neped.zamestnancov
žiakov SPŠE
rodičov žiakov SPŠE
rodičov žiakov SPŠE
rodičov žiakov SPŠE
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa

Ing. Jana Pašková
.........................................
predseda rady školy

E-mail
hrobonka@gmail.com
m.gondovaa@adlerka.sk
m.butkovsky@adlerka.sk
suchypav. @seznam.cz
ondrej@okis.sk
kozuchovalenka7 @gmail.com
juraj.kacer@gmail.com
martin.zatovic@gmail.com
i

..........................................
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