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 27.10. 2015
Prítomní: Ing. Jana Pašková, Mgr. Ing. Alexandra Vojteková, Ing. Miroslav
Hajach , Milan Sventek, Ing. Ľudmila Sventeková, Juraj
Bago, Ing. Peter Šramko, Mgr. Denisa Radochová, Ing. Juraj Káčer
Ing. Daniel Adamko, PhD
Neprítomní: RNDr. Martin Zaťovič, Ing. Igor Bendík
Program zasadnutia
1. Privítanie a oboznámenie s programom
2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok
2014/2015
3. Úprava a skultúrnenie prostredia školy v súvislosti s plánovaným štátnym kolom SOČ

1 - Privítanie a oboznámenie s programom
Predseda RŠ privítal členov RŠ a vedenia školy a oboznámil ich s programom.
2 – 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 riaditeľ školy oznámil že od šk. roka 2015/2016 sa slovenský jazyk nevyučuje v celých
triedach, ale v skupinách – triedach delených na polovicu. K tomuto opatreniu prišlo na základe
výsledkov maturitných skúšok v šk. roku 2014/2015.
Správa bola jednohlasne schválená.
Referovanie správy plynulo prešlo do bodu č.3 a do spoločnej diskusie

3- Úprava a skultúrnenie prostredia školy v súvislosti s plánovaným štátnym kolom SOČ
V súvislosti s plánovaným celoštátnym kolom SOČ p. riaditeľ informoval, že v najbližšej dobe
bude vyhlásené verejné obstarávanie na úpravu priestorov školy v hodnote 200 000 eur (výmena
zvyšných okien, úprava chodieb – maľovanie a výmena dlážok, úprava tried – maľovanie a výmena
dlážok), pričom termín ukončenia rekonštrukcie je marec 2016.

Mená a priezviská členov rady školy, kontaktné údaje (všetkých):
Meno a priezvisko
Ing. Jana Pašková
Mgr. Ing. Alexandra Vojteková
Ing. Miroslav Hajach
Milan Sventek
Mgr. Denisa Radochová
Ing.Ľudmila Sventeková
Juraj Bago
Ing. Juraj Káčer

Telefónny kontakt
+421902165427
0907 737700
0903 357781
0902 638051

E-mail
hrobonka@gmail.com
a.vojtekova@adlerka.sk
m.hajach@adlerka.sk

0903 734373
0902 471275

denisa.radochova@gmail.com
sventekova.lumis@pobox.sk
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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