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 02.07. 2013

Prítomní: Ing. Daniel Adamko, Ing. Daniela Roďomová, Ing. Peter Polák, Štefánia Macháčová,
Jozef Macháč, Ing. Ľubica Mihalovičová, RNDr. Martin Zaťovič, Ing. František Végh, Ing. Eva
Vicenová
Neprítomní: Ing. Jana Pašková, doc. RNDr. Ivan K. Haverlík CSc., Ing. PeadDr. Milan Trstenský,
Ing. Peter Šramko,
Program zasadnutia
1. Privítanie a oboznámenie s programom
2. Komunikácia s VÚC
3. Oboznámenie s dosiahnutými výsledkami študentov v šk. roku 2012/2013
4. Oboznámenie s plánmi výkonov pre šk. rok 2013/2014
5. Návrh zmien školského vzdelávacieho programu IT špecialista od 1.9.2013
6. Stav prestavby školského ihriska pri SPŠE K.Adlera 5
7. Záver

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

2. Komunikácia s VÚC
P. Ing. Daniel Adamko vystúpil s krátkym prejavom ohľadom komunikácie s VÚC. Za základný
problém sa považuje nedostatočné riešenie vzniknutých situácií na škole SPŠE K.Adlera 5. P. Ing.
Daniel Adamko niekoľkokrát kontaktoval mailom alebo telefonicky VÚC a žiadal o stretnutie
s predsedom úradu VÚC, ktoré sa doposiaľ neuskutočnilo. P. RNDr. Žaťovič sa ospravedlňoval za
úrad a prisľúbil okamžité riešenie vzniknutej situácie.

3. Oboznámenie s dosiahnutými výsledkami študentov v šk. roku 2012/2013
Pani zástupkyňa Ing. Eva Vicenová informovala o študijných výsledkoch študentov SPŠE s tým, že
konštatovala že opatrenia, ktoré škola prijala na zlepšenie prospechu mali význam a škola
zaznamenala oproti prvému polroku zlepšenie prospechu.

Taktiež informovala o priebehu maturitných skúšok a porovnávala štatistiku dosiahnutých
študijných priemerov s inými elektrotechnickými školami.
Spomínané štatistiky hovorili jednoznačne v prospech SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave.
Hlasovanie, v ktorom uvedené študijné výsledky zobrali členovia RŠ, dopadlo jednohlasne za
(7/7).

4. Oboznámenie s plánmi výkonov pre školský rok 2013/2014
Pán riaditeľ oboznámil s plánmi výkonov, kde jedna z dôležitých informácií bola o stave
študentov, hlavne o tom že do prvého ročníka nastúpi 131 žiakov.
Hlasovanie o oboznámení s plánmi výkonov dopadlo jednohlasne za. (7/7)

5. Návrh zmien školského vzdelávacieho programu IT špecialista od 1.9.2013
P. zástupkyňa Ing. Eva Vicenová predložila komplexný návrh zmien pre jednotlivé typy odborov.
Cieľom zmien bolo skvalitnenie preberanej problematiky na jednotlivých predmetoch.
Významnou zmenou je umožnenie výberu z dvoch cudzích jazykov alebo jeden cudzí jazyk a blok
elektrotechnických predmetov. Najväčšie zmeny sa dotkli odboru Informatické
a telekomunikačné systémy. Ďalšie zmeny sú uvedené v prílohe.
Hlasovanie o zmenách v školskom vzdelávacom programe dopadlo jednohlasne za. (7/7)
6. Stav prestavby školského ihriska pri SPŠE K.Adlera 5
P RNDr. Zaťovič nás oboznámil s nasledovnými informáciami: V mesiaci Máj boli architektmi
predložené podklady ohľadom školského ihriska. V súčasnosti sa čaká na vypísanie stavebného
povolenia.

Strana 2 z 3

7. Záver
Predseda RŠ poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.

Prílohy:
Prezenčná listina zo zasadnutia RŠ
Návrh zmien školského vzdelávacieho programu IT špecialista

Zápisnicu vyhotovil:

Ing. Daniel Adamko
predseda rady školy

Zápisnicu overil:

Ing. Daniela Roďomová
členka rady školy

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

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