Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Saleziánska 18, 010 01 Žilina
tel.: 041/724 56 29, IČO: 00652512
www.sos.sdb.sk, e-mail: sos@sdb.sk

RADA ŠKOLY (ďalej RŠ) pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka
30.03. 2009
Prítomní:

P. Hitka – zástupca provinciála
P. Degro – zástupca zriaďovateľa – direktor domu
V. Riško – zástupca zriaďovateľa – katechéta
J. Sivek – zástupca zriaďovateľa – majster OV
P. Lukačik – zástupca zriaďovateľa – vychovávateľ v ŠI,
M. Krupa – zástupca pedagogických zamestnancov
M. Tichá – zástupkyňa rodičov
E. Toman – zástupca rodičov
M. Olej – zástupca žiakov
J. Sarnecký – riaditeľ školy
Neprítomní: P. Melicherčík - zástupca pedagogických zamestnancov - ospravedlnená
neprítomnosť z dôvodu PN
E. Horníková - zástupca ostatných zamestnancov - ospravedlnená
neprítomnosť z dôvodu PN
M. Kormanová - zástupca rodičov
Program stretnutia:
A. prvá časť od 1400 – 1515 hod.
1, privítanie prítomných + príhovor P. Hitku
2, informácie zo strany riaditeľa školy na vyjadrenie sa rade školy:
a, návrh na počty prijímaných žiakov
b, návrh na zavedenie nového študijného odboru
c, informácie k ŠkVP (školský vzdelávací program)
d, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
e, správa o výsledkoch hospodárenia školy a ŠZ (informácia o rozpočte)
f, koncepčný zámer rozvoja školy/ŠZ na 2 roky (informácia)
g, informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení VVP
3, voľba predsedu rady školy pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka
krátka prestávka
B. druhá časť od 1530 – cca 1615 hod.
1, výberové konanie na post riaditeľa SOŠ sv. Jozefa Robotníka
Priebeh:
A. prvá časť od 1400 – 1530 hod.
- 1, Úvodný príhovor P. Hitka,
o privítanie všetkých prítomných
o legislatíva: od septembra 2008 je povinná rada školy pre všetky školy
o prebehli voľby, na základe ktorých riaditeľ školy vymenoval RŠ
- 2, J. Sarnecký:
o Info blok: vznik rady SOŠ a jej úlohy
 voľba predsedu RŠ
 štatút - úlohy RŠ, práva, povinnosti a zodpovednosť členov RŠ,
pravidlá volieb, spôsob doplňovania členov a rokovanie RŠ.
o Body na vyjadrenie RŠ
a) návrh na počty prijímania žiakov na šk. r. 2009/10
Zriaďovateľ: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, www.sdb.sk



História
• tabuľka prijímaných žiakov podľa šk. rokov na škole
• kľúč otvárania UO v jednotlivých šk. rokoch
• zvyšovanie počtu prijímaných žiakov – Z 597/2003 Z. z.
financie na žiaka
• minuloročná stratégia – úsilie školy otvoriť odbor maliar na
SOŠ - detašovaná trieda odbor maliar v Sučanoch
• školné 66,38,- € (hradia sa výdavky, na ktoré nedostaneme
peniaze z VUC) – stanovisko zriaďovateľa školy
 Súčasnosť, počet predbežne prihlásených
• Auto opravár hlási sa 41/74 (prihláška na 1.termín/spolu s 2.)
• Stolár 9/15
• Murár 2/7
• Maliar 1/3
 Návrh na šk. rok 2009/10 – dve alternatívy
• A.)
AO – 60
B.)
AO – vyšší
S – 12/15/24
S – 12
MU/MA – 12
Sučany - ?
Spolu 84 triedy ?
Stanovisko RŠ – podpora s predstaveným návrhom a postupom pri realizácií
b) návrh na zavedenie nového študijného odboru
 Vstup SDB do TV LUX – príprava technického personálu
 ŠO – 344 4 Grafik digitálnych médií (GDM)
 4 ročná denná forma
 Profil absolventa
 Na Slovensku existuje 14 škôl (Poprad, ...)
 Učebný plán
 Záujem o tento druh odboru na iných školách
 Predpokladané otvorenie odboru v šk. r. 2010/11
 Materiálne a personálne vybavenie – potreby
 Niekoľko otázok
• skúsenosť štátnych škôl s poklesom záujmu o UO
• GDM – nateraz jediný štvorročný odbor
• dievčatá ?
• počet žiakov na ročník (špeciálne triedy 24 alebo 30?)
Stanovisko RŠ – podpora návrhu otvoriť nový ŠO
c) informácie o ŠkVP (školský vzdelávací program) a k VVP (výchovy)
 Novým školským zákon č. 245/2008 Z. z. od 1.9.2008 vstúpili do
platnosti ŠkVP (VVP 1.9.2009)
Stanovisko RŠ – podpora používaným ŠkVP-om
d) správa o vých.-vzdeláv. činnosti jej výsledkoch a podmienkach za 1.

polrok








294 žiakov
vyznamenaní 4 ž.
PVD 41 ž.
prospeli 163 ž.
neprospeli 67 ž.
neklasifikovaní 12 ž.
správanie 15(stupeň 2), 8(3), 8(4)

 informácia o dochádzke
 súťaže – Lastovičky v akcii, Autoopravár Junior Castrol 2009, murári
 mimoškolské aktivity – informácia o krúžkovej činnosti
Stanovisko RŠ – členovia RŠ prijali informácie o výsledkoch žiakov za 1. polrok

e) správa o výsledkoch hospodárenia školy a školského zariadenia


riaditeľ predstavil príjmy a výdavky školy/ŠI za rok 2008 (viď
príloha)
Stanovisko RŠ – členovia RŠ prijali informáciu o hospodárení SOŠ/ŠZ

f) koncepčný zámer rozvoja SOŠ/ŠZ na 2 roky (informácia)


vzdelávanie – cudzie jazyky, motivačný systém u AO 1 roč., NDŠ,
P3

personál – odporúčania zriaďovateľa školy z vizitácie (absolventi
SOŠ)

prostredie
Stanovisko RŠ – členovia RŠ prijali informáciu o rozvoji školy
3, voľba predsedu rady školy pri SOŠ sv. Jozefa
Robotníka
 úloha: zvolávať a viesť stretnutia, animovať
 za predsedu RŠ bol zvolený Mgr. M. Krupa
o ZA:
9
o PROTI:
0
o ZDRŽALI SA:
0
prestávka
B. druhá časť od 1530 – cca 1615 hod.
1, výberové konanie na post riaditeľa SOŠ sv. Jozefa Robotníka
Prítomní:
P. Hitka – zástupca provinciála
P. Degro – zástupca zriaďovateľa – direktor domu
V. Riško – zástupca zriaďovateľa – katechéta
J. Sivek – zástupca zriaďovateľa – majster OV
P. Lukačik – zástupca zriaďovateľa – vychovávateľ v ŠI,
M. Krupa – zástupca pedagogických zamestnancov
M. Tichá – zástupkyňa rodičov
E. Toman – zástupca rodičov
M. Olej – zástupca žiakov
L. Skyba – delegovaný zástupca KŠÚ na účel výberového konania
J. Kasmanová – delegovaný zástupca ŠŠI na účel výberového konania na
vymenovanie riaditeľa SOŠ sv. Jozefa Robotníka
Priebeh:
 prihlásil sa jeden kandidát
 kontrola dokumentov o spĺňaní podmienok na tento post
 predstavenie kandidáta – prečítanie životopisu kandidáta – Mgr. M. Krupa
 predstavenie koncepcie školy kandidátom Mgr. V. Riškom
 vyjadrenie jednotlivých členov RŠ, všetci členovia RŠ sa vyjadrili pozitívne
 hlasovanie:
o ZA:
9
o PROTI:
0
o ZDRŽALI SA:
0
V Žiline 30.03.2009

