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
19.05.2010
Prítomní: M. Rožek – zástupca zriaďovateľa, J. Sivek – zástupca zriaďovateľa, P. Degro –
zástupca zriaďovateľa, L. Hanč - zástupca žiakov, P. Melichárčik – zástupca za praktické
vyučovanie, E. Horníková – zástupca za nepedagogických zamestnancov, M. Krupa - zástupca za
pedagogických zamestnancov, .... - zástupca rodičov, ... - zástupca rodičov
Hostia: V. Riško – riaditeľ školy, J. Vojtaš – delegovaný zriaďovateľom
PROGRAM:
1. Vyplnenie a podpísanie vyhlásení

2. Doplnenie kontaktov na členov RŠ
3. Diskusia o Štatúte RŠ a jeho priatie
a. Počet stretnutí RŠ
i. apríl - schválenie návrhov na prijímanie žiakov, počty žiakov, schválenie
hospodárenie školy
ii. september - schvaľovanie školských vzedelavacích programov
b. jeden zvolený zástupca za školský internát
c. zástupca riad. školy pre internát – nemôže byť aj členom rady školy. Potrebné, aby
zriaďovateľ menoval nového člena RŠ.
d. Hlasovanie:
i. Prítomní: 10
ii. Za 10
iii. štatút bol schválený
2. Voľba podpredsedu RŠ
a. Návrh M. Rožek za 7 hlasov, prial funkciu podpredsedu RŠ
b. E. Horníková za 2 hlasy
3. Poverenie zapisovateľa – P. Degro
4. Výročná správa - prednesie predseda RŠ v apríli 2011
a. Obsah: počet stretnutí, prerokované body, uznesenia, iné ...
5. Zaradiť do archívu RŠ, ktorý je v kabinete predsedu RŠ:
a. Deklarácia práv dieťaťa
b. Dohovor o právach dieťaťa
c. Školský zákon
d. Zákon č. 576 o školskej správe a samospráve
e. Zákon o pedagogických zamestnancoch
f. Zriaďovacia listina a dodatky
g. Školské vzdelávacie programy v elektronickej podobe
h. Školský poriadok
i. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
j. Štatút RŠ
6. Informačný blok – V. Riško
a. Diskusia k praktickému vyučovaniu, zachovať zdravú rovnováhu medzi
vyučovaním a zákazkami.
b. Riaditeľ školy, preverí zapájanie všetkých žiakov do praktického vyučovania, aby
nepracovali na zákazkách len niektorí žiaci.
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7. Návrh plán počtu žiakov na šk. rok 2011/12 – RŠ schválila (za 10 z 10 prítomných členov
RŠ) : tieto počty:
a. AO
65
b. MU 24
c. ST
24
d. GDM 24
e. MA 12
8. Motivácia žiakov
a. Klesá motivácia žiakov študovať
9. Zamykanie skriniek na internáte
a. doriešené
10. Názory na fungovanie web stránky
a. 14 % sa prihlásilo na školu v tomto roku na základe webu
b.
11. ...
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