Zápisnica zo zasadnutia Rady školy
pri SPŠ Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica

Termín konania:
11.10.2017 o 16.00 hod.
Miesto konania:
Kancelária riaditeľa školy
Prítomní:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jaroslav Pauko
Mgr. Eva Luptáková
Mgr. Juraj Badáni
Matúš Majling
Ing. Jana Bibová
Mgr. Peter Drienovský
Ing. Roman Ščehovič
Katarína Tomčíková

Neprítomní:
1. Mgr. Vojtech Papp
2. Ing. Jakub Gajdošík
3. Ing. Stanislav Ríša
Hostia:
Ing. Kamil Kordík, riaditeľ SPŠJM
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Informácie riaditeľa školy o prijímacom konaní 2017/2018
Personálne zabezpečenie školského roka 2017/2018
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017
Prijatie uznesenia
Diskusia
Záver

1. Zasadnutie Rady školy SPŠJM otvoril predseda Jaroslav Pauko, privítal prítomných,
odovzdal slovo Ing. Kamilovi Kordíkovi.

Poďakovanie za prácu Ing. Jane Bibovej, ktorá v Rade školy končí.
2. Riaditeľ školy Ing. Kamil Kordík informoval prítomných o prijímacom konaní pre
školský rok 2017/2018, oboznámil so stavom
- naplnenosť školy je výborná, počet prihlásených žiakov síce klesol oproti
predchádzajúcemu obdobiu, napriek tomu ostáva na dobrej úrovni
- bol upravený počet otvorených tried zo 6 na 5 z dôvodu priestorovo - technického
a personálneho zabezpečenia
- pre školský rok 2017/18 sa urobili nové úpravy praxe v 3. ročníkoch, pripravuje sa
projekt na nové zariadenie pre praktické vyučovanie, zdokonaľujú sa odborné
predmety, chystá sa nové televízne štúdio
- v tomto období sa začínajú náborové akcie
Naplnenosť - plánovaný počet prijatých žiakov splnený: 4 triedy po 31 žiakov a 1
s počtom žiakov 30.
3. Riaditeľ školy Ing. Kamil Kordík vyjadril spokojnosť s personálnym zabezpečením.
4. Riaditeľ školy Ing. Kamil Kordík oboznámil prítomných členov Rady školy pri SPŠJM so
Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2016/2017.
Rada školy berie správu na vedomie.
5. Prijatie uznesenia
Uznesenie číslo 01/2017 zo dňa 11. októbra 2017
Viď prílohu č.1
6. Diskusia
Zachovanie dvoch cudzích jazykov v školských programoch vo všetkých odboroch
- Matúš Majling poukázal na vysokú náročnosť vyučujúcich na odbornú
terminológiu v druhom cudzom jazyku, najmä v nemčine
- členovia rady odporučili zachovať druhý cudzí jazyk
Prípravy na 100. výročie založenia školy
- riaditeľ školy Ing. Kamil Kordík informoval o prípravách, úpravách priestorov a o
získavaní materiálov pre pripravovanú publikáciu o škole
Záver
Predseda rady školy Jaroslav Pauko ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným.

Zapísala: Mgr. Eva Luptáková

Overil: Jaroslav Pauko

