
Zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy pri SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov, ktoré sa 

konalo dňa 03. 10. 2019 v rokovacej miestnosti riaditeľa školy o 15. 00 hod. 

 

Prítomní :   Ing. Ladislav Arendáč 

Mgr. Judita Geľhošová 

Denisa Paľová 

Ing. Zdenko Varga 

Ing. Mária Havrilayová 

Prof. Doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. 

Filip Paľo 

Neprítomní :  Mgr. Peter Vaščák 

Mgr. Mária Fecková 

Ing. Stanislav Kahanec 

Ing. Milan Fedorčík 
Program : 

1. Otvorenie 

2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2018/2019 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

Priebeh zasadnutia : 

K bodu 1. 

Zasadnutie otvoril predseda rady školy Ing. Ladislav Arendáč, ktorý privítal 

všetkých prítomných členov rady školy a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

K bodu 2. 

Predseda Rady školy prítomných členov oboznámil so správou o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019.  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2018/2019 obsahovala nasledujúce body:  

 Základné štatistické údaje; 

 Výsledky hodnotenia a klasifikácie; 



 Prehľad ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov; 

 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti; 

 Problémy v hodnotenom období, návrhy a opatrenia v budúcnosti; 

 Údaje o projektoch; 

 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach; 

 Spolupráca učiteľov s rodičmi; 

 Mimoškolské aktivity; 

 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy; 

 Plnenie strategických cieľov školy a vyhodnotenie ich plnenia; 

 SWOT analýza. 

 Predseda Rady školy vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k predloženému 

návrhu, nikto z prítomných členov rady školy sa k uvedenému návrhu nevyjadril.  

Hlasovanie: 

Za: 7  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2018/2019 bola členmi Rady školy pri Strednej priemyselnej škole 

strojníckej, Duklianska 1, Prešov odsúhlasená a navrhnutá zriaďovateľovi školy 

na schválenie.  

 

K bodu 3.   

Predseda rady školy poďakoval všetkým prítomným za účasť a nakoniec 

zasadnutie ukončil. 

 

V Prešove dňa 03. 10. 2019  

 

Zapísala : Mgr. Judita Geľhošová   ............................................................. 

 

Overila : Denisa Paľová         ............................................................. 

 

 

 ............................................................. 

                                                                              Ing. Ladislav Arendáč  

                                                                               predseda  rady školy 


