
Zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy pri SPOJENEJ ŠKOLE, Masarykova 24, Prešov, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 02.02.2023 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Členov Rady školy a prítomných hostí privítala predsedníčka RŠ Ing. Tatiana Štofková. 

Program, ktorý bol navrhnutý, prešiel hlasovaním všetkých prítomných bez zmien. Neboli 

odporúčané žiadne zmeny, ale bol program doplnený o jeden bod, týkajúci sa školského 

internátu, iné pripomienky neboli. Takže zasadnutie sa konalo podľa doplneného programu 

zasadnutia. 

Program zasadnutia: 

1. Správa o hospodárení školy, záväzky a pohľadávky školy za rok 2022. Informáciu 

podala zástupkyňa pána riaditeľa školy pre TEČ Ing. Iveta Drábová 

2. Návrh rozpočtu na rok 2023 predložila pani zástupkyňa riaditeľa školy pre TEČ Ing. 

Iveta Drábová.                                                                                              

3. Návrh kritérií prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 a pre školský rok 

2024/2025  predložil pán zástupca riaditeľa školy Ing. Bohuš Popík, MBA. 

4. Štruktúru nových študijných odborov na školský rok 2024/2025 predložil pán riaditeľ 

PaedDr. Michal Čiernik.  

5. Žiadosť o zaradenie nových študijných odborov predložil pán riaditeľ PaedDr. Michal 

Čiernik.  

6. Návrh počtu žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 predložil pán riaditeľ 

PaedDr. Michal Čiernik.  

7. Návrh kritérií k prijatiu žiakov na školský internát pre školský rok 2023/2024 predložila 

vedúca úseku pre výchovu mimo vyučovania Mgr. Iveta Ligdayová. 

8. Rôzne: Pán riaditeľ PaedDr. Michal Čiernik informoval o Centre odborného 

vzdelávania a prípravy pre študijné odbory 63, o získaní Certifikátu pre založenie 

Centra odborného vzdelávania na našej škole. Otázku cien energií pre tento rok 

a plánovaný rozpočet energií informovala zástupkyňa pána riaditeľa školy pre TEČ Ing. 

Iveta Drábová. Pán riaditeľ ďalej informoval o príprave celoškolskej súťaže Nápad 

predáva spojený s Dňom otvorených dverí. Pani zástupkyňa pána riaditeľa školy pre 

TEČ Ing. Iveta Drábová informovala o pokračovaní ubytovania Ukrajinských občanov 

na našej škole. Ing. Škultéty sa informoval o študijnom odbore 6858 M ekonomicko-

právne činnosti v podnikaní. Na otázku mu odpovedal riaditeľ školy. 



9. Diskusia: Pán riaditeľ informoval o Duálnom vzdelávaní pre nasledujúci školský rok. 

Ing. Škultéty sa informoval o študijnom odbore 6858 M ekonomicko-právne činnosti 

v podnikaní. Na otázku mu odpovedal riaditeľ školy. 

10. Uznesenie – viď príloha 

10. Záver. Zasadnutie Rady školy ukončila predsedníčka RŠ Ing. Tatiana Štofková,     

poďakovala sa prítomným za účasť. Rada školy bola ukončená v čase 17.35hod. 

 

 

 

V Prešove dňa 02.02.2023                                               Zapísal: Ing. Miroslav Vrabeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie 

Zo zasadnutia Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 02.02.2023 

 

Rada školy berie na vedomie: 

a) Správu o hospodárení školy, záväzky a pohľadávky školy za rok 2022, 

b) Návrh rozpočtu na rok 2023, 

c) Návrh kritérií prijímacieho konania, 

d) Štruktúru nových študijných odborov, 

e) Žiadosť o zaradenie nových študijných odborov, 

f) Návrh kritérií k prijatiu žiakov na školský internát pre šk. rok 2023/2024 

 

Rada školy schvaľuje: 

- Návrh počtu tried do prvého ročníka pre šk. rok 2024/2025. 

 

v Prešove dňa 02.02.2023 

 


