
Zápisnica 

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

ktoré sa uskutočnilo dňa 26.05.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

konštatované, že sme uznášania schopní. Program, ktorý bol navrhnutý, prešiel hlasovaním všetkých 

prítomných bez zmien. Program bol schválený. Neboli odporúčané žiadne zmeny, ani doplnenia, ani 

pripomienky. Takže sa zasadnutie konalo podľa predloženého programu zasadnutia. 

Program zasadnutia: 

1. Informácia o priebehu prijímacieho konania 

OA – 50 / 50,    EKL – 10 / 10,    MRCR – 15 / 13,    ŠP – 25 / 20,     

Naplnenosť : 100 / 97, 

II. kolo  21. júna 2022,  MRCR – 2 voľné miesta,  ŠP – 5 voľných miest 

Prihlášky do druhého kola cez Edupage. 

2.  Návrh a schválenie počtu žiakov a tried 1. ročníka pre školský rok 2023 / 2024 

       Pre šk. rok 2023 / 2024 sú navrhované nasledovné počty žiakov: 

       OA – 56 žiakov, ŠP – 22 žiakov,  EKL – 10 žiakov, MRCR – 12 žiakov 

       Spolu 100 žiakov. 

        

3.  Doplnenie finančnej správy 

Člen Rady školy požiadal, aby táto finančná správa bola doplnená o ďalšie informácie. Správa 

o činnosti bola poskytnutá na poslednej Rade školy. 

Rada školy odsúhlasila, že Ing. Drabová pošle pani predsedníčke finančnú správu elektronicky, 

správa bude k nahliadnutiu. 

 

4.  Rôzne  

V tomto bode nás informoval riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik o študijnom odbore ekonomicko-

právne činnosti v podnikaní.  

Taktiež informoval o investičnej akcii na prerábku kuchyne – verejné obstarávanie, Úrad verejného 

obstarávania – 215.000,-€. Termín – august 2022. 

Taktiež informoval o naplnenosti duálneho vzdelávania pre nový školský rok – OA – 16 žiakov, 13 žiakov 

už je v súčasnosti. 

Informoval aj o Centre odborného vzdelávania. 



5.  Diskusia 

p. Škultéty – riešenie elektronických podkladov, 

p. Štofková – bude posielať podklady 10 dní vopred, pred zasadnutí m RŠ, 

p. Bednárová – konštatovala, že materiály nie sú citlivé, môžu byť k naštudovaniu, 

p. Zima – nevidí problém so správou. 

 

6.  Uznesenie – viď príloha 

 

7.  Záver 

Zasadnutie Rady školy ukončila predsedníčka RŠ Ing. Tatiana Štofková, poďakovala sa prítomným za 

účasť. 

 

 

Zapísal: Ing. Tatiana Štofková 

 

V Prešove dňa 26.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov, ktorá sa  

uskutočnila dňa 26.05.2022 

 

Berie na vedomie: 

-   informáciu o priebehu prijímacieho konania 

-   doplnenie finančnej správy 

 

Schvaľuje:  

-   Návrh počtu žiakov a tried 1. ročníka pre školský rok 2023 / 2024. 

 

v Prešove dňa 26.05.2022 

 


