
VÝROČNÁ SPRÁVA 

o činnosti Rady školy pri SPŠ Bardejov, Komenského 5, 085 42 Bardejov za 

rok 2014 

Počas kalendárneho roka 2014 sa uskutočnili dve zasadnutia rady školy. 

Prvé zasadnutia sa uskutočnilo 1.04.2014, na ktorom boli prejednávané nasledujúce body:  

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za  1. polrok šk. r. 

2013/2014 

 Správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2013 

 Návrh rozpočtu na rok 2014 

 Návrh počtu tried a počtu žiakov 1. ročníka pre šk. rok 2015/2016 

Riaditeľ  školy Mgr. Vladimír Jacenko predniesol návrh počtu žiakov do tried  

v šk. roku 2015/2016 a to 4 triedy po 30 žiakov v študijných odboroch:  

 3765 M technika a prevádzka dopravy,  

 3650 M staviteľstvo,  

 3918 M technické lýceum,  

 2675 M elektrotechnika.  

 

Druhé zasadnutia sa uskutočnilo 18.9.2014, na ktorom boli prejednávané nasledujúce body:  

 Pripomienkovanie návrhu ( PSK – odbor školstva) počtu tried a počtu žiakov v 

jednotlivých študijných odboroch na SPŠ Bardejov pre šk. rok 2015/2016 

Členovia Rady školy MUDr. Hanuščák a MUDr. Miháľ navrhli, že je potrebné 

iniciovať  kroky smerujúce k zmene návrhu  počtu tried z troch na štyri. 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za   šk. r. 2013/2014 

 Vyhodnotenie maturitných skúšok 

 Príprava školského roka 2014/2015 

 Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu 

 Vyhodnotenie činnosti študentskej rady 

 

Členmi Rady školy k 1.1.2014 boli: 

1. Bujda Jaroslav, Ing.  za pedagogických zamestnancov – tajomník 

2. Simko Peter, Ing. - za pedagogických zamestnancov – predseda RŠ 

3. Danečko Ján - za nepedagogických zamestnancov  

4. Hankovský Stanislav – za rodičov žiakov školy 

5. Rychvalský Ján, Ing. - za rodičov žiakov školy – podpredseda RŠ 

6. Slivová Mária, Ing. - za rodičov žiakov školy 

7. Hanuščak Boris, MUDr. – člen delegovaný zriaďovateľom 

8. Choma Martin, Ing. - člen delegovaný zriaďovateľom 

9. Paľa Ján, Mgr.  - člen delegovaný zriaďovateľom 

10. Vasiľ Radovan, PhDr. - člen delegovaný zriaďovateľom 

11. Šellongová Jana – za žiakov školy 

 

http://www.zsjuhvv.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=373:vyrona-sprava-&catid=59:pozvanky&Itemid=92


 

     V roku 2014 došlo k nasledujúcim zmenám v zložení RŠ: 

 za kategóriu zástupca zriaďovateľa bol delegovaný MUDr. Patrik Miháľ, ktorý 

nahradil Mgr. Jána Paľu 

 za kategóriu rodičov žiakov školy boli zvolení: 

- Mária Kmecová 

- Ľuboš Leško   

vo funkcii nahradili 

- Ing. Jána Rychvalského 

- Ing. Máriu Slivovú 

(ktorých deti prestali byť žiakmi školy z dôvodu ukončenia štúdia) 

 za kategóriu zástupca žiakov bol zvolený Patrik Pavel, ktorý nahradil Janu Šelongovú 

(ukončila štúdium na škole). 

 

Členmi Rady školy k 31.12.2014 boli: 

1. Bujda Jaroslav, Ing.  za pedagogických zamestnancov – tajomník 

2. Simko Peter, Ing. - za pedagogických zamestnancov – predseda RŠ 

3. Danečko Ján - za nepedagogických zamestnancov  

4. Hankovský Stanislav – za rodičov žiakov školy – podpredseda RŠ 

5. Kmecová Mária - za rodičov žiakov školy  

6. Leško Ľuboš - za rodičov žiakov školy 

7. Hanuščak Boris, MUDr. – člen delegovaný zriaďovateľom 

8. Choma Martin, Ing. - člen delegovaný zriaďovateľom 

9. Miháľ Patrik, MUDr.  - člen delegovaný zriaďovateľom 

10. Vasiľ Radovan, PhDr. - člen delegovaný zriaďovateľom 

11. Pavel Patrik – za žiakov školy 

 

 

Rada školy nemala na svoju činnosti pridelené žiadne finančné prostriedky z rozpočtu školy. 

Vedenie školy napriek tomu umožňovalo rade školy využívať školské zariadenia a materiál 

(telefón, kopírka, kancelársky papier) na zabezpečenie jej činnosti. 


