Rada školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej Andyho Warhola,
Duchnovičova 506, Medzilaborce

Výročná správa
o činnosti Rady školy pri SOŠ polytechnickej
Andyho Warhola v Medzilaborciach
za rok 2019
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a
presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a
ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly
práce vedúcich zamestnancov tejto školy, z pohľadu školskej problematiky.
Zloženie Rady školy pri SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach
k 17.12.2019 :
Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
1. Mgr. Stanislav Protivňak - predseda
2. Ing. Martina Jurcaková
Zvolený zástupcovia ostatných zamestnancov
3. Miroslava Prejsová
Zvolení zástupcovia rodičov
4. Igor Grib
5. Andrea Drugová
6. Bc. Štefánia Steranková
Zvolený zástupca žiakov školy
7. David Steranka
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
8. Bc. Miroslava Zelinková
9. Ing. Ivan Solej
10. Ing. Alexander Galajda
11. Ing. Adrián Kaliňák
Rada školy pri SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach v roku 2019
pracovala podľa schváleného plánu prace. Zasadnutie rady školy v roku 2019 sa uskutočnilo
5krát. Každé zasadnutie bolo uznášania schopné, nakoľko sa zasadnutia zúčastnila
nadpolovičná väčšina členov rady, čo potvrdili svojím podpisom na prezenčných listinách.
Na zasadnutiach RŠ bola prítomná riaditeľka školy, ktorá predkladala správy a informácie
podľa požiadaviek rady školy. Z jednotlivých zasadnutí boli vyhotovené zápisnice
a prezenčné listiny, ktoré boli následné zaslané na OŠ PSK v Prešove.

1.Prvé zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 22.1.2019.
Program zasadnutia :

1. Otvorenie
2. Prerokovanie a schválenie plánu práce Rady školy pri SOŠ polytechnickej
Andyho Warhola v Medzilaborciach na rok 2019.
3. Informácia o schválenom najvyššom počte žiakov a jednotlivých študijných a
učebných odborov pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020.
4. Prerokovanie a schválenie kritérií pre úspešné prijatie na štúdium pre školský
rok 2019/2020.
5. Prerokovanie a schválenie žiadosti na vyradenie školskej jedálne , Mierová 296/15,
Medzilaborce zo siete ako súčasť Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho
Warhola, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
6. Prerokovanie a schválenie kandidátov do Územnej školskej rady pri Prešovskom
samosprávnom kraji.
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
Uznesenie rady školy: Rada školy pri SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach na svojom
zasadnutí dňa 22.1 2019 prijala nasledovné uznesenie :
A/ Schvaľuje –

1. Doplnenie programu .
2. Plán práce Rady školy pri SOŠ polytechnickej Andyho Warhola

v Medzilaborciach na rok 2019.
3.Kritéria pre úspešné prijatie na štúdium pre školský rok 2019/2020 s
pripomienkami.
4.Žiadosť na vyradenie školskej jedálne , Mierová 296/15,
Medzilaborce zo siete ako súčasť Strednej odbornej školy
polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 068 01
Medzilaborce.
5. Štatút Rady školy pri SOŠ polytechnickej, Duchnovičova 506,
Medzilaborce.
6. Miroslavu Prejsovú za podpredsedu Rady školy pri SOŠ polytechnickej,
Duchnovičova 506, Medzilaborce.

B/ Berie na vedomie: 1. Informáciu o schválenom počte žiakov, tried a odborov na školský
rok 2019/2020:

1 spoločná trieda pre štvorročné študijné odbory:
2682 K mechanik počítačových sieti - 11 žiakov
6405 K pracovník marketingu - 11 žiakov
1 spoločná trieda pre trojročné učebné odbory:
6456 H kaderník - 11 žiakov
2464 H strojný mechanik – 10 žiakov
2. Prerokovanie kandidátov do Územnej školskej rady pri

Prešovskom samosprávnom kraji. Do Územnej
školskej rady pri Prešovskom samosprávnom kraji.

Hlasovanie: Počet prítomných členov rady školy: 8
Počet neprítomných členov rady školy: 3
Za hlasovalo: 8
Proti hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Za predložený návrh uznesenia hlasovala nadpolovičná väčšina členov rady školy. Rada
školy konštatuje, že uznesenie bolo schválené a je platné.

2.Druhé zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 16.4.2019.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie a schválenie návrhu na počet tried a jednotlivých odborov do prvého ročníka
nadstavbového štúdia v školskom roku 2019/2020.
3. Prerokovanie a schválenie návrhu žiakov do 1. ročníka pre prijímacie konanie v šk.

roku 2020/2021
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver

Uznesenie rady školy : Rada školy pri SOŠ polytechnickej Andyho Warhola
v Medzilaborciach na svojom zasadnutí dňa 16.4.2019 prijala nasledovné uznesenie :
A/ Schvaľuje - 1. plán výkonov počtu tried a počtu žiakov do prvého ročníka 2 ročného
nadstavbového štúdia na šk. rok 2019/2020 nasledovné:
1 triedu 2ročného nadstavbového štúdia
3347 L 00 drevárska a nábytkárska výroba - 9 žiakov
6426 L 00 vlasová kozmetika – 15 žiakov
2. plán výkonov počtu tried a počtu žiakov do prvého ročníka
dvojročného a trojročného učebného odboru, a štvorročného študijného
odboru na šk. rok 2020/2021 nasledovné :
a/ - 1 trieda dvojročných učebných odborov
2478 F strojárska výroba – žiakov
3161 F praktická žena – žiakov
b/ - 1 trieda trojročných učebných odborov
6456 H kaderník – 11 žiakov
3355 H stolár – 13 žiakov
c/ - 1 trieda štvorročných študijných odborov
2682 K mechanik počítačových sieti – 12 žiakov
6405 K pracovník marketingu - 12 žiakov
Hlasovanie: Počet prítomných členov rady škola: 7
Počet neprítomných členov rady školy: 4
Za hlasovalo: 7
Proti hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Nakoľko za predložený návrh hlasovala nadpolovičná väčšina členov rady školy, rada
školy konštatuje, že uznesenie bolo prijaté a je platné.
3. Tretie zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 13.6.2019.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie a schválenie návrhu žiakov do 1. ročníka pre prijímacie konanie v šk.

roku 2020/2021
3. Prerokovanie a vyjadrenie stanoviska k žiadosti o odpredaji prebytočného hmotného

majetku školy.
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver
Uznesenie rady školy : Rada školy pri SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach
na svojom zasadnutí dňa 13.6. 2019 prijala nasledovné uznesenie :
A/ Schvaľuje –

1. Doplnenie programu .
2. Plán výkonov počtu tried a počtu žiakov do prvého

ročníka v jednotlivých učebných a študijných odboroch na šk. rok
2020/2021 nasledovné:
a/ - 1 trieda dvojročných učebných odborov
2478 F strojárska výroba – žiakov
3161 F praktická žena – žiakov
b/ - 1 trieda trojročných učebných odborov
6456 H kaderník – 11 žiakov
3355 H stolár – 13 žiakov
c/ - 1 trieda štvorročných študijných odborov
2447 K mechanik hasičskej techniky– 12 žiakov
6442 K obchodný pracovník - 12 žiakov
3. Žiadosť o odpredaji prebytočného hmotného majetku školy.
4. Žiadosť o zaradeniu študijného odboru 2426 K programátor obrábacích
a zváracích strojov do siete školy

5. Žiadosť o súhlasne stanovisko s predloženou zmluvou o stravovaní v ZŠ
ul. Duchnovičova 480/29 v školskej jedálni.
Hlasovanie: Počet prítomných členov rady školy: 6
Počet neprítomných členov rady školy: 5
Za hlasovalo: 6
Proti hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Za predložený návrh uznesenia hlasovala nadpolovičná väčšina členov rady školy. Rada
školy konštatuje, že uznesenie bolo schválené a je platné.

4. Štvrté zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 4.10.2019.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie a vyjadrenia stanoviska k správe o vychovano - vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019

3.
4.
5.
6.

Informácia a pripravenosti školy na školský rok 2019/2020
Diskusia
Uznesenie
Záver

Uznesenie rady školy : Rada školy pri SOŠ polytechnickej Andyho Warhola
v Medzilaborciach na svojom zasadnutí dňa 4.10.2019 prijala nasledovné uznesenie :
A/ Schvaľuje -

1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2018/2019
B/ Berie na vedomie : 2. Informáciu Mgr. Jarmily Savčakovej, riaditeľky
SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v
Medzilaborciach o pripravenosti školy na školský
rok 2019/2020
Hlasovanie: Počet prítomných členov rady škola: 8
Počet neprítomných členov rady školy: 3
Za hlasovalo: 8
Proti hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Nakoľko za predložený návrh hlasovala nadpolovičná väčšina členov rady školy, rada
školy konštatuje, že uznesenie bolo prijaté a je platné.
5. Piate zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 17.12.2019.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2. Žiadosť o zmenu v sieti – vyradenie odborov v súlade s platnou legislatívou(
neaktuálne študijné a učebné odbory)
3. Informácia o výsledkoch, ktoré vyplynuli z finančnej kontroly
4. Prerokovanie a schválenie plánu práce rady školy na rok 2020
5. Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2019
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
Uznesenie rady školy : Rada školy pri SOŠ polytechnickej Andyho Warhola
v Medzilaborciach na svojom zasadnutí dňa 17.12.2019 prijala nasledovné uznesenie :
A/ Schvaľuje - 1. Vyradenie odborov v súlade s platnou legislatívou(
neaktuálne študijné a učebné odbory) a to:
- 8240 M 00 tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
- 8297 M 00 fotografický dizajn
- 8261 M 00 propagačná grafika
2. plán práce rady školy na rok 2020
3. Výročnú správu o činnosti rady školy za rok 2019

B/ Berie na vedomie : 1. Informáciu Mgr. Jarmily Savčakovej, riaditeľky
SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v
Medzilaborciach o výsledkoch a úlohách , ktoré
vyplynuli z finančnej kontroly.
C/ Ukladá: 1. Vedeniu školy informovať na každom zasadnutí rady školy
o stave projektu „catching up“
Hlasovanie:
Počet prítomných členov rady škola: 7
Počet neprítomných členov rady školy: 4
Za hlasovalo: 7
Proti hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Nakoľko za predložený návrh hlasovala nadpolovičná väčšina členov rady školy, rada
školy konštatuje, že uznesenie bolo prijaté a je platné.
Rada školy bude aj naďalej presadzovať verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov,
pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a
vzdelávania, plniť funkciu verejnej kontroly, posudzovať a vyjadrovať sa k činnosti školy
z pohľadu školskej problematiky a plniť všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú zo štatútu rady
školy.
V závere výročnej správy sa chcem poďakovať všetkým členom rady školy a vedeniu
Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach za prácu
a konštruktívny prístup pri riešení aktuálnych otázok, súvisiacich z výchovou a vzdelávaní
žiakov na Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach.

V Medzilaborciach 17.12.2019

Mgr. Stanislav Protivňak
predseda rady školy

