
Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu  
Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava 

________________________________________________________________ 
 
Rada školy pracovala v hodnotenom období v tomto zložení: 
 

Volení členovia rady školy: 
 
1. JUDr. Štefan Hec – zástupca rodičov, predseda  
2. Mgr. art. Jozef Dolinský - zástupca pedagogických zamestnancov - podpredseda 
3. Mgr. art. Katarína Hanzelová – zástupca rodičov - tajomník 
4. Mgr. art. Erika Domsitzová - zástupca pedagogických zamestnancov 
5. Eva Hanáková - zástupca nepedagogických zamestnancov 
6. Ing. Ivana Iváková – zástupca rodičov 
7. Lukáš Bobalík (do 30.6.2013) Petra Barboríková (od 1.9.2013)– zástupca žiakov školy 

 
Delegovaní členovia rady školy: 
 

1. Mgr. Ladislav Snopko 
2. PaedDr. Milan Trstenský 
3. PaedDr. Jolana Račická 
4. Ing. Martin Borguľa 
 
 

1. PREHĽAD ČINNOSTI RADY ŠKOLY 
 
Dňa 13. 03. 2013 o 17.00 hodine  sa uskutočnilo 1.  zasadnutie rady školy 
 
Riaditeľka školy Mgr. art. Katarína Zacharová predložila rade školy na prerokovanie 
a vyjadrenie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti a jej výsledkoch, normatívnom 
financovaní školy, materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu a o výsledkoch 
hospodárenia školy.    
 
Rada školy  

- vzala na vedomie správu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu v roku 2012 
- oboznámila sa s rozpočtom na rok 2013 pre strediská: škola, ŠJ, a ŠI 
- prerokovala prebiehajúce aktivity školy  
- vyjadrila sa k správe o výchovnovzdelávacej činnosti a jej výsledkoch  
- vyjadrila sa k materiálnemu zabezpečeniu výchovnovzdelávacieho procesu 

 
UZNESENIA A ÚLOHY 
 
Uznesenie č. 1 RŠ nadviaže na predchádzajúcu korešpondenciu ohľadom neúčasti poslancov 
                     na jej zasadnutiach a odošle neúčasť zriaďovateľovi školy.  
                      Zodp. predseda rady školy - splnené 
Uznesenie č. 2 RŠ sa uzniesla na inštalovaní schránky RŠ v priestoroch budovy školy na  
                      chodbe – prízemí. Zodp. Eva Hanáková, Katarína Hanzelová - splnené 
 
 
Uznesenie č. 3 RŠ sa uzniesla na vypracovaní nového štatútu rady školy. 



                     Zodp. predseda rady školy - splnené 
Uznesenie č. 4 RŠ sa uzniesla na termíne zasadnutia dňa 13.6.2013 o 15.00 hodine  
 
Dňa 13. 06. 2013 o 15.00 hodine  sa uskutočnilo 2. zasadnutie rady školy 
 
Riaditeľka školy Mgr. art. Katarína Zacharová predložila rade školy na prerokovanie 
a vyjadrenie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti a jej výsledkoch, normatívnom 
financovaní školy, materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu a o výsledkoch 
hospodárenia školy.    
 
Členovia rady školy  

- rokovali o schválení nového Štatút rady školy, s platnosťou s účinnosťou od 13. 6. 
2013.   

 
Rada školy  

- vzala na vedomie: počet prijatých žiakov do I. ročníka na šk. rok. 2013/2014, 
zahraničné aktivity školy: výmenný pobyt žiakov vo Fukuoka – Japonsko, účasť 
žiakov na „Medzinárodných dňoch tanca vo Viedni“ a pod.  

- prerokovala plán výkonov na prijímacie konanie na šk. rok 2014/2015 – otvorenie 
jednej triedy I. ročníka s počtom žiakov 30.  

- vzala na vedomie prenájom baletných sál počas letných prázdnin na tanečné 
workshopy (spolupráca s talianskymi tanečnými školami a pod.). 

 
UZNESENIA A ÚLOHY 
 
Uznesenie č.1.  Zaslanie listu na BSK ohľadom neúčasti poslancov na zasadnutiach. 
                       Zodp.: predseda rady školy - splnené  
Uznesenie  č.2. Rada školy schvaľuje Štatút rady školy a ukladá predsedovi RŠ zverejniť  
                       Štatút rady školy na internetových stránkach školy (zodpovedný: predseda 
                       rady, termín: do 30.6.2013 - splnené). 
Uznesenie č. 3 RŠ sa uzniesla na termíne zasadnutia dňa 26.9.2013 o 16.00 hodine  
 
 
 
Dňa 26. 09. 2013 o 16.00 hodine sa uskutočnilo 3.  zasadnutie rady školy 
 
Riaditeľka školy Mgr. art. Katarína Zacharová predložila rade školy na prerokovanie 
a vyjadrenie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti a jej výsledkoch, normatívnom 
financovaní školy, materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu a o výsledkoch 
hospodárenia školy.    
 
Rada školy bola oboznámená s novým členom – zvolený zástupca študentov – Petra 
Barboríková, žiačka 8. ročníka. Menovaná  bola zvolená  Žiackou školskou radou na svojom 
zasadnutí dňa 24.9.2013.   
 
Rada školy zobrala na vedomie  materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu (nákup špičiek a cvičiek), ako aj pripravované umelecké aktivity školy spojené 
s účinkovaním žiakov v baletoch a operách SND, koncertoch školy, medzinárodných 
koncertoch a zahraničných výmenných študentských pobytoch.   
 



UZNESENIA A ÚLOHY: 
 
Uznesenie č. 1 Vypracovať Správu o výchovno-vzdelávacích a študijných výsledkoch za  
                      šk. rok 2012/2013 (zodpovedný: riaditeľ školy, termín: 5. október 2013)  
                      Zodp.: Mgr. art. K. Zacharová,  riaditeľka - splnené   
Uznesenie č. 2 Rada školy odporučila zriaďovateľovi schváliť navrhovaný plán výkonov pre   
                     šk. rok 2014/2015  
                     Zodp.: predseda RŠ - splnené   
Uznesenie č. 3 RŠ sa uzniesla na termíne zasadnutia dňa 29.10.2013 o 16.00 hodine  
 
 
 
Dňa 29. 10. 2013 o 16.00 hodine  sa uskutočnilo 4. zasadnutie rady školy 
 
Riaditeľka školy Mgr. art. Katarína Zacharová predložila rade školy na prerokovanie 
a vyjadrenie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti a jej výsledkoch, normatívnom 
financovaní školy, materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu a o výsledkoch 
hospodárenia školy.    
 
Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacích a študijných výsledkoch za 
predchádzajúci šk. rok 2012/2013. 
 
Rada školy zároveň na svojom zasadnutí zhodnotila plnenie úloh uložených na 
predchádzajúcich zasadnutiach. Bolo skonštatované aj splnenie uznesenia o umiestnení 
schránky pre podnety študentov pre Radu školy. Členovia rady sa taktiež dohodli na spôsobe 
preberania podnetov a ich vyhodnocovaní.  
 
 
UZNESENIA A ÚLOHY 
Uznesenie č. 1 Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacích a študijných   
                      výsledkoch za predchádzajúci šk. rok 2012/2013 a odporučila ju na   
                      schválenie zriaďovateľovi (BSK). 
                      Zodp.: Mgr. art. K. Zacharová,  riaditeľka - splnené   
 
Uznesenie č. 2 RŠ sa uzniesla na termíne zasadnutia dňa 24.1.2014 o 16.00 hodine  
 
 

2. ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA ŠKOLY 
 
Tvorí prílohu správy 
 

 
3. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH  

 
Rade školy neboli pridelené žiadne finančné prostriedky. 
 
 

 
 
 



 
 
4. ÚČASŤ ČLENOV RADY ŠKOLY NA ZASADNUTIACH 

 
Dátum zasadnutia Prítomných Ospravedlnení Neospravedlnení 
13. 03. 2013 7 0 4 
13. 06. 2013 7 0 4 
26. 09. 2013 7 0 4 
29. 10. 2013 7 1 3 
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: JUDr. Štefan Hec 
Bratislava 28. 3. 2014  
 
 
 
 
 
 
    
                                                                                 JUDr. Štefan Hec 
                            predseda rady školy 
 
 


