Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom konzervatóriu
Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava
________________________________________________________________
Rada školy pracovala v hodnotenom období roku 2018 v tomto zložení:
Volení členovia rady školy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JUDr. Štefan Hec – zástupca rodičov, predseda
Mgr. art. Zoltán Nagy - zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. art. Erika Domsitzová - zástupca pedagogických zamestnancov - tajomník
Eva Hanáková - zástupca nepedagogických zamestnancov- podpredseda
Mgr. Ladislav Veselý – zástupca rodičov
Ing. Bednárik (do 30.6.2018) Katarína Slováková (od 1.9.2018)– zástupca rodičov
Juliana Ondrášiková (do 30.6.2018) Peter Andel (od 1.9.2018)– zástupca žiakov školy

Delegovaní členovia rady školy:
do 31.augusta 2018:
Mgr. Ladislav Snopko, Ing. Roman Maroš, Ing. Pavol Baxa
od 1. septembra 2018:
1. Mgr. art. Jozef Dolinský
2. Mgr. Tibor Varga
3. Mgr. Michal Luciak
4. Mgr. Peter Oláh
1. PREHĽAD ČINNOSTI RADY ŠKOLY
Dňa 18. 05. 2018 o 15 .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 2017
- oboznámila sa s rozpočtom na rok 2018 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
Rada školy prerokovala Výročnú správu o činnosti RŠ pri TKEJ
UZNESENIA A ÚLOHY
Uznesenie č. 3 - RŠ prerokovala a vyjadrila sa k predloženej Správe o činnosti, výsledkoch
a hospodárení školy v šk. roku 2017/18
Uznesenie č. 4 - RŠ berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Rady školy pri TKEJ
Uznesenie č. 6 – RŠ dáva návrh zriaďovateľovi osloviť za členov RŠ RNDr. Jaromír Šíbl,
MUDr. Juraj Štekáč PhD.
Uznesenie č. 7 - RŠ sa uzniesla na termíne zasadnutia dňa 16.10.2018 o 16.00 alebo 18.102018
o 16.00 hodine

Dňa 22. 10. 2018 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 2018/2019,
normatívnom financovaní školy, materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu
a o výsledkoch hospodárenia školy.
Prerokovaná Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2017/2018
UZNESENIA A ÚLOHY
Uznesenie k bodu č. 3/a Rada školy prerokovala a vyjadrila sa k Správe o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 bez pripomienok.
Uznesenie k bodu č. 3/b Rada školy prerokovala a vyjadrila sa k Správe
o činnosti, výsledkoch a hospodárení školy v školskom roku 2018/2019 - bez pripomienok.
Uznesenie k bodu 4/a): rada školy sa uzniesla na podpore tohto návrhu a odporúča
zriaďovateľovi školy zrealizovať nadstavbu za účelom vybudovania ŠI pre žiakov TKEJ.
Uznesenie k bodu 4/b) : rada školy odporúča riaditeľke školy a zriaďovateľovi školy – BSK
využívať ŠI na Hroboňovej 2 na ubytovanie zamestnancov školy prípadne zamestnancov
stredných škôl v pôsobnosti BSK. (s kapacitou 18 miest) a ŠI na Úprkovej 1 po vybudovaní
kanalizačnej prípojky dať do prenájmu nájomcovi za účelom využitia budovy ŠI pri TK EJ
ako školského zariadenia.
Uznesenie k bodu 4/cc) : rada školy odporúča riaditeľke školy a zriaďovateľovi školy – BSK
realizáciu výstavby Sály pre umelecké produkcie zo sponzorského finančného účelovo
viazaného daru Ing. Vladimíra Častku.
Uznesenie k bodu 5 :RŠ sa uzniesla na ďalšom zasadnutí na deň 28.1.2019 o 15 hod.
v budove školy TKEJ.
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
18. 05. 2018
22. 10. 2018

Prítomných
8
10

Vypracoval: JUDr. Štefan Hec
Bratislava 18. 3. 2019

Ospravedlnení
1
1

Neospravedlnení
0
0

JUDr. Štefan Hec
predseda rady školy

