Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom konzervatóriu
Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava
________________________________________________________________
Rada školy pracovala v hodnotenom období roku 2019 v tomto zložení:
Volení členovia rady školy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JUDr. Štefan Hec – zástupca rodičov, predseda
Eva Hanáková - zástupca nepedagogických zamestnancov - podpredsedníčka
Mgr. art. Zoltán Nagy - zástupca pedagogických zamestnancov Mgr. Ladislav Veselý – zástupca rodičov
Mgr. art. Erika Domsitzová - zástupca pedagogických zamestnancov - tajomníčka
Katarína Slováková – zástupca rodičov
Peter Andel - zástupca žiakov školy
Delegovaní členovia rady školy:

1. Mgr. art. Jozef Dolinský – delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na
koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce
2. Mgr. Michal Luciak – delegovaný zástupca, kancelária prezidenta SR
3. Mgr. Tibor Varga – delegovaný zástupca, Odbor školstva, mládeže a športu BSK
4. Mgr. Peter Oláh - delegovaný zástupca, kancelária predsedu BSK

1. PREHĽAD ČINNOSTI RADY ŠKOLY
Dňa 18. 03. 2019 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 2018
- oboznámila sa s rozpočtom na rok 2019 pre strediská: škola, ŠJ, a ŠI
- prerokovala prebiehajúce aktivity školy (zahraničné projekty, medzinárodné baletné
súťaže, koncerty školy, účasť žiakov na predstaveniach partnerských škôl v zahraničí.
- vyjadrila sa k správe o výchovnovzdelávacej činnosti a jej výsledkoch
- vyjadrila sa k materiálnemu zabezpečeniu výchovnovzdelávacieho procesu
- vyjadrila sa k plánovanej realizácie výstavby novej baletnej sály v priestoroch
bývalého ihriska a ŠI v podkrovných priestoroch školy na Gorazdovej 20 v Bratislave

UZNESENIA A ÚLOHY
Uznesenie č. 1 RŠ prerokovala Výročnú správu o činnosti rady školy za rok 2018.
Uznesenie č. 2 RŠ pravidelne kontroluje schránky RŠ v priestoroch budovy školy na
chodbe – prízemí. Zodp. Eva Hanáková, Peter Andel - splnené
Uznesenie č. 3 RŠ sa uzniesla na termíne zasadnutia dňa 10. 6. 2018 o 15.00 hodine
Dňa 8. 06. 2019 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.
Rada školy
- prerokovala prebiehajúce aktivity školy
- vzala na vedomie plánované opravy a rekonštrukcie v škole a ŠI
- vyjadrila sa k správe o výchovnovzdelávacej činnosti a jej výsledkoch
- vyjadrila sa k materiálnemu zabezpečeniu výchovnovzdelávacieho procesu
- vyjadrila sa k príprave realizácie výstavby novej baletnej sály v priestoroch bývalého
školského dvora a ŠI v podkrovných priestoroch školy na Gorazdovej 20 v Bratislave
UZNESENIA A ÚLOHY
Uznesenie č. 1 RŠ prerokovala správu o VVČ a hospodárení školy v šk. rok 2018/2019
Uznesenie č. 2 RŠ sa uzniesla na podpore realizácie projektov:
a) výstavby baletnej sály v objekte školského dvora,
b) výstavby ŠI v priestoroch podkrovia školy.
Uznesenie č. 3 RŠ sa uzniesla na termíne zasadnutia dňa 21. 10. 2018 o 15.00 hodine

Dňa 21. 10. 2018 o 15.00 hodine sa uskutočnilo 3. zasadnutie rady školy
Riaditeľka školy Mgr. art. Katarína Zacharová predložila rade školy na prerokovanie
a vyjadrenie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti
za školský rok 2018/2019.
Rada školy prerokovala Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti
za školský rok 2018/2019 bez pripomienok.
Rada školy na svojom zasadnutí volila predsedu a podpredsedu rady školy, nakoľko p. Hec
(zástupca rodičov) ukončil svoje pôsobenie v rade školy. Za predsedníčkou rady školy bola
zvolená Eva Hanáková a za podpredsedu rady školy bol zvolený Mgr. Peter Oláh.

Rada školy zároveň na svojom zasadnutí zhodnotila plnenie úloh uložených na
predchádzajúcich zasadnutiach. Bolo skonštatované, že v najbližšom období sa začne
realizácia projektu baletnej sály vysúťaženým projektantom.
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 27. 1. 2020 o 15.00 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 V ROKU 2019
Dátum zasadnutia
18. 03. 2019
10. 06. 2019
21. 10. 2019

Prítomných
10
7
7

Ospravedlnení
1
4
4

Neospravedlnení
0
0
0

Vypracovala: Eva Hanáková
Bratislava 31. 3. 2020

Eva Hanáková
predsedníčka rady školy

