
 
RADA ŠKOLY pri Strednej zdravotníckej škole sv. Františka z Assisi 

 

 

Plán zasadnutí na rok 2017 

 

 

V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia RŠ. Podľa aktuálnej potreby sa členovia 

rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu. 

Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. (7) a podľa konkrétnych 

podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky. 

 

1. Zasadanie – Február 2017 

 

- Otvorenie – privítanie členov, hostí, modlitba, určenie overovateľov zápisnice ,  

- Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania RŠ 

- Schválenie Štatútu RŠ na obdobie 2016-2020 (priamym hlasovaním) 

 

- Výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci rok (2016) 

- Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2017 

- Návrh na počty žiakov do 1. ročníka pre budúci školský rok. 

- Výročná správa rady školy 

 

- Rôzne, diskusia  

- Uznesenia, Záver  

 

Zodp. za zabezpečenie: Predseda RŠ 

 

2. Zasadanie  - Jún 2017 

 

- Otvorenie - privítanie členov, hostí, modlitba, určenie overovateľov zápisnice  

- Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania RŠ 

 

- Informácia o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu, organizácia ďalšieho školského roka, personálne, priestorové 

a materiálne zabezpečenie. 

- Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu. 

- Informácia o využívaní priestorov školy (napr. ihrisko, telocvičňa, počítačové 

miestnosti) počas prázdnin, možnosti využívania počas školského roka 

v mimovyučovacom čase. 

-  Úspešnosť žiakov pri prijímaní na vysoké školy, žiaci uplatnení na trhu práce  

 

-  Rôzne, diskusia  

-   Uznesenia, Záver 
 

                                                                                     Zodp. za zabezpečenie: Predseda RŠ 

 

 

 

 



 

3. Zasadanie – október 2017 

 

- Otvorenie – privítanie členov, hostí, modlitba, určenie overovateľov zápisnice ,  

- Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania RŠ 

 

-  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

 a školských zariadení (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) za    predchádzajúci 

školský rok  

-  N.O. Kvapka – účel , čerpanie prostriedkov, zakúpené veci  

-  Plán zasadnutí na nový rok  

 

- Rôzne, diskusia  

- Uznesenia , Záver 
 

                                                                                    Zodp. za zabezpečenie: Predseda RŠ 

 


