
Rada školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Rady školy pri SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa, 
konaného dňa 23.10.2018 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesenia 
3. Uplatnenie absolventov v praxi a na vysokoškolskom štúdiu, ktorí ukončili štúdium v 

školskom roku 2017/2018          
4. Informácia o priebehu maturitných skúšok a o priebehu záverečných skúšok 

v mimoriadnom skúšobnom období 
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch a podmienkach školy 

za školský rok 2017/2018  
6. Informácia o počtoch žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch, ktorí 

nastúpili na štúdium  v školskom roku 2018/2019 
7. Informácia o priebehu prác „Rekonštrukcia elektroinštalácie a pôvodných svetelných 

zdrojov“ 
8. Informácia o projekte IROP 
9. Informácia o príprave plenárneho zasadnutia Občianskeho združenia „Rodičovské 

združenie pri SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“ 
10. Rôzne 

- Informácia o príprave Dňa PSK 
- Informácia o aktivitách školy 

11. Návrh na uznesenie 
12. Záver 

 

Ad 1) 
Zasadnutie otvoril Ing. Peter Sokol, predseda Rady školy, prítomných privítal a oboznámil 
s programom zasadnutia.  
 
Ad 2)  
Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia vykonal predseda Rady školy Ing. Peter 
Sokol a konštatoval, že úlohy stanovené v Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia boli 
splnené.  
 
Ad 3)  
O uplatnení absolventov v praxi  a na vysokoškolskokm štúdiu,ktorí ukončili štúdium 
v školskom roku 2017/2018 informoval riaditeľ školy.  

 

 



Ad 4)  
Informáciu o priebehu maturitných skúšok a o priebehu záverečných skúšok v mimoriadnom 
skúšobnom období – september 2018 predložil riaditeľ školy.   
 
Ad 5)  
Riaditeľ školy predložil Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch 
a podmienkach školy za školský rok 2017/2018. Členovia Rady školy predloženú Správu 
o výchovno-vzdelávacej činosti školy za školský rok 2017/2018 schválili.  
  
Ad 6)  
Informáciu o počtoch žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch, ktorí nastúpili 
na štúdium  v školskom roku 2018/2019 prítomným predložil riaditeľ školy. 
 
Ad 7)  
Riaditeľ školy informoval o priebehu prác na škole – predmet zákazky „Rekonštrukcia 
elektroinštalácie a pôvodných svetelných zdrojov“. Ide o výmenu nových, úsporných 
svetelných zdrojov v jednotlivých objektoch školy. 
Ad 8)  
Riaditeľ školy informoval prítomných o projekte IROP s názvom Zvýšenie počtu žiakov na 
Strednejodbornejškole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa na praktickom vyučovaní. Škole bola 
doručená výzva na doplnenie dokumentácie projektu. Tento projekt je v štádiu schvaľovania. 
 
Ad 9)  
Riaditeľ školy informoval o príprave plenárneho zasadnutia Občianskeho združenia 
„Rodičovské združenie pri SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“, ktoré sa bude konať 
22.11.2018 
 
Ad 10)  
V rôznam riaditeľ školy informoval o: 

- príprave a realizácii Dňa PSK na škole, ktorý sa uskutočnil 23.10.2018 v súlade 
s vypracovaným programom, 

- aktivitách žiakov školy, spojených s rôznymi prednáškami, seminármi, zsasadnutiami 
Žiackej školskej rady, aj v zmysle kalendára úloh PSK. K dispozícii je veľa ponúk, na 
ktoré škola reaguje. 

Predseda rady školy navrhol:  
- dohodnúť termín stretnutia a uskutočniť stretnutie za účelom návštevy Elokovaného 

pracoviska v Lomničke so zástupcami zriaďovateľa i členov rady školy, 
 
Podpredseda rady školy informoval o:  

- výchovno-vzdelávacom procese žiakov na Elokovanom pracovisku v Lomničke – 
práce súvisiace so štúdiom,  je potrebné motivovať žiakov (žiaci učebného odboru 
lesná výroba vykonávali  prax v spoločnosti Lesy, Podolínec) 

Ad 11)  
Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Patorajová. 
 
 
 
 



Ad 12) 
Predseda Rady školy  Ing. Peter Sokol poďakoval všetkým prítomným za účasť  a ukončil  
zasadnutie. 
 
V Starej Ľubovni  23.10.2018 
 

Zapisovateľ: Mgr. Mária Patorajová ................................. 

Overovateľ zápisu: Ing. Peter Štucka .................................                                 



Rada školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 
 

U Z N E S E N I E  
 

zo zasadnutia RŠ pri SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa,  
konaného dňa 23.10.2018 

 
 
 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa 23.10.2018  prijala nasledovné uznesenie: 
 
 
1. Berie na vedomie: 
1. Informáciu o uplatnení absolventov v praxi a na vysokoškolskom štúdiu, ktorí ukončili 

štúdium v školskom roku 2017/2018,          
2. Informáciu o priebehu maturitných skúšok a o priebehu záverečných skúšok 

v mimoriadnom skúšobnom období, 
3. Informáciu o počtoch žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch, ktorí 

nastúpili na štúdium  v školskom roku 2018/2019, 
4. Informáciu o priebehu prác na škole na predmet zákazky „Rekonštrukcia elektroinštalácie 

a pôvodných svetelných zdrojov v objektoch školy Stará Ľubovňa, Jarmočná 108“, 
5. Informáciu o projekte IROP s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy, 

Jarmočná 108, Stará Ľubovňa na praktickom vyučovaní“, 
6. Informáciu o príprave plenárneho zasadnutia Občianskeho združenia „Rodičovské 

zduženie pri SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“. 
 
 
2. Schvaľuje: 
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch a podmienkach školy za 

školský rok 2017/2018.  
 
3. Ukladá: 
1. Riaditeľovi školy iniciovať stretnutie zástupcov zriaďovateľa v Rade školy za účelom 

návštevy Elokovaného pracoviska v Lomničke v súvislosti s priestormi na realizáciu 
výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov a dohodnúť vhodný termín stretnutia.  

 
 
V Starej Ľubovni, dňa  23.10.2018 
 
 
 
            .......................................... 
       Ing. Peter Sokol    
     predseda Rady školy 



Rada školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 
 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Rady školy pri SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa, 

konaného dňa 05.06.2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesenia 
3. Informácia o delegovaní zástpcov zriaďovateľa v rade školy pri SOŠ Jarmočná 108 

Stará Ľubovňa dňom 10.05.2018 
4. Návrh nových členov Rady školy (za žiaka, za rodičov) 
5. Informácia o materiálno-technickom a personálnom zabezepčení v školskom roku 

2018/2019 
6. Informácia o priebehu a hodnotení internej časti MS, EČ ÚF IČ MS a o pripravenosti 

záverečných skúšok v školskom roku 2017/2018 
7. Informácia o priebehu prijímacieho konania a o počte zapísaných žiakov na štúdium 

v študijných a učebných odboroch pre školský rok 2018/2019 
8. Informácia o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra Prešovského 

samosprávneho kraja 
9. Prerokovanie návrhu na počet tried prvéo ročníka pre prijímacie konanie v školskom 

roku 2019/2020 v členení na jednotlivé študijné a jednotlivé učebné odbory 
10. Rôzne  

- Voľby predsedu Rady školy 
11. Návrh na uznesenie 
12. Záver 

 
 
 
Ad 1) 
Zasadnutie otvoril riaditeľ školy PaedDr. Vladimír Buvalič, prítomných privítal a oboznámil 
s programom zasadnutia.  
 
Ad 2)  
Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia vykonal riaditeľ školy a konštatoval, že 
úlohy stanovené v Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.  

Ad 3)  
Riaditeľ školy predstavil nových kandidátov Rady školy, ktorí boli delegovaní zriaďovateľom  
– MUDr. Peter Bizovský, MPH; Ing. Peter Sokol; Mgr. Ľudmila Stašáková; Mgr. Mária 
Kovalčíková. Za Žiacku školskú radu bola zvolená Júlia Filičková. Svoju činnosť v Rade 



školy ukončili predseda RŠ Ing. Viliam Oravec, CSc. a Ing. Milan Murcko, ktorým 
poďakoval za ich obetavú a zodpovednú prácu.    
Predseda RŠ Ing. Viliam Oravec poďakoval riaditeľovi školy za povzbudivé slová. 
 
Ad 4)  
Členstvo v Rade školy ukončila žiačka Bianka Valeková, ktorá ukončila štúdium na škole. Za 
zástupcu žiaka do Rady školy bola zvolená žiačka  Júlia Filičková. 
 
Ad 5)  
Škola je vybavená moderných materiálno-technickým zabezpečením na výuku a v oblasti  
personálneho zabezpečenia škola nemá nekvalifikovaných zamestnancov. Na škole študujú aj 
žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.   
 
Ad 6)  
Na škole prebehli maturitné skúšky v zmysle vypracovanéo harmonogramu. Praktická časť 
MS sa realizovala formou vypracovaného projektu. Maturitnej skúšky sa zúčastnilo 63 
žiakov, maturitnú skúšku nekonalo 5 žiakov z dôvodu neprospechu, traja žiaci neprospeli na 
MS z cudzieho jazyka (anglický jazyk), jeden žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku. 
 
Ad 7)  
Riaditeľ školy informoval o 1. kole  prijímacieho konania  pre školksý rok 2018/2019. 
V študijnom odbore hotelová akadémia sa konali prijímacie skúšky zo slovenskéhojazyka 
a literatúry a zo zvoleného cudzieho jazyka. Prihlásených bolo 39 žiakov, zapísaných 19 
žiakov. V učebných odboroch boli prijímaní žiaci bez vykonania prijímacej skúšky do 
učebných odborov : hostinský – 9 žiakov, cukrár – 4 žiaci, kaderník – 5 žiačok, murár – 21 
žiakov, stolár – 5 žiakov. Na Elokovanom pracovisku v Lomničke boli prijatí žiaci 
v trojročných učebných odboroch poľnohospodár – služby a v učebnom odbore murár 
a v dvojročných učebných odboroch praktická žena, stavebná výroba a lesná výroba.  

Riaditeľ školy informoval prítomných o tom, že bolo vypísané 2. kolo prijímacieho konania 
na nenaplnený počet miest  na štúdium.  

Ad 8)  
Na škole bola vykonaná kontrola hlavným kontrolórom PSK – Ing. Ján Majda, Ing. Oľga 
Rondošová. Kontrola prebiehala od 22.1. do 28.2.2018, bola zameraná na majetok, na verejné 
obstarávanie, na interné predpisy, autodopravu, personálnu agendu. Riaditeľ školy vydal 
Príkazný list  na vykonanie opatrení, na postupé odstraňovanie zistených nedostatkov 
s uvedením termínov a zodpovedných osôb na ich odstránenie na základe Správy o výsledku 
finančnej kontroly. 
 
Ad 9)  
Na zasadnutí Rady školy bol prerokovaný Návrh na počet tried pre prijímacie konanie pre 
školský  rok 2019/2020. Tento návrh bol prerokovaný v pedagogickej rade a po prerokovaní 
v RŠ zaslaný na Úrad PSK.  

 



Navrhnutý počet tried:  
Stará Ľubovňa 
1 trieda  - študijný odbor  hotelová akadémia 
 
2 triedy 3-ročných učebných odborov  
 - 1 trieda:  murár, stolár, montér suchých stavieb, pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň  
      a služby;  
 - 1 trieda:  hostinský, kuchár, cukrár, kaderník 
 
Elokované pracovisko Lomnička 
1 trieda 3-ročných učebných odborov murár, poľnohospodár – služby 
2 triedy 2-ročných učebných odborov  
 - 1 trieda: praktická žena 
 - 1 trieda: stavebná výroba, lesná výroba   
 
Ad 10)  
Riaditeľ školy informoval prítomných o voľbách predsedu RŠ, voľby sa riadia v zmysle 
platnej legislatívy, uskutočňujú sa tajným hlasovaním. Členovia RŠ navrhli členov volebnej 
komisie v zložení: Mgr. Ľudmila Stašáková – predseda, Mgr. Mária Patorajová, Mgr. Milan 
Ondrej. Navrhnutým kandidátom na predsedu Rady školy bol Ing. Peter Sokol, ktorý prijal 
kandidatúru za predsedu Rady školy. Nikto z prítomných ďalší návrh na predsdu Rady školy 
nepodal. Nový predseda RŠ sa ujal slova a pokračoval v zasadnutí RŠ.  

Ad 11)  
Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Patorajová. 
 
Ad 12) 
Predseda Rady školy  Ing. Peter Sokol poďakoval všetkým prítomným za účasť  a ukončil  
zasadnutie. 
 
 
 
V Starej Ľubovni  05.06.2018 
 
 

Zapisovateľ: Mgr. Mária Patorajová ................................. 

Overovateľ zápisu: Mgr. Milan Ondrej ................................. 

                                 

 
 

 

 

 

 



Rada školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 
 

U Z N E S E N I E  
zo zasadnutia RŠ pri SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa,  

konaného dňa 05.06.2018 
 
 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa 05.06.2018  prijala nasledovné uznesenie: 
 
1. Berie na vedomie: 
1. Informáciu o spôsobe volieb predsedu rady školy  
2. Informáciu o delegovaní zástupcov zriaďovateľa v rade školy pri SOŠ Jarmočná 108, 

Stará Ľubovňa dňom 10.05.2018 – MUDr. Peter Bizovský, MPH; Ing. Peter Sokol; Mgr. 
Mária Kovalčíková; Mgr. Ľudmila Stašáková 

3. Informáciu o novej členke  Rady školy  - Júlia Filičková, za zástupcu žiakov 
4. Informáciu o materiálno-technickom a personálnom zabezpečení v školskom roku 

2018/2019 
5. Informáciu o priebehu a hodnotení internej časti MS, EČ a ÚFIČ MS a o pripravenosti  

záverečných skúšok v školskom roku 2017/2018 
6. Informáciu o priebehu prijímacieho konania a o počte zapísaných žiakov na štúdium 

v študijných a učebných odboroch pre školský rok 2018/2019 
7. Informáciu o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra Prešovského 

samosprávneho kraja 
8. Poďakovanie riaditeľa školy bývalým členom rady školy za ich doterajšiu spoluprácu 

 
 
2. Schvaľuje: 
1. Volebnú komisiu pre voľby predsedu rady školy v zložení: Mgr. Ľudmila Stašáková, 

Mgr. Mária Patorajová, Mgr. Milan Ondrej 
2. Schvaľuje voľby predsedu rady školy – Ing. Peter Sokol 

 
3. Prerokúva:                           
1. Návrh na počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020 v 

členení na jednotlivé študijné a jednotlivé učebné odbory 
 

 
4. Ukladá: 
1. Riaditeľovi školy realizovať  záverečnú skúšku v zmysle organizačného zabezpečenia 

a harmonogramu záverečnej skúšky v šk. roku 2017/2018  
 

 
V Starej Ľubovni, dňa  05.06.2018 
 
            .......................................... 
       Ing. Peter Sokol    
     predseda Rady školy 



Rada školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 
 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Rady školy pri SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa, 

konaného dňa 06.03.2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesenia 
3. Prejednanie a schválenie Plánu práce Rady školy 
4. Návrh nových členovRady školy (za žiaka, za rodičov) 
5. Informácia o hospodárení a čerpaní rozpočtu školy i hospodárenie v podnikateľskej 

činnosti za rok 2017, rozpočet školy na rok 2018 
6. Informácia o prijímaní na vzdelávanie v stredných školách – organizačné pokyny, 

kritériá a podmienky k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2018/2019 
7. Návrh počtu žiakov, ktorých možno prijať na štúdium v ostatných odboroch 

vdelávania do tried 1. ročníka a návrh na počet tried prvého ročníka nadstavbového 
štúdia  v školskomroku 2018/2019 

8. Informácia o pripravenosti školy na EČ a PFIČ maturitnej skúšky 
9. Informácia o učebných odboroch schválených zriaďovateľom, plánované počty žiakov 

pri prijatie do tried prvého ročníka v jednotlivých študijných a učebných odboroch 
a o predbežnom záujme o štúdium v školskom roku 2018/2019 

10. Informácia o mimoškolských aktivitách a záujmovej činnosti žiakov školy 
a spolupráca školy so záujmovými organizáciami a združeniami 

11. Informácia o následnej monitorovacej správe projektu Hotelierstvo  a gastronómia 3. 
tisícročia 

12. Rôzne 
- Kolektívne vyjednávanie – zhromaždenie zamestnancov 

13. Návrh na uznesenie 
14. Záver 

 
 
Ad 1) 
Zasadnutie otvoril predseda Rady školy Ing. Viliam Oravec, CSC., prítomných privítal a 
oboznámil s programom zasadnutia.  
 
Ad 2)  
Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia vykonal predseda Rady školy Ing. Viliam 
Oravec a konštatoval, že úlohy stanovené v Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia boli 
splnené.  

 



Ad 3)  
Členovia Rady školy prejednali a schválili na  zasadnutí Rady školy  Plán práce Rady školy 
na rok 2018. 
 
Ad 4)  
Riaditeľ školy informoval prítomných o návrhu  nových členov Rady školy za zástupcu 
žiakov a zástupcu rodičov z dôvodu ukončenia štúdia na škole. Žiačka školy, ktorá je členkou 
Rady školy končí v tomto školskom roku 5-ročné štúdium.  
Voľby za zástupcu žiaka budú prebiehať v zmysle platnej legislatívy. 
 
Ad 5)  
Informácie o hospodárení a čerpaní rozpočtu školy i hospodárenie v podnikateľskej činnosti 
za rok 2017 ako aj rozpočet školy na rok 2018 podala vedúca úseku technicko-ekonomických 
činností. 
 
Ad 6)  
Riaditeľ školy informoval prítomných o vypracovaných organizačných pokynoch, kritériách 
a podmienkach prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019, ktoré sú zverejnené na 
webovom sídle školy. Prijímacie konanie budú konať uchádzači o štúdiumv študijnom odbore 
hotelová akadémia, uchádzači o štúdium v 3- ročných učebných odboroch budú prijímaní bez 
prijímacích skúšok.   
 
Ad 7)  
Škola predložila návrh počtu žiakov, ktorých možno prijať na štúdium do prvého ročníka 
v študijných a učebných odboroch. V zmysle VZN PSK bude škola v školskom roku 
2018/2019 vzdelávať žiakov prvých ročníkov v 2 triedach v Starej Ľubovni a v 3 triedach na 
Elokovanom pracovisku v Lomničke. 
 
Ad 8)  
Aj v tomto školskom roku sa žiaci školy pripravovali na maturitné skúšky, ktoré sa konali v 
zmysle pokynov NÚCEMu. V dňoch 13.-14.03.2018 sa konala písomná maturitná skúška 
z predmetov slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk. V zmysle pokynov boli pripravené 
menovacie dekréty pre administrátorov, hodnotiteľov, predsedov ŠMK, predsedov PMK a  
skúšajúcich.  
 
Ad 9)  
Riaditeľ školy informoval prítomných o študijných a  učebných odboroch schválených 
zriaďovateľom, plánované počty žiakov pri prijatie do tried prvého ročníka v jednotlivých 
študijných a učebných odboroch a o predbežnom záujme o štúdium v školskom roku 
2018/2019. 
 
Počet tried: Stará Ľubovňa 
1 trieda  - študijný odbor  hotelová akadémia 
1 trieda 3-ročných učebných odborov : hostinský, cukrár, kaderník, stolár  
 
 



Elokované pracovisko Lomnička 
1 trieda 3-ročných učebných odborov:  murár, poľnohospodár – služby 
2 triedy 2-ročných učebných odborov  
 - 1 trieda: praktická žena 
 - 1 trieda: stavebná výroba, lesná výroba   
 
Ad 10) 
Riaditeľ školy informoval o aktivitách a projektoch, do ktorých sa škola sa zapojila.  

 Erasmus+ : v tomto projekte bolo zapojených 10 žiačok zo študijného odboru hotelová 
akadémia, projekt sa realizoval v rámci praxe v Anglicku, kde so žiakmi bol aj 
pedagóg – Ing. Koterba, ktorý zabezpečoval komunikáciu medzi zamestnávateľmi 
a žiakmi.  

 Projekt Mobilita žiakov profesných zručností , 
 Príprava a spracovanie článkov, reportáží do školského časopisu. 

 
Ad 11) 
Riaditeľ informoval, že po ukončení realizácie projektu Hoteliesrtvo a gastronómia 3. 
tisícročia, škola zaslala 2. monitorovaciu správu na Výskumnú agentúru za monitorovacie 
obdobie – rok 2017. 
 
Ad 12)  
V rôznom riaditeľ informoval o  : 

 účasti žiakov Elokovaného pracoviska v Lomničke na súťaži v stolnom tenise 
v Poľsku, 

 príprave slávnostneho posedenia pri príležitosti  Dňa učiteľov,  ktoré sa bude konať 
28.03.2018 v reštaurácii U JELEŇA, 

 zhromaždení zamestnancov  školy – vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy za rok 2017, 
 projekte MŠ SR - ihriská  

 
Ad 13)  
Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Patorajová. 
 
Ad 14) 
Predseda Rady školy  Ing. Peter Sokol poďakoval všetkým prítomným za účasť  a ukončil  
zasadnutie. 
 
 
 
V Starej Ľubovni  06.03.2018 
 
 

Zapisovateľ: Mgr. Mária Patorajová ................................. 

Overovateľ zápisu: Mgr. Milan Ondrej ................................. 

           

                                                       

  



Rada školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 
 

U Z N E S E N I E  
zo zasadnutia RŠ pri SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa,  

konaného dňa 06.03.2018 
 
 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa 06.03.2018  prijala nasledovné uznesenie: 
 
 
1. Berie na vedomie: 
1. Informáciu o hospodárení a čerpaní rozpočtu školy i hospodárenie v podnikateľskej 

činnosti  za rok 2017,   rozpočet školy na rok 2018     
2. Informáciu o príprave návrhu na nových členoch rady školy po vyjadrení, resp. vydaní 

stanoviska  zastupiteľstva PSK. Tento návrh bude prerokovaný na zasadnutí RŠ 
v septembri 2018.  

3. Informáciu o pripravenosti školy na  EČ a PFIČ maturitnej skúšky                                           
4. Informáciu o mimoškolských aktivitách a záujmovej činnosti žiakov školy a spolupráca 

školy so záujmovými  organizáciami a združeniami.                                                                                                 
5. Informáciu o následnej monitorovacej správe k projektu Hotelierstvo a gastronómia 3. 

tisícročia  
 
2. Schvaľuje: 

1. Plán práce Rady školy 
 
3. Prerokúva                           

1. Návrh počtu žiakov, ktorých možno prijať na štúdium v ostatných odboroch 
vzdelávania do tried prvého ročníka v školskom roku 2018/2019   

 
4. Ukladá: 

2. Riaditeľovi školy realizovať prijímacie konanie v zmysle organizačných pokynov, 
kritérií a podmienok k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2018/2019  

3. Riaditeľovi školy realizovať  maturitnú skúšku v zmysle organizačných pokynov pre 
Maturitu 2018  
 

 
V Starej Ľubovni, dňa  06.03.2018 
 
  
 
 
 
            .......................................... 
  Ing. Viliam Oravec, CSc.  
     predseda Rady školy 

 


