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VÝROÈNÁ SPRÁVA RADY �KOLY PRI  SO� STAVEBNEJ V LIPTOVSKOM 
MIKULÁ�I ZA ROK 2018 

 

 Rada �koly pri SO� stavebnej v Liptovskom Mikulá�i pracovala v roku 2018 pod¾a Plánu 
práce rady �koly na �k. rok 2017/2018 schváleného v septembri 2017 (január - september 
2018) a Plánu práce rady �koly na �k. rok 2018/2019 schváleného v auguste 2018 (september 
� december 2018). V kalendárnom roku 2018 sa uskutoènili  2 riadne prezenèné zasadnutia a 
2-krát uplatnili  èlenovia rady �koly  mo�nos� hlasovania �per rollam�. V období medzi  
zasadnutiami zastupovala radu �koly pri rie�ení aktuálnych problémov �koly spadajúcich do 
pôsobnosti rady �koly predsedníèka rady �koly. 

 01.03.2018 sa konalo riadne zasadnutie rady �koly, na ktorom bola prerokovaná nasledovná 
problematika: správa o výsledkoch hospodárenia �koly za rok 2017, èerpanie rozpoètu �koly v 
roku 2017, výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. polrok �k. roka 2017/2018, kritériá 
prijímacieho konania pre �k. rok 2018/2019, predbe�ný záujem o �túdium na �kolský rok 
2018/2019, nadstavbové �túdium v �k. roku 2018/2019, výroèná správa rady �koly za rok 
2017. Priebeh rokovania je spracovaný v zápisnici R� 1/2018. 

 11.04.2018 bolo zaslané zriaïovate¾ovi podporné stanovisko k �iadosti riadite¾a �koly 
o zriadenie 1 triedy dennej formy a 1 trieda externej formy nadstavbového �túdia pre �kolský 
rok 2018/2019. 

 04. � 06.06.2018 prebehlo hlasovanie �per rollam�, ktorého predmetom je návrh na poèet 
tried 1.roèníka a �truktúry �tudijných a uèebných odborov pre �k. rok  2019/2020: 4 triedy 1. 
roèníka v �truktúre: 1 trieda �O pre 3650 M stavite¾stvo, 1 trieda pre dva �O 3656 K 
operátor stavebnej výroby a 3658 K mechanik stavebnoin�talaèných zariadení, 1 trieda pre tri 
UO 3661 H murár, 3684 H strechár, 3678 H in�talatér a 1 trieda pre 3 UO 2464 H strojný 
mechanik, 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika, 2487 H 01 autoopravár � 
mechanik. Návrh predlo�ený riadite¾om �koly rada �koly schválila. Zriaïovate¾ovi bola 
zaslaná zápisnica è. 2/2018 ako príloha k �iadosti riadite¾a �koly. 

 30.08. - 31.08.2018 prebehlo hlasovanie �per rollam�, ktorého predmetom bol Plán práce  
rady �koly na �k. rok 2018/2019. Návrh  vypracovaný predsedníèkou rady �koly rada �koly 

schválila. Výsledok hlasovania bol spracovaný a je uvedený v zápisnici è. 3/2018. 

 25.10.2018 sa konalo riadne zasadnutie rady �koly, na ktorom bola prerokovaná nasledovná 
problematika: pedagogicko-organizaèné a materiálové zabezpeèenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu v �k. roku 2018/2019, skutkový stav naplnenia plánu výkonov v �k. roku 2018/2019, 
správa o výchovno � vzdelávacej èinnosti �koly za  �kolský rok 2017/2018, úprava �kolských 
vzdelávacích programov, náborová èinnos�, je havarijný stav plechovej stre�nej  krytiny a 
telocviène v pavilóne A na �kolskej ul., havarijný stav obvodového plá��a (okná, plochá 
strecha) pavilónu B na ul. J.Jano�ku 4, èiastoèné rie�enie havarijného stavu fasády pavilónu B 
na ul. J.Jano�ku 4 a zlý technický stav prístupovej cesty a parkoviska pavilónu B na ul. 
J.Jano�ku 4.  Zriaïovate¾ovi bol zaslaný výpis zo zápisnice è. 4/2018 ako príloha k správe o 
výchovno � vzdelávacej èinnosti �koly. 

 Zmeny v zlo�ení rady �koly: 

 február 2018: na základe delegaèného listu è.02832/2018/O�a�-56 riadite¾ky odboru 
�kolstva �SK sa s úèinnos�ou od 21.02.2018 stal èlenom rady �koly za zriaïovate¾a 
Ing. Erik Gemzický, PhD, ktorý nahradil Ing. Jozefa Repaského. 

 september 2018: delegovala predsedníèka rady �koly  v zmysle �tatútu rady �koly (èl.5, 
bod 7e) a èl.6, body 1 a 2) za riadnych èlenov rady �koly s úèinnos�ou od 17.09.2018 p. 
Martina Lehotského � zástupcu rodièov, ktorý nahradil p. Marianu Domiterovú - 
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Vilèekovú a Stanislava Taligu � zástupcu �iakov, ktorý nahradil Veroniku Laba�kovú. 
Delegaèný list bol elektronicky zaslaný obidvom novým èlenom aj vedeniu �koly. 

 december 2018: na základe delegaèného listu è.02832/2018/O�a�-336 riadite¾ky 
odboru �kolstva �SK sa s úèinnos�ou od 04.12.2018 stala èlenkou rady �koly za 
zriaïovate¾a Mgr. Dana Kuba�èíková, ktorá nahradila Mgr. Janku �kolovú. 

 
 
 
V Liptovskom Mikulá�i, dòa 19.02.2019                                            Ing. Zuzana �i�áková 


