
Výročná správa  

Rady školy 

pri Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím,  

Mokrohájska 1 Bratislava, 842 40 

za rok 2009 

 

Rada školy pri Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím je poradný 

samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní 

funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej 

problematiky. 

Bola ustanovená v zmysle §24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 1. 12. 

2008. 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa konalo dňa 26.11.2008. Od tohto dňa rada školy 

pracovala v zložení: 

P.č. Meno a priezvisko  Funkcia,  Zvolený /delegovaný/ za  

1. PaedDr. Petra Húrošová  

2. Mgr. Dana Fridriková  

3. Ing. arch. Bohumil Kováč  

4. Róbert Sebestyen  

5. Mgr. Mária Berdisová  

6. Danica Kontúrová  

7. Mgr. Ivan Číž  

8. MUDr. Igor Hajdúk  

9. Anna Maríková  

10. Elena Bielčíková,  

11. Alojz Žilinčár  

predseda, pedagogických zamestnancov 

podpredseda, rodičov  

rodičov  

rodičov  

pedagogických zamestnancov  

nepedagogických zamestnancov  

zriaďovateľa  

zriaďovateľa  

zriaďovateľa  

mestskú časť Karlova Ves  

žiakov 

 

Rada školy pri SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím začala svoju činnosť 26.11.2008, kedy 

sa konalo ustanovujúce zasadnutie. Rada školy tajným hlasovaním zvolila predsedu RŠ – 

Paed.Dr. Petru Húrošovú a podpredsedu – Mgr. Danu Fridrikovú. Rada školy schválila štatút 

rady školy dňa 23.1.2009, ktorý je zverejnený na stránke www.iprba.sk .  



Rada školy v roku 2009 mala štyri zasadnutia : 23.1.2009, 12.2.2009, 5.3.2009, 12.10.2009 

23.1.2009 – Rada školy schválila Štatút Rady školy 

12.2.2009 – Rada školy vyjadrila svoje pripomienky k Vnútornému školskému poriadku SOŠ pre  

žiakov s TP  

5.3.2009 – Rada školy schválila  Vnútorný školský poriadok SOŠ pre žiakov s TP a odporučila  

ho zriaďovateľovi na schválenie 

- Rada školy upravila štatút Rady školy pri SOŠ pre žiakov s TP formou dodatku č.1, z  

dôvodu úpravy pracovného poriadku IPR 

   - predsedkyňa PaedDr.Petra Húrošová Rady školy informovala o priebehu výberového 

konania na funkciu riaditeľa SOŠ pre žiakov TP v zmysle zákona 552/2003 Z.z., 

nakoľko je riaditeľ SOŠ pre TP vo funkcii    vedúceho pracovníka.  

Traja zástupcovia Rady školy, na pozvanie riaditeľa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov 

so zdravotným postihnutím, sa zúčastnili výberového konania na post riaditeľa Strednej odbornej 

školy pre žiakov s telesným postihnutím v zmysle zákona 552/2003. 

12.10.2009 – Rada školy dala návrh:  

a/ na schválenie zriaďovateľovi Školský vzdelávací program, Plán práce pre šk.rok 2009/2010, 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach školy pre šk. rok 2008/2009, 

b/ na schválenie -  Dodatok k školskému poriadku, 

c/ zriaďovateľovi o delegovanie nových členov Rady školy z dôvodu zastavenia členstva v RŠ 

pre neúčasť – p. A. Maríková a upravenie členstva v RŠ – p. E. Bielčíková podľa zákona 

245/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa : 15.4.2010                                      Vypracovala: PaedDr.Petra Húrošová  

           predseda Rady školy 


