
Zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy pri SPOJENEJ ŠKOLE, Masarykova 24, Prešov, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 24.03.2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Členov Rady školy a prítomných hostí privítala predsedníčka RŠ Ing. Tatiana Štofková. 

Program, ktorý bol navrhnutý, prešiel hlasovaním všetkých prítomných bez zmien. Neboli 

odporúčané žiadne zmeny, ani doplnenia, ani pripomienky. Takže sa zasadnutie konalo podľa 

predloženého programu zasadnutia. 

Program zasadnutia: 

1. Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2021, záväzky a pohľadávky školy. 

Informáciu o hospodárení Spojenej školy od 01.09.2021 do 31.12.2021 podala Ing. 

Iveta Drábová - zástupkyňa riaditeľa školy pre TEČ. 

 

2. Správa s výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok školského roka 2021/2022. 

K danému bodu predložil správu riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik. 

 

3. Informácia o príprave prijímacieho konania. K danému bodu sa vyjadril riaditeľ školy 

Mgr. Michal Čiernik. 

 

   4.-5. Rôzne  

V tomto bode nás informoval riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik o študijnom odbore 

bankový pracovník. Taktiež informoval o pripravovanom študijnom odbore 6858 M 

ekonomicko - právne činnosti v podnikaní, ako aj o pripravovanom centre odborného 

vzdelávania na našej škole, o pomoci Ukrajine – na škole je ubytovaných 19 Ukrajincov, 

o pripravovanom Duálnom vzdelávaní pre budúcich prvákov, o investičných akciách na 

škole. O rozpočte na tento rok informovala Ing. Iveta Drábová - zástupkyňa riaditeľa 

školy pre TEČ. Zmenu názvu školy rozoberal riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik. 

O praxi žiakov informoval Ing. Bohuš Popík, MBA - zástupca riaditeľa pre 

organizačnú zložku Stredná odborná škola podnikania.                

 

6. Návrhy na opatrenia 

V tomto bode informovala Ing. Iveta Drábová - zástupkyňa riaditeľa školy pre TEČ 

o rastúcich cenách energií a náväznosti na rozpočet na kalendárny rok 2022. 



7. Uznesenie – viď príloha 

 

8. Záver. Zasadnutie Rady školy ukončila predsedníčka RŠ Ing. Tatiana Štofková, 

poďakovala sa prítomným za účasť. 

 

 

Zapísal: Ing. Miroslav Vrabeľ 

V Prešove dňa 24.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

Zo zasadnutia Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov, ktorá sa 

uskutočnila dňa 24.03.2022 

Berie na vedomie: 

- správu no výsledkoch hospodárenia školy v roku 2021, záväzky a pohľadávky školy 

- správu o výchovno – vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok školského roka 2021/2022 

- informáciu o príprave prijímacieho konania 

- informáciu o pripravovanom študijnom odbore 

- informáciu o centre odborného vzdelávania 

- informáciu o pomoci a ubytovania Ukrajincov 

- informáciu o duálnom vzdelávaní 

- informáciu o investičných akciách 

- informáciu o rozpočte na tento rok 

- informáciu o pripravovanej zmene názvu školy 

- informáciu o praxi vo firmách 

 

v Prešove dňa 24.03.2022 

 


