
Rada školy pri SPŠE, Komenského 44, Košice 
 

Správa rady školy 
za obdobie od marca 2016 do februára 2017 

 

1. V mesiacoch marec a apríl  2016 sa uskutočnili voľby do Rady školy. 
Novozvolená rada sa zišla na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 
17.5.2016.  

V období od mája 2016 do februára 2017 rada školy pracovala 
v nasledovnom zložení: 

Zástupcovia pedagogických pracovníkov školy: 
 Ing. Iveta Dolinská – predsedníčka rady 
 Ing. Michal Copko 

Zástupca nepedagogických pracovníkov školy: 
 Ing. Zuzana Gmitrová ( do volieb pani Mária Jurková) 

Zástupcovia rodičov školy: 

 Dušan Bakoň  
 Ing. Ľudmila Murcková ( do volieb pani Helena Švarcová) 

 Ing. Richard Wagner 

Zástupca žiakov školy: 
 Monika Fedorová ( do volieb Simona Straková) 

Delegovaní boli: 
 Prof.Ing.Daniela Perduková, PhD. zástupca TUKE – FEI Košice 
 Ing. Melinda Sasáková – Úrad školstva KSK 

 Ing. István Zachariaš – zástupca zriaďovateľa 

 MVDr.Anna Jenčová – zástupca zriaďovateľa 

2. Na októbrovom zasadnutí dňa 17.10.2016: 

 Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy oboznámil radu školy s 
„Hodnotiacou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej 
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016“ a 

rada školy ju v predloženom znení berie na vedomie.  
 V diskusii boli prítomní oboznámení so zmenami v ŠVP a ŠkVP, 

k nim aj diskutovali, boli informovaní o počte žiakov, o počte 
tried na škole ako aj o študijných odboroch . 

3. Členovia Rady školy boli predsedníčkou Rady školy Ing. Ivetou 

Dolinskou vo februári 2017 prostredníctvom mailovej komunikácie 
oboznámení o Návrhu na zaradenie nového odboru 2561 M informačné 

a sieťové technológie do siete odborov SPŠE Košice pre žiakov 1. 
ročníka maturitného odborného štúdia od školského roka 2018/2019. 
Rada školy zobrala uvedenú informáciu na vedomie a vyjadruje 
podporné stanovisko pre uvedenú zmenu. 

4. Členovia Rady školy taktiež zobrali na vedomie  Kritériá na prijatie pre 
školský rok 2017/18 bez pripomienok. 

 
 

 

V Košiciach dňa 1.3.2017                         Ing. Iveta Dolinská 
                                                                     predseda rady školy 


