Rada školy pri SPŠE, Komenského 44, Košice

Správa rady školy
za obdobie od marca 2018 do februára 2019
1. V období od marca 2018 do septembra 2018 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
Zástupcovia rodičov školy:
➢ Ing. Juraj László
➢ Ing. Ľudmila Murcková
➢ Ing. Róbert Danko
Zástupca žiakov školy:
➢ Monika Fedorová ( do volieb Simona Straková)
Delegovaní zriaboli:
➢ Prof.Ing.Daniela Perduková, PhD. zástupca TUKE – FEI Košice
➢ Ing. Melinda Sasáková – Úrad školstva KSK
➢ Ing. Jozef Želinský – zástupca zriaďovateľa
➢ Ing. Michal Kravčík, CSc. – zástupca zriaďovateľa
1. Na zasadnutí 12.6.2018 boli členovia rady informovaní riaditeľom
školy Ing. Štefanom Krištínom o:
• Výsledkoch maturitných skúšok v školskom roku 2017/18
• Výsledkoch prijímacích skúšok pre školský rok 2018/19
• Návrhu plánu výkonov pre školský rok 2019/20.
Členovia RŠ predkladané informácie zobrali na vedomie.
2. Dňa 18.9.2017 boli členovia rady prostredníctvom mailovej
komunikácie oboznámení so zmenami v ŠVP a ŠkVP v jednotlivých
študijných odboroch.
K zmene v Rade školy došlo na pozícii zástupcu nepedagogických
zamestnancov 9.9.2018 : novou členkou rady sa po doplňujúcich voľbách
stala pani Viera Kadounová. Oproti predošlému roku došlo aj k výmene
dvoch zástupcov zriaďovateľa ( v súvislosti s voľbami do zastupiteľstva KSK).
3. Na októbrovom zasadnutí dňa 11.10.2018:
Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy oboznámil radu školy s
„Hodnotiacou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/18“ a
rada školy ju v predloženom znení berie na vedomie.
4. Členovia Rady školy boli predsedníčkou Rady školy Ing. Ivetou
Dolinskou vo februári 2019 prostredníctvom mailovej komunikácie
oboznámení o Kritériách na prijatie pre školský rok 2019/20 bez
pripomienok.
Rada školy zobrala uvedenú informáciu na vedomie.
V Košiciach dňa 1.3.2019

Ing. Iveta Dolinská
predseda rady školy

