
Zápisnica zo zasadnutia  Rady školy pri ZUŠ v Handlovej, Poštová 58 

 

Termín konania: 30. august 2016, o 16.00 hod 

Miesto konania: trieda HN v ZUŠ  Handlová 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

 1 bod – otvorenie a oboznámenie s programom zasadnutia 

 2 bod – Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 2015/2016 

 3 bod – Plán práce v školskom roku 2016/2017 

 4 bod – diskusia, rôzne 

 5 bod – návrh uznesenia, uznesenie 

 6 bod - záver  

1 bod 

Zasadanie RŠ otvorila pre neprítomnosť predsedu  podpredsedníčka RŠ E. Filipová, ktorá 

nebola informovaná o opätovnej neprítomnosti predsedu RŠ čo sa v budúcnosti dúfame 

nebude opakovať. Privítala na zasadnutí riaditeľku školy, ktorá oboznámila prítomných so 

správou o Výchovno-vzdelávcích výsledkoch ZUŠ v Handlovej v školskom roku 2015/2016      

a Pláne práce na školský rok 2016/2017. 

2 bod 

Členom RŠ neboli materiály k zasadnutiu doručené mailom, ako sa RŠ dohodla na 

predchádzajúcom stretnutí, riaditeľka školy zvolila oboznámenie so správou premietaním 

cez interaktívnu tabuľu. Oboznámila členov RŠ s akciami ZUŠ a výsledkoch žiakov školy na 

súťažiach a festivaloch  medzinárodných, celoslovenských a regionálnych. Materiály z 

ekonomickej časti  týkajúce sa rozpočtu riaditeľka školy predložila v tlačovej podobe. 

3 bod 

Riaditeľka školy následne oboznámila členov RŠ s pracovným plánom školy v školskom roku 

2016/2017.  

4 bod 

Opäť  sa na zasadnutí preberal zlý technický stav budovy. Už viac ako 15 rokov vedenie školy 

upozorňuje na zlý stav okien, zimu v triedach, rozširujúca sa plieseň a vlhkosť v niektorých 

triedach, časť z nich sa už nemôže pre vyššie uvedené problémy ani využívať na vyučovanie. 

Poslankyňa Ing. J. Podová navrhla neustále pripomínať túto nevyhovujúcu situáciu na MsÚ, 

školskom úrade. Odporúčala aby Umelecká rada školy tiež reagovala a podporila riaditeľku    

v snahe zlepšiť pretrvávajúci stav. Hlavnou úlohou je neustále o tom hovoriť a predkladať to 

na mestských zasadnutiach. Dlhoročný člen RŠ pani Mgr. I. Hromádková pripomenula že aj   



v predchádzajúcom období sa opakovane spolu s bývalým členom RŠ p. Gazdaricom snažili 

niečo v tomto smere urobiť, otvárali  diskusiu na túto tému, ale nepodarilo sa za tie roky 

situáciu vyriešiť, alebo čiasotčne zlepšiť. Bývalá zástupkyňa riaditeľa E. Filipová potvrdila, že 

v každej správe, ktorá bola predkladaná na školskom výbore a mestskom zastupiteľstve bol 

výrazne pripomínaný zlý technický stav budovy opakovane sa riešila nie len zima v triedach, 

ale aj  od výstavby kruhovej križovatky opakované poruchy na kanalizácii ( upchaté WC ). 

Podpredseda E. Filipová nesúhlasila so SWOT analýzou, kde boli ako prvé v sekcii ohrozenia 

uvedené mesteké zariadenia: CVČ, Volcano, activity ZŠ... ..Podľa jej názoru, by malo byť ako 

ohrozenia vo SWOT analyze uvedené financovanie zariadení. Je zbytočné vyvolávať 

negatívne emócie medzi zariadeniami, treba sa spojiť a snažiť zmeniť spôsob financovania    

a nie “bojova medzi sebou”. Pani Ing. J. Podobová vyjadrila svoj názor, že to v správe má byť 

uvedené, neuviedla už ale aké opatrenia môže škola voči týmto zariadeniam vyvodiť. 

RŠ pri ZUŠ žiada, aby materiály, ktoré majú byť na zasadnutí prejednávané boli v dosta-

točnom časovom odstupe doručené podľa dohody t.j. mailom a majú byť kompletné, t.j. aj   

s ekonomickou správou. 

5 bod 

Návrh uznesenia: RŠ berie správu na vedomie. 

Prijaté uznesenie: Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Handlovej  Správu o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch Základnej umeleckej školy v Handlovej v školskom roku 2015/2016  

predkladanú riaditeľkou školy berie na vedomie. 

6 bod 

Zasadanie RŠ ukončila podpresedníčka E. Filipová, poďakovala za účasť členom RŠ.   

 

 

 

V Handlovej 1. septembra 2016 

 

 

zapísala: E. Filipová                                                                      overila: K. Puterová 

 

 

 


