
Plán zasadnutia rady školy pri SŠ Nižná pre rok 2010   
 
1.zasadnutie :    18. 03. 2010 
Program:  

  1.  Otvorenie – plnenie uznesenia 

  2.  Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2009 – predseda   RŠ  

  3.  Štatút Rady školy a Plán práce školy za rok 2010 – predseda RŠ 

  4.  Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2009/2010 a plnenie plánu  

       práce školy – zástupca pre teoretické predmety RNDr. Adámusová     

  5.  Informácie o materiálnom zabezpečení V/V procesu za 1. polrok šk. roku 2009/2010  

      s výhľadom  na 2. polrok a špeciálne financovanie školy – riaditeľ školy Ing. Smolár 

  6.  Informácie o prenájme priestorov a činnosť občianskeho združenia – Ing.Javorek 

  7.  Príprava projektov pre školský rok 2009/2010  

  8.  Správa o krúžkovej činnosti – Bc. Bedrichová  
  9.  Podnety z radov zamestnancov  

10. Rôzne a diskusia  

11. Uznesenie a záver 

2.zasadnutie :    20. 05. 2010  
Program:    

1. Otvorenie – plnenie uznesenia 

2. Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakov  a otváraných odboroch pre š k. r. 

2010/11 – zástupkyňa školy, RNDr. Adámusová  

3. Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia a záverečných skúšok trojročných učebných 

odborov – zástupca školy, Ing. Horník , Bc Habovštiak 
4. Plán výkonov na školský rok 2011/2012 a koncepčný zámer rozvoja školy - riad školy, Ing. Smolár 

5. Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov – riaditeľ školy, Ing. Smolár  

6. Príprava kooptácie členov z rodičovskej rady končiacich študentov – zástupca rodičovskej rady 

7. Rôzne a diskusia  

8. Uznesenie a záver  

3.zasadnutie :    01. 07. 2010  
Program:    

1. Otvorenie – plnenie uznesenia 

2. Doplňujúca informácia o druhom kole prijímacích skúšok, počte prijatých žiakov a otváraných odboroch pre šk. 

rok 2010/2011 – riaditeľ SŠ 

3. Vyhodnotenie V/V výsledkov školy za šk rok 2009/2010 a plnenie plánu práce – zástupca školy, RNDr. 

Adámusová, riaditeľ SŠ 

4. Prejednanie a schválenie školských vzdelávacích programov (novo vytvorených) – Ing. Horník, Bc. Habovštiak 

a p. Kapjorová 

5. Správa o výsledkoch hospodárenia školy – tech. ekonom. zástupca 

6. Informácie o činnosti študentského parlamentu – zástupca žiakov  

7. Zhodnotenie krúžkovej činnosti – Bc. Bedrichová  
8. Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Nižná k SŠ Nižná – zástupca obce 

9. Podnety z radov zamestnancov – predseda a ostatní členovia Rady školy 

10. Rôzne a diskusia  

11. Uznesenie a záver  

4.zasadnutie :    21. 10. 2010  
Program:    

1. Otvorenie – plnenie uznesenia 

2. Výročná správa školy za rok 2009 – riaditeľ školy  

3. Realizácia nového školského zákona a školského vzdelávacieho programu –   

                 zástupca odbor. Predmetov 

4. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V  
                 procesu v š k. r. 2010/11– riaditeľ školy 

5. Informácie o zahájení š k. r. 2010/11 vyjadrenie sa k hlavným úlohám školy pre 

                nový školský rok – riad. školy 

6. Správa o hospodárení  školy  za  rok  2010, návrh na rok 2011  a Vykonávanie  

     podnikateľskej činnosti školy – tech. ekonom. zástupca  

7. Činnosť plavárne – riaditeľ školy 

8. Návrh plánu práce pre školský rok 2010/11 –preds.RŠ 

9. Činnosť študentského parlamentu – zástupca žiakov 

10. Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Nižná k SŠ– zástupca obce Nižná 

11. Rôzne, Diskusia 

12. Uznesenie, Záver 


