
Rada školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Rady školy pri SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa, 
konaného dňa 22.10.2019 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesenia 
3. Výzva predsedu PSK na voľby členov do rady školy v kategórii zástupcov rodičov – 

voľba dvoch zástupcov rodičov,  
4. Informácia o konaní rodičovského združenia s následnou voľbou členov – zástupcov 

rodičov do rady školy, 
5. Informácia o uplatnení absolventov v praxi a na vysokoškolskom štúdiu, ktorí ukončili 

štúdium v školskom roku 2018/2019 ,         
6. Informácia o priebehu maturitných skúšok a o priebehu záverečných skúšok 

v mimoriadnom skúšobnom období, 
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch a podmienkach školy 

za školský rok 2018/2019,  
8. Informácia o počtoch žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch, ktorí 

nastúpili na štúdium  v školskom roku 2019/2020 
9. Informácia o projekte IROP – začatie stavebných prác, 
10. Rôzne 

- Informácia k 70. výročiu vzniku školy 
- Informácia o projekte  Svetovej banky 

11. Návrh na uznesenie 
12. Záver 

 

Ad 1) 
Zasadnutie otvoril Ing. Peter Sokol, predseda Rady školy, prítomných privítal a oboznámil 
s programom zasadnutia.  
 
Ad 2)  
Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia vykonal predseda Rady školy Ing. Peter 
Sokol a konštatoval, že úlohy stanovené v Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia boli 
splnené.  
 
Ad 3)  
Riaditeľ školy informoval prítomných o doručenej výzve predsedu PSK na voľby členov do 
rady školy. Výzva bola zverejnená na verejne dostupnom mieste. Pri organizovaní volieb je 
potrebné sa riadiť materiálom, ktorý vydal Okresný úrad Prešov – Odbor školstva s názvom 
„Rady školy iniciatívny a poradný samosprávny orgán školy alebo školského zariadenia“. 
 



Ad 4)  
Riaditeľ školy informoval o príprave plenárneho zasadnutia Občianskeho združenia 
„Rodičovské združenie pri SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“, ktoré sa bude konať 
27.11.2019 s následnou voľbou členov – zástupcov rodičov do rady školy.  
 
Ad 5)  
O uplatnení absolventov na trhu práce  a na vysokoškolskokm štúdiu, ktorí ukončili štúdium 
v školskom roku 2018/2019  informoval riaditeľ školy (príloha č. 1).  

Ad 6)  
Informáciu o priebehu maturitných skúšok a o priebehu záverečných skúšok v mimoriadnom 
skúšobnom období – september 2019 predložil riaditeľ školy.  V mimoriadnom termíne 
absolvovali maturitnú skúšku dve žiačky nadstavbového štúdia študijného odboru vlasová 
kozmetika (jedna žiačka z anglického jazyka, jedna žiačka z teoretickej časti odbornej 
zložky). Maturitnú skúšku absolvovali úspešne.  
 
Ad 7)  
Riaditeľ školy predložil Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch 
a podmienkach školy za školský rok 2018/2019. Členovia Rady školy predloženú Správu 
o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019 prerokovali a schválili. 
Správa bola vypracovaná v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ 
a výchovno-vzdelávacejčinnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
Správa bude zaslaná na Odbor školstva Úradu PSK (Príloha č. 2).  
  
Ad 8)  
Informáciu o počtoch žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch, ktorí nastúpili 
na štúdium  v školskom roku 2019/2020 prítomným predložil riaditeľ školy v zmysle výkazu 
o strednej škole 2-01 podľa stavu k 15.9.2019. Spolu bolo prijatých na štúdium do prvého 
ročníka 122 žiakov.  
 
Prijatí žiaci v školskom roku 2019/2020 podľa stavu k 15.9.2019 z výkazu o strednej škole:  
 

 6323 K hotelová akadémia  = 18 žiakov 
 6445 H kuchár  = 9 žiakov 
 6456 H kaderník  =  8 žiačok 
 3355 H stolár  = 9 žiakov 
 3661 H murár  = 15 žiakov (EP Lomnička + ST. Ľubovňa) 
 4561 H 03 poľnohospodár – služby  = 15 
 3161 F praktická žena  = 10 
 3686 F stavebnávýroba  = 12 
 4579 F lesná výroba  = 7 

 
Nadstavbové štúdium:  
 

 3659 L stavebníctvo  = 7 žiakov 
 6421 L spoločné stravovanie   = 8 žiakov 
 6426 L vlasová kozmetika   = 4 žiačky 

 
 



Ad 9)  
Riaditeľ školy informoval prítomných o začatí stavebných – rekonšrukčných práce v rámci 
projektu IROP s názvom Zvýšenie počtu žiakov na Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, 
Stará Ľubovňa na praktickom vyučovaní. Práce realizuje stavebná spoločnosť SLOVDACH 
s.r.o. Stará Ľubovňa. Práce sa realizujú v zmysle harmonogramu, pravidelne sa konajú 
kontrolné dni. Predpokladaný termín ukončenia prác na stavbe je 12/2020. 
 
Ad 10)  
V rôznam riaditeľ školy informoval o: 
- príprave a realizácii 70. výročia vzniku školy, ktoré sa uskutoční 25.10.2019 v súlade 

s vypracovaným programom. Oslavy začnú v obradnej sieni na Mestkom úrade v Staej 
Ľubovni, pozvaní  boli bývalí zamestnanci školy i súčasní zamestnanci, zamestnávatelia 
– zástupcovia organizácií, s ktorými škola spolupracuje, zástupcovia zriaďovateľa a ďalší 
hostia. Členovia rady školy konštatovali, že je to krásne výročie.  

- spoločnom stretnutí na MŠ SR – okrúhly stôl v rámci projektu Svetovej banky „Regions 
Catching up“. V projekte sa pokračuje, je rozdelený do etáp. Cieľom projetku je vytvoriť 
pilotnú školu, ktorá by bola centrom moderného vzdelávania. 

- stretnutí ministra obrany SR Petra Gajdoša a vedenia školy na Elokovanom pracovisku 
v Lomničke, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.10.2019. Táto návšteva súvisela s duálnym 
vzdelávaním žiakov učebného odboru lesná výroba, ktoré absolvujú na základe zmluvy 
o duálnom vzdelávaní – Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, Pliešovce. 
Minister sa zvítal so žiakmi a následne vykonal prehliadku priestorov výučby na 
Elokovanom pracovisku v Lomničke.  

Predseda RŠ :  
- je to dobré vidieť, že žiaci sa zapájajú aj do duálneho vzdelávania, zvlášť na EP 

v Lomničke, 
- informoval sa o poskytovaní vzdelávania rómskym žiakom Súkromnou SOŠ 

v Kežmarku, ktorá má EP v Podsadku.  
 

Ad 11)  
Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Patorajová. Návrh bol schválený prítomnými členmi rady 
školy. 
 
Ad 12) 
Predseda Rady školy  Ing. Peter Sokol poďakoval všetkým prítomným za účasť  a ukončil  
zasadnutie. 
 
 
 
V Starej Ľubovni  22.10.2019 
 

 

Zapisovateľ: Mgr. Mária Patorajová ................................. 

Overovateľ zápisu: Mgr. Milan Ondrej .................................                                 



Rada školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 
 

U Z N E S E N I E  
 

zo zasadnutia RŠ pri SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa,  
konaného dňa 22.10.2019 

 
 
 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa 22.10.2019  prijala nasledovné uznesenie: 
 
 
1. Berie na vedomie: 
1. Informáciu o uplatnení absolventov v praxi a na vysokoškolskom štúdiu, ktorí ukončili 

štúdium v školskom roku 2018/2019,          
2. Informáciu o priebehu maturitných skúšok a o priebehu záverečných skúšok 

v mimoriadnom skúšobnom období, 
3. Informáciu o počtoch žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch, ktorí 

nastúpili na štúdium  v školskom roku 2019/2020, 
4. Informáciu o pokračovaní  v stavebných prácach v rámci projektu IROP s názvom 

„Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa na 
praktickom vyučovaní“, 

5. Informáciu o príprave a organizácii 70. výročia vzniku školy, 
6. Informáciu o pokračovaní projektu Svetovej banky s názvom „Region Catching up“,  
7. Informáciu o stretnutí ministra obrany SR p. Petra Gajdoša s vedením školy na 

Elokovanom pracovisku v Lomničke 150, ktoré súviselo s duálnym vzdelávaním žiakov.   
 

2. Prerokovala a schválila: 
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch a podmienkach školy za 

školský rok 2018/2019.  
 
3. Odporúča  
1. Riaditeľovi školy uskutočniť rodičovské združenie s následnou voľbou členov – 

zástupcov rodičov do rady školy. Termín rodičovského združenia: 27.11.2019. 
 
 
 
V Starej Ľubovni, dňa  22.10.2019 
 
 
 
            .......................................... 
       Ing. Peter Sokol    
     predseda rady školy 



Rada školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Rady školy pri SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa, 
konaného dňa 11.06.2019 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesenia 
3. Informácia o priebehu a výsledkoch ústnej formy internej časti MS 
4. Informácia o príprave záverečných skúšok v zmysle vypracovaného harmonogramu  

záverečných skúšok v školskom roku 2018/2019 
5. Informácia o priebehu prijímacieho konania a o počte zapísaných žiakov na štúdium 

do 1. ročníka v študijných a učebných odboroch pre školský rok 2019/2020 po 1. kole, 
konanie 2. kola prijímacieho konania  

6. Prerokovanie návrhu počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v školskom 
roku 2020/2021 v členení na jednotlivé študijné a jednotlivé učebné odbory  

7. Návrh na uznesenie 
8. Záver 

 
                           
 
Ad 1) 
Zasadnutie otvoril Ing. Peter Sokol, predseda Rady školy, prítomných privítal a oboznámil 
s programom zasadnutia.  
 
Ad 2)  
Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia vykonal predseda Rady školy Ing. Peter 
Sokol a konštatoval, že úlohy stanovené v Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia boli 
splnené.  
 
Ad 3)  
Zástupca riaditeľa pre TV, poverený riaditeľom školy informoval o priebehu ústnej formy 
internej časti MS. MS sa konala v dňoch 20.05. - 22.05.2019, zo 40 žiakov úspešne 
zmaturovalo 38 žiakov. Dvaja žiaci vykonajú MS v mimoriadnom skúšobnom období (jeden 
žiak z anglického jazyka, jeden žiak teoretickej časti odbornej zložky).  
Maturitná skúška prebehla bez akýchkoľvek rušivých momentov a nedostatkov.  
 
Ad 4) 
Zástupca riaditeľa pre TV informoval prítomných o príprave a realizácii záverečných skúšok 
v súlade s vypracovaným harmonogramom. Záverečné skúšky sa budú konať v dňoch 17.06. 
– 20.06.2019 v Starej Ľubovni i na Elokovanom pracovisku v Lomničke.   
 



Ad 5)  
Zástupca riaditeľa pre TV informoval prítomných o priebehu prijímacieho konania a o počte 
zapísaných žiakov na štúdium v študijných a učebných odboroch pre školský rok 2019/2020. 
Prijímacie skúšky sa konali v zmysle Organizačného zabezpečenia a harmonogramu 
prijímacích skúšok  pre školský rok 2018/2019.   
 
Počty zapísaných žiakov v študijných a učebných odboroch v Starej Ľubovni ana 
Elokovanom pracovisku v Lomničke :  
 
študijný odbor: 

 hotelová akadémia  - 18 žiakov 
 

učebné odbory: 
 kuchár  -  7 žiakov 
 stolár  -  7  žiakov 
 murár  - 16 žiakov 
 kaderník  -  8 žiačok 
 poľnohospodár – služby  - 9  žiačok 
 praktická žena  - 6 žiačok 
 stavebná výroba  -  7 žiakov 
 lesná výroba  - 7 žiakov 

 
Škola ponúka možnosť štúdia aj v nadstavbovom štúdiu v študijných odboroch spoločné 
stravovanie, vlasová kozmetika, stavebníctvo. 
  
Ad 6)  
Zástupca riaditeľa pre TV predložil prítomným návrh počtu žiakov prvého ročníka pre 
prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 v členení na jednotlivé študijné a jednotlivé 
učebné odbory a návrh na počet spoločných tried prvého ročníka pre prijímacie konanie 
v nasledujúcom školskom  roku.  
 

Názov študijného /učebného odboru  Predpokladaný 
počet žiakov 

6323 K hotelová akadémia 24 
3656 K operátor stavebnej výroby 9 
6444 K čašník, servírka 9 
6445 K kuchár 9 
3355 H stolár 9 
3661 H murár 9 
6456 H kaderník 9 
2964 H cukrár 9 
6445 H kuchár 9 
6489 H hostinský, hostinská 9 
3661 H murár - Elokované pracovisko Lomnička 150 10 
4561 H 03 poľnohospodár - služby - Elokované pracovisko 
Lomnička 150 10 

3161 F praktická žena - Elokované pracovisko Lomnička 150 18 
3686 F stavebná výroba - Elokované pracovisko Lomnička 150 10 
4579 F lesná výroba - Elokované pracovisko Lomnička 150 10 

 
Rada školy pri SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa predložené návrhy prerokovala a uzniesla 
sa, že s predloženými  návrhmi súhlasí.  



Ad 7)  
Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Patorajová. 
 
Ad 8) 
Predseda Rady školy  Ing. Peter Sokol poďakoval všetkým prítomným za účasť  a ukončil  
zasadnutie. 
 
 
 
V Starej Ľubovni  11.06.2019 
 

 

Zapisovateľ: Mgr. Mária Patorajová ................................. 

Overovateľ zápisu: Mgr. Ľudmila Stašáková .................................                                 

 

  



Rada školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo zasadnutia RŠ pri SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa,  

konaného dňa 11.06.2019 
 
 
 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa 11.06.2019  prijala nasledovné uznesenie: 
 
 
 
8. Berie na vedomie: 

 
1. Informáciu o priebehu a výsledkoch ústnej formy internej časti MS, 
2. Informáciu o príprave záverečných skúšok v zmysle vypracovaného harmonogramu  ZS,  
3. Informáciu o priebehu prijímacieho konania a o počte zapísaných žiakov na štúdium do 1. 

ročníka v študijných a učebných odboroch pre školský rok 2019/2020 po 1. kole 
a o konaní 2. kola prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých 
možno prijať do tried prvého ročníka  

 
 
2. Prerokovala a schválila: 
 
1. Návrh počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 

v členení na jednotlivé študijné a jednotlivé učebné odbory,  
 

 
 
 
V Starej Ľubovni, dňa  11.06.2019 
 
 
 
 
 
 
 
            .......................................... 
        Ing. Peter Sokol       
        predseda rady školy 
 
 
 
 
 



Rada školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Rady školy pri SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa, 
konaného dňa 15.03.2019 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesenia 
3. Prejednanie a schválenie Plánu práce rady školy 
4. Voľby nových členov rady školy – za rodičov – informácia  
5. Informácia o hospodárení a čerpaní rozpočtu školy i hospodárenia v podnikateľskej 

činnosti za rok 2018, rozpočet školy na rok 2019  
6. Informácia o prijímaní na vzdelávanie v stredných školách – Organizácia prijímacieho 

konania s prijímacou skúškou a kritériá a podmienky pre prijatie uchádzačov na 
štúdium pre školský rok 2019/2020 

7. Návrh počtu tried  prvého ročníka nadstavbového štúdia  a návrh počtu žiakov  
v týchto triedach pre školský rok 2019/2020 

8. Informácia opripravenosti školy na EČ a PFIČ maturitnej skúšky 
9. Informácia o mimoškolských aktivitách a záujmovej činnosti žiakov školy 

a spolupráca školy so záujmovými organizáciami a združeniami 
10. Informácia o následnej monitorovacej správe k projektu Hotelierstvo 3. tisícročia 
11. Informácia o projekte IROP 
12. Príprava projektu v rámci Svetovej banky „Catching –Up Regions“ v spolupráci 

s PSK – Odborom školstva 
13. Rôzne 
14. Návrh na uznesenie 
15. Záver 

                              
 
Ad 1) 
Zasadnutie otvoril Ing. Peter Sokol, predseda Rady školy, prítomných privítal a oboznámil 
s programom zasadnutia.  
 
Ad 2)  
Kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia vykonal predseda Rady školy Ing. Peter 
Sokol a konštatoval, že úlohy stanovené v Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia boli 
splnené.  
 
Ad 3)  
Predseda rady školy predložil Plán práce rady školy na rok 2019. Členovia rady školy 
predložený Plán práce  na rok 2019 prerokovali a schválili (Príloha č. 1).   
 
 



Ad 4)  
Informáciu o voľbách nových členov rady školy podal riaditeľ školy PaedDr. Vladimír 
Buvalič. Zdôraznil, že je potrebné informovať PSK – OŠ o voľbách zástupcov rodičov do 
rady školy z dôvodu, že žiaci, ktorých rodičia boli členmi rady školy, ukončili štúdium 
v škole.  
 
Ad 5)  
Mgr. Anna Štucková – vedúca úseku technicko-ekonomických činností školy informovala 
prítomných o hospodárení a čerpaní rozpočtu školy i hospodárenia v podnikateľskej činnosti 
za rok 2018 i o rozpočte školy na rok 2019 (Príloha č. 2).  
  
Ad 6)  
Riaditeľ školy prítomných oboznámil s Organizáciou prijímacieho konania s prijímacou 
skúškou a s kritériami a podmienkami pre prijatie uchádzačov na štúdium pre školský rok 
2019/2020. Uchádzači v študijnom odbore hotelová akadémia vykonajú prijímaciu skúšku zo 
slovenského jazyka aliteratúry a zo zvoleného cudzieho jazyka. Uchádzači o štúdium 
v učebných odboroch budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky (Príloha č. 3). Členovia 
rady školy predložené kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020 prerokovali 
a schválili. 
 
Ad 7)  
Riaditeľ školy predložil prítomným Návrh počtu tried  prvého ročníka nadstavbového štúdia  
a návrh počtu žiakov  v týchto triedach pre školský rok 2019/2020. Členovia  rady školy 
predložený návrh prerokovali a schválili. Prerokovaný návrh bude zaslaný na Úrad PSK 
(Príloha č. 4). Členovia rady školy predložený  návrh  prerokovali a schválili. 
 
Ad 8)  
Riaditeľ školy informoval o priebehu  externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky, ktorá sa konala v dňoch 12.3. – 13.3.2019. Dňa 12.3.2019 sa konala maturitná skúška 
zo slovenského jazyka a literatúry a dňa 13.3.2019 z cudzích jazykov (anglický jazyk, 
nemecký jazyk, ruský jazyk). MS sa zúčastnilo 42 žiakov, zo SJL maturovalo  42 žiakov, 
z ANJ maturovalo 26 žiakov, z NEJ maturovalo 8 žiakov, z RUJ maturovalo 6 žiakov.  
Maturitnej  skúšky sa zúčastnil aj inšpektor zo Štátnej školskej inšpekcie Mgr. Slavomír Moll, 
ktorý konštatoval, že maturitná skúška prebehla bez akýchkoľvek rušivých momentov 
a nedostatkov,  pochválil riditeľa školy i koordinátora MS za bezproblémový priebeh MS. 
  
Ad 9)  
Riaditeľ školy informoval o aktivitách žiakov školy, ako aj o spolupráci s organizáciami 
a združeniami. Žiaci školy sa zapájajú pod vedením pedagogických zamestnancov v rôznych 
súťažiach, v ktorých úspešne reprezentujú školu. Spomedzi ocenení vyberáme: 

 1. miesto „Slovak Barista Cup“ Junior 2018 získala žiačka Júlia Filičková (III. HOA 
trieda), Academy of coffee, 

 3. miesto „Slovak Barista Cup“ Junior 2018 získala žiačka Valéria Valeková (III. 
HOA trieda), Academy of coffee, 

Do súťaží sa zapájajú aj žiaci učebných odborov murár, stolár – Skills  Slovakia, kde 
prezentujú svoje schopnosti a zručnosti. 
 
 
 
 



Ad 10)  
Riaditeľ školy informoval prítomných o vypracovanej 3. následnej monitorovacej správe k 
projektu Hotelierstvo 3. tisícročia. Vypracovaná správa spolu s prílohami bola zaslaná na 
Výskumnú agentúru, Bratislava v rámci 5-ročného monitorovacieho obdobia.  
 
Ad 11)  
Riaditeľ školy informoval o projekte IROP s názvom Zvýšenie počtu žiakov na Strednej 
odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa na praktickom vyučovaní. V rámci projektu 
prebehli verejné obstarávania, ktoré sú vo fáze kontroly. Bolo dokončené výberové konanie 
na výkon stavebného dozoru, ktorý bude vykonávať spoločnosť RG Ateliér, s.r.o. Stará 
Ľubovňa. Po ukončení kontroly sa začne realizácia stavebných prác.  
 
Ad 12)  
Riaditeľ školy informoval o príprave projektu v rámci Svetovej banky „Catching –Up 
Regions“ v spolupráci s PSK – Odborom školstva. Cieľom projektu je  hľadať inovatívne 
riešenia ako pomoc rozvinúť zaostalejšie regióny EÚ. Dňa 18.03.2019 sa uskutoční stretnutie 
zainteresovaných v Prešove, kde je pozvaných 5 stredných odborných škôl, ktoré sa budú 
podieľať na projekte. Zástupcovia škôl spolu s tímom Svetovej banky a Prešovského 
samosprávneho kraja v nasledujúcich mesiacoch budú pripravovať návrh a prípravu žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ.  
 
Ad 13)  
V rôznom vystúpili:  

 riaditeľ školy informoval o kolektívnom vyjednávaní – Kolektívna zmluva pre rok 
2019, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.3.2019, 

 
 Ing. Sokol ocenil  záujem žiakov i pedagógov reprezentovať školu v súťažiach 

a zablahoželal oceneným žiakom. 
  

 Ing. Štucka informoval o voľbách do ZO OZPŠaV, ktoré sa konali dňa 14.03.2019. 
Predsedom ZO OZPŠaV sa stal Ing. Peter Štucka. 

 
Ad 14)  
Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Patorajová. 
 
Ad 15) 
Predseda Rady školy  Ing. Peter Sokol poďakoval všetkým prítomným za účasť  a ukončil  
zasadnutie. 
 
 
 
V Starej Ľubovni  15.03.2019 
 

 

Zapisovateľ: Mgr. Mária Patorajová ................................. 

Overovateľ zápisu: Mgr. Milan Ondrej .................................                                 

 



Rada školy pri Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 
U Z N E S E N I E  

 
zo zasadnutia RŠ pri SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa,  

konaného dňa 15.03.2019 
 
 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa 15.03.2019  prijala nasledovné uznesenie: 
 
 
1. Berie na vedomie: 
1. Informáciu o hospodárení a čerpaní  rozpčtu školy i hospodárenia v podnikateľsej činnosti 

za rok 2018,  i rozpočet školy na rok 2019, 
2. Informáciu o pripravenosti školy na EČ a PFIČ maturitnej skúšky a jej priebehu 

v školslom roku 2018/2019,  
3. Informáciu o mimoškolských aktivitách  a záujmovej činosti žiakov školy a o spolupráci 

školy so záujmovými organizáciami a združeniami, 
4. Informáciu o následnej monitorovacej správe projektu Hotelierstvo a gastronómia 3. 

tisícročia (tretia v poradí), 
5. Informáciu o projekte IROP s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy, 

Jarmočná 108, Stará Ľubovňa na praktickom vyučovaní“, 
6. Informáciu o projekte v rámci Svetovej banky “Catchin – Up Regions“ v spolupráci 

s PSK – Odborom školstva. 
 
2. Prerokovala a schválila: 
1. Plán práce rady školy na rok 2019. 
2. Organizáciu prijímacieho konania s prijímacou skúškou a kritériá a podmienky pre 

prijatie uchádzačov  na štúdium pre školský rok 2019/2020. 
3. Návrh počtu tried prvého ročníka nadstavbového štúdia a návrh počtu žiakov v týchto 

triedach pre školský rok 2019/2020 
 
3. Ukladá: 
1. Riaditeľovi školy informovať zriaďovateľa – PSK o uskutočnení volieb členov do rady 

školy za kategóriu zástupcov  rodičov  a zrealizovať voľby v zmysle platnej legislatívy. 
 

 
V Starej Ľubovni, dňa  15.03.2019 
 
 
 
            .......................................... 
       Ing. Peter Sokol    
     predseda rady školy 


