
Rada školy pri SZŠ sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch,  

Ul. 17. novembra 1056, Topoľčany 

 

Plán práce RŠ na kalendárny rok 2017 

 

Január 2017 

1. Otvorenie, privítanie.  

2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 

2016/2017. 

3. Vyhodnotenie plánu práce rady školy za kalendárny rok 2016. 

4. Návrh plánu práce rady školy na kalendárny rok 2017. 

5. Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018 v odbore 

zdravotnícky asistent a v odbore masér. 

6. Schválenie štatútu rady školy. 

7. Rôzne – aktuálne problémy školy 

(na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školy). 

8. Uznesenie. 

9.  Záver. 

 

Marec 2017 

1. Otvorenie, privítanie.  

2. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2016. 

3. Návrh rozpočtu školy na rok 2017. 

4. Návrh počtu tried pre prijímanie žiakov do I. ročníka pre školský rok 2018/2019. 
5. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školy). 

6. Uznesenie. 

7. Záver. 

Jún 2017 

1. Otvorenie, privítanie.  

2. Vyhodnotenie maturitnej skúšky. 

3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za  školský  rok  2016/2017. 

4. Plán činnosti na šk. rok 2017/2018 – spolupráca s rodičmi,  možnosti záujmovej 

činnosti, projekty. 

5. Informácia o možnosti využitia priestorov školy v čase mimo vyučovania.  

6. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školy). 

7. Uznesenie. 

8. Záver. 



 

September 2017 

1. Otvorenie, privítanie.  

2. Hodnotiaca správa o podmienkach a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, 

školy za školský rok 2016/2017. 

3. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

4. Oboznámenie s plánom práce školy na šk. rok 2017/2018. 

5. Oboznámenie s personálnym obsadením školy a stavom žiakov v šk. roku 2017/2018 

6. Vnútorný poriadok školy pre žiakov. 

5. Prerokovanie vnútorného pracovného poriadku školy pre zamestnancov. 

6. Príprava volieb nových zástupcov rodičov žiakov do RŠ (napr. ak odišli deti). 

7. Rôzne  (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školy). 

8. Uznesenie. 

9.  Záver. 

 

 

Schválené na zasadnutí RŠ                                              PhDr. Katarína Beňová 

V Topoľčanoch 30. 01. 2017                                                predsedníčka RŠ 

                                                                                           


