Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole
na Sládkovičovej ulici 36 v Prešove
Plán zasadnutí na rok 2019
Január 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výročná správa rady školy za kalendárny rok 2018
Výsledky hodnotenia výchovy a vzdelávania žiakov za prvý polrok šk. r. 2018/2019
Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v prvom polroku šk. r. 2018/2019
Správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2018 a oboznámenie členov rady školy
s rozpočtom na rok 2019
Informácie o príprave na maturitné skúšky žiakov denného a večerného štúdia všetkých
študijných odborov v šk. roku 2018/2019
Informácie o pláne prijímania žiakov všetkých študijných odborov pre šk. rok 2019/2020,
kritéria prijímania, počty tried
Rôzne, diskusia
Uznesenia, záver

Marec 2019
1. Oboznámenie sa s prípravou žiakov tretieho ročníka denného štúdia všetkých študijných
odborov denného štúdia na súvislú klinickú prax
2. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v druhom polroku
šk. r. 2018/2019 ( SOČ)
3. Oboznámenie sa o priebehu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy
4. Rôzne, diskusia
5. Uznesenia, záver

Jún 2019
1. Výsledky hodnotenia výchovy a vzdelávania žiakov za druhý polrok šk. r. 2018/2019
2. Zhodnotenie maturitnej skúšky žiakov všetkých študijných odborov v riadnom termíne
3. Informácie o záujme o štúdium na škole a o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka
všetkých študijných a učebných odborov denného a večerného štúdia v šk. roku 2019/2020
4. Oboznámenie sa so správou o hospodárení školy v šk. r. 2018/2019
5. Vyhodnotenie aktivít, podujatí a projektov realizovaných počas šk. r. 2018/2019,
vyhodnotenie činnosti žiackej školskej rady

September 2019
1. Schválenie plánu práce rady školy pre rok 2020
2. Schválenie Školského poriadku pre šk. rok 2019/2020
3. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2019/2020 – Školský vzdelávací program, Plán
práce pre školský rok 2019/2020
4. Oboznámenie členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom žiakov
v školskom roku 2019/2020
5. Koncepčné zámery rozvoja školy
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenia, záver

Prešov, 03. október 2018

Mgr. Katarína Modranská
predseda Rady v. r.

