Činnosť Rady školy pri SPŠE Piešťany
Mgr. Lýdia Sarvašová, predsedníčka Rady školy
Pred prelomovým rokom 1989 o činnosti a
ekonomike škôl rozhodovali centrálne orgány, vrátane
menovania vedúcich pracovníkov a pedagogický zbor
školy nemal takmer žiadny vplyv na chod školy a ani
možnosť do neho zasiahnuť.
Po roku 1989 sa situácia radikálne zmenila a
ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej
republiky po rozhovoroch a dohodách s U čiteľským
fórom vydala na základe SNR o školskej správe č.542 z
roku 1990 Z. z. Štatút o ustanovení rady školy pri
školách a školských zariadeniach. Rada školy mala plni ť
funkciu parlamentu školy s právom, okrem iného, navrhnú ť vedúcu osobnosť školy.
Školská správa Bratislava zvyčajne tento návrh prijala pokiaľ neboli zistené nejaké
iné závažné okolnosti, ktoré by bránili menovaniu. V tom čase školské rady boli
ustanovené na 2-ročné funkčné obdobie .
Rada školy pri SPŠE bola ustanovená 24.mája 1991 bol zložená zo 7
pracovníkov školy, z nich bolo 6 pedagógov a 1 zástupca hospodársko –
prevádzkových pracovníkov školy. Ďalšími členmi boli 3 zástupcovia rodi čov, 2
študenti, 2 delegovaní zástupcovia mestského úradu v Pieš ťanoch, 2 zástupcovia
tých organizácií , kde sa absolventi našej školy najviac uplat ňujú. Prezenčná listina
z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy vyzerala nasledovne :
1. Mgr. Kvetánová Marta
2. Ing. Žúbor Peter
3. Müller Jozef
4. Lukačko Michal
5. Ing. Siváková Jana
6. Ing. Halás Vladimír
7. Magátová Viera
8. Ing. Kňazovický Igor
9. Ing. Kubinec Severín CSc.
10. Ing. Novák Miloš
11. Blaženec Jaroslav
12. Eliášová Bibiána
13. Kubica Dušan
14. Timuľaková Irena
15. Ing. Matulík Ferdinand
16. doc. Ing. Sláma Jozef CSc.
Predsedníčkou novej Rady školy bola zvolená Mgr. Marta Kvetánová a tajomníkom
bol Jozef Müller. Prvou významnou úlohou Rady školy bolo navrhnú ť nové vedenie
školy a po tajnom hlasovaní bola navrhnutá na funkciu riadite ľky SPŠE Piešťany Ing.
Jana Siváková.
Ďalšia Rada školy bola ustanovená 15.07.1993 a na základe výsledkov
tajných volieb boli zvolení na funk čné obdobie 1993-1995 nasledujúci členovia:
RNDr. Viera Šterbáková
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Ing. Michal Zvonček
Ing. Mária Kováčová
Ing. Cyril Pospiech
PhDr. Elena Kočvarová
Ing. Natália Gajdošová
za nepedagogických pracovníkov školy:
Viera Magátová
za zástupcov rodičov:
Ladislav Ondrášik
za študentov školy:
Ladislav Hluch 1.A
Pavol Bokor 2.D
ostatní členovia Rady školy sú:
Dušan Kubica – za Mestské zastupiteľstvo
Ing. Jaroslav Farkaš – za Mestské zastupite ľstvo
Ing. Milan Tóth – za T eslu Piešťany
Prof. Ing. Jozef Sláma CSc. – za EFSTU Bratislava
V tajných voľbách bol za predsedu Rady školy zvolený Ing. Michal Zvon ček.
22. marca 2000 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady školy, kde boli zvolení
nasledujúci členovia:
RNDr. Dominová Soňa
p. Nedorostová Daniela
p. Seidl Karol
Ing. Mihalčík Ladislav
Dr. Nicák Igor
p. Nedorostová Kvetoslava
PhDr. Bjelošievičová Edita
Mgr. Čížová T atiana
Ing. Kováčová Mária
p. Sedláčiková Emília
Werner Michal
Za predsedníčku Rady školy bola zvolená Ing. Mária Ková čová.
V súlade so zákonom NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberová komisia,
ktorá pozostávala z členov RŠ uskutočnila dňa 19.05.2004 výberové konanie na
obsadenie funkcie riadite ľa SPŠE Piešťany. Uchádzačmi na funkciu riaditeľa školy
boli: Ing. Iveta Babičová, Ing. Mária Kováčová, Ing. Anton Hrčka, RNDr. Viera
Ganevová. Ing. Mária Kováčová v poradí úspešnosti uchádza čov sa umiestnila ako
prvá a bola navrhovanou kandidátkou na miesto riadite ľky SPŠE Piešťany.
Vtedajšími členmi RŠ boli:
Mgr. Lýdia Sarvašová – predsedníčka
Ing. Jozef Haring
Emília Sedláčiková
Miroslav Klein
Ing. Eva Mengyanová
Darina Beluská
Karin Ondrejkovičová
Ing. Margita Galová
Pavol T apušík
Martin Valo
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Martin Adamča.
V súčasnosti Rada školy pri SPŠE je iniciatívnym a poradným samosprávnym
orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov študentov,
študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v jej kompetencii v oblasti
vzdelávania voči riaditeľstvu školy. Členovia RŠ sú volení na štvorro čné funkčné
obdobie. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej
činnosti i fungovania školy:
- k návrhu na počty prijímaných žiakov,
- k návrhu na zavedenie študijných alebo u čebných a ich zameranie,
- k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
- k návrhu rozpočtu,
- k návrhu na vykonávanie podnikate ľskej činnosti školy,
- k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
- k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
- k koncepčnému zámeru školy,
- k informácie o pedagogicko-organiza čnom a materiálno-technickom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) s ú činnosťou
od 1.9.2008 zmenil a doplnil paragraf 25 odsek 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov týkajúci sa zloženia rád škôl. Členmi rady školy alebo
školského zariadenia, ktorého zria ďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský
školský úrad, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden
zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodi čov,
ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia a štyria delegovaní
zástupcovia zriaďovateľa. Členom rady školy pri strednej škole je aj zvolený zástupca
žiakov príslušnej školy.
V zmysle vyššie uvedeného RŠ pri SPŠE v súčasnosti sa skladá
z nasledujúcich členov:
Mgr. Lýdia Sarvašová- predsedníčka RŠ, zástupca pedagogických
zamestnancov,
Ing. Eva Mengyanová- zástupca pedagogických zamestnancov,
p. Miroslav Klein- zástupca ostatných zamestnancov školy,
Ing. Ivan Ščasný- zástupca rodičov,
p. Mária Kašáková- zástupca rodi čov,
Ing. Juraj Golier.- zástupca rodičov,
Ing. Iveta Babičová- delegovaný zástupca zriaďovateľa,
MUDr. Peter Ottinger- delegovaný zástupca zriaďovateľa,
PaedDr. Viera Suchánová- delegovaný zástupca zriaďovateľa,
p. Jana Matúšová- delegovaný zástupca zria ďovateľa,
Rudolf Grežo- zástupca žiakov školy.

Mgr. Lýdia Sarvašová,
predsedníčka Rady školy
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