
Plán činností Rady školy pri SOŠPg v Prešove  

na školský rok 2022 / 2023 

Október 2022 

1) Úvodné stretnutie 

2) Oboznámenie sa s Plánom práce RŠ pri SOŠPg na školský rok 2022/2023, so 

zmenami v školskom poriadku, v ŠkVP na rok 2022/2023.  

Oboznámenie sa s činnosťou Školského parlamentu pre rok 2022/2023. 

3) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch a podmienkach 

školy za školský rok 2021/2022 –odporúčenie na schválenie odborom školstva 

4) Predloženie návrhu o zaradení denného štvorročného študijného odboru 7670 M 

pedagogický asistent a pomaturitného dvojročného kvalifikačného študijného 

odboru 7649 N UMS a vych.  

5) Rôzne, diskusia a záver 

 

 

December 2022 

1) Prerokovanie a hlasovanie za odporúčanie na schválenie náplne a obsahu 

prijímacích skúšok pre uchádzačov o štúdium v šk. roku 2023/2024 – všetky odbory 

2) Schválenie počtu žiakov na školský rok 2023/2024 

3) Predbežná správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2022 

4) Vyhodnotenie prospechu, dochádzky a aktivít žiakov za prvý štvrťrok  

šk. r. 2022/2023 

5) Rôzne, diskusia a záver 

 

 

Apríl 2023 

1) Výročná správa RŠ pri SOŠPg v Prešove za kalendárny rok 2022 

2) Vyhodnotenie dochádzky, prospechu a záujmovej činnosti žiakov za prvý polrok šk. r. 

2022/2023 

3) Vyhodnotenie   práce   Školského parlamentu  pri   SOŠPg  za prvý polrok    

šk. r. 2022/2023 (zástupca ŽR) 

4) Oboznámenie  sa  s výsledkami  prijímacieho  konania  pre  odbor  7649 M učiteľstvo 

pre MŠ a vychovávateľstvo 



Plán činností Rady školy pri SOŠPg v Prešove  

na školský rok 2022 / 2023 

5) Rôzne, diskusia a záver 

 

Jún 2023 

1) Prerokovanie návrhu počtu tried do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 – počet 

tried a štruktúra odborov 

2) Vyhodnotenie ústnych, praktických a písomných maturitných skúšok 

3) Vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka na šk. rok 2023/2024 

4) Informácie o hospodárení s finančnými prostriedkami školy 

5) Zhodnotenie práce RŠ za šk. rok 2022/2023 

6) Rôzne, diskusia a záver 

 

 

V Prešove dňa 12.10. 2022                                                  Mgr. Zuzana Kolpáková  

                                                                                                           predseda RŠ 


