
Zápisnica 
zo zasadnutia 

Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12.10.2016 

 
 
Prítomní členovia Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
zvolení zástupcovia z riaditeľov škôl a školských zariadení: 

Mgr. Zuzana Horváthová, ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2 
Mgr. Adriana Šišková, ZŠ Matky Alexie, Palackého 1 

 
zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení: 

Mgr. Eva Gambaľová, ZŠ Tupolevova 20  
Ing. Peter Halák, MŠ Ľ. Fullu 12  
 

zvolení zástupcovia z rodičov žiakov škôl a školských zariadení: 
 PaedDr. Silvia Klečáková, ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2 
 
delegovaní zástupcovia obce v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 1050/2013 zo dňa 24. – 25.04.2013: 
  
   
Program: 

1. Privítanie. 
2. Prerokovanie plánu organizačného zabezpečenia stretnutí členov Mestskej školskej 

rady hlavného mesta SR Bratislavy s predsedami rád škôl a plánu práce na rok 2017.   
3. Rôzne. 
 

K bodu 1 
 Prítomných privítala a zasadnutie viedla Mgr. Adriana Šišková, predsedníčka 
Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
K bodu 2 
 Bola podaná informácia o uskutočnených stretnutiach členov mestskej školskej rady 
s predsedami rád škôl vo všetkých okresoch Bratislavy. 
 Termíny ďalších stretnutí mestskej školskej rady s predsedami rád škôl, ako plán práce 
na rok 2017:  

1. 18.1.2017, v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave, stretnutie 
s predsedami rád škôl a školských zariadení zriadených na území hlavného 
mesta; témy: výklad povinností rád škôl (aj otázky a odpovede); vízia škôl 
a ich ďalšie smerovanie. 

2. 8.2.2017, so školami okresu Bratislava IV. 
3. 8.3.2017, so školami okresu Bratislava I. 
4. 29.3.2017, so školami okresu Bratislava II. 
5. 26.4.2017, so školami okresu Bratislava III. 
6. 3.5.2017, so školami okresu Bratislava V. 

 
Zvážiť tiež rozsah prerokovania správ o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl 

a školských zariadení. 



K bodu 3 
Na nasledujúce riadne zasadnutie mestskej školskej rady pozvať Mgr. Marcelu 

Gbelecovú, riaditeľku sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu a Mgr. Emu 
Tesarčíkovú, vedúcu oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže. 
 
 
Prílohou tejto zápisnice je: 

- Prezenčná listina zo zasadnutia Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12.10.2016 

 
 
 
Zapisovateľ: Mgr. Jakub Bednárik 
 
 
V Bratislave dňa: 13.10.2016 
 
 
 
 
                          ................................... 

                Mgr. Adriana Šišková 
                     predsedníčka 

Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy 


