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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Plzenská 1, 080 47 Prešov
1952 – 2012
60. školský rok

Štatút
klubu riaditeľov základných škôl
pri
Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove
Preambula
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove (ďalej „SPŠE“) je jednou
z dominantných stredných škôl, ktorá zabezpečuje prípravu na výkon povolania odborných
činností v elektrotechnike, informačných a sieťových technológiách a v technických
informatických službách v elektrotechnike a na ďalšie štúdium na vysokých školách.
Škola sa pravidelne umiestňuje na najvyšších priečkach v hodnotení kvality vzdelávania,
dlhodobo sa venuje popularizačným aktivitám, organizuje a podporuje aktivity zamerané na
prácu s talentovanými študentmi, venuje sa kontinuálnemu vzdelávaniu učiteľov ZŠ a SŠ.
Na základe toho sa SPŠE rozhodla zriadiť na svojej pôde Klub riaditeľov základných škôl pri
Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove (ďalej „Klub“).

Článok I
Poslanie klubu
Poslaním Klubu je vytvorenie komunikačnej platformy pre výmenu informácií,
koordináciu stanovísk a spoločných aktivít realizovaných SPŠE alebo základnými školami.

Článok II
Členstvo v Klube
1. Členmi Klubu je vedenie SPŠE, riaditelia základných škôl a ďalší zástupcovia
pedagogických zamestnancov SPŠE, či základných škôl.
2. Súhlas s členstvom v Klube vyjadrujú členovia Klubu písomne.
3. Členstvo v Klube je nezastupiteľné.

Článok III
Náplne práce Klubu
1. SPŠE bude v rámci partnerskej spolupráce realizovať najmä tieto aktivity:
a) poskytovať informácie o svojich školských vzdelávacích programoch,
b) poskytovať informácie o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch,
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c) poskytovať podporu pri tvorbe a realizácii vzdelávacích projektov,
d) podporovať tvorbu a realizáciu školských vzdelávacích programov základných
škôl,
e) podporovať organizáciu technických súťaží prebiehajúcich na základných
školách,
f) pomáhať pri organizovaní mimoškolských aktivitách žiakov základných škôl,
g) organizovať pre potreby základných škôl popularizačné prednášky, exkurzie do
laboratórií a odborných učební SPŠE,
h) organizovať profesijné aktivity pre učiteľov základných škôl,
i) vytvárať podmienky pre zapojenie talentovaných žiakov základných škôl do
projektov SPŠE,
j) ponuka kurzov v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov zo základných škôl,
k) iné.
2. Základné školy budú v rámci partnerskej spolupráce realizovať najmä tieto aktivity:
a) vytvárať podmienky pre vzdelávanie žiakov v oblasti prírodných vied,
matematiky, fyziky a informatiky,
b) spolupracovať so SPŠE pri realizácii projektov,
c) vytvárať podmienky pre efektívnu propagáciu štúdia na SPŠE.

Článok IV
Organizačné zabezpečenie činnosti klubu
1. Stretnutia Klubu sa realizuje spravidla dvakrát ročne na pôde SPŠE. Organizačne
a programovo sú zabezpečované SPŠE na základe podnetov členov Klubu.
2. Stretnutie Klubu riadi riaditeľ SPŠE, resp. člen Klubu poverený riaditeľom SPŠE.
3. Ak nie je v pozvánke na príslušné zasadnutie uvedené inak, náklady spojené s dopravou
na stretnutie Klubu si hradí každý člen Klubu.
4. Aktivity Klubu sú prezentované prostredníctvom webového sídla SPŠE, resp. webových
sídiel základných škôl.

Prešov 16.11.2012

Ing. Slavomír Kožár
riaditeľ školy
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