
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV  

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove,  

dňa 13. 12. 2017 (streda) o 16:00 hodine v zborovni školy. 

___________________________________________________________________ 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh plánu práce  Rady školy na rok  2018 

3. Aktuálne problémy školy 

4. Diskusia 

5. Uznesenie 

6. Záver 

______________________  

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny 

Hostia:  

Mgr. Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/ 

RŠ je uznášaniaschopná.  

Priebeh zasadnutia:  

1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka RŠ, PaedDr. Slávka Čorejová, ktorá privítala 

prítomných členov Rady školy /ďalej RŠ/ a hosťa.  

2. Návrh plánu práce  Rady školy na rok 2018.  

Predsedníčka RŠ p. Čorejová odprezentovala návrh.  Upozornila, že nastali 

dve zmeny, Výročná správa je naplánovaná na marec a vyhodnotenie zápisu 

prvákov na jún. Plán bol jednohlasne schválený prítomnými členmi. 

3. Aktuálne problémy školy, diskusia 

Riaditeľ školy predložil RŠ odpovede na otázky rozdiskutované na poslednom 

zasadnutí: 

- Rozdelenie žiakov do ŠKD : zmena nastala iba v prípade dvoch tried, 

vzhľadom na naplnenosť oddelení sa rozdelili žiaci 2.A a 3.D. Bral sa ohľad 



na prvákov, aby boli spolu. Rovnako sa bral ohľad na kamarátstva 

spolužiakov. Jedine piataci boli umiestnení podľa kapacity, pretože tu im 

ŠKD vychádza v ústrety a dopĺňajú oddelenia.  

- Platenie pracovných zošitov a učebníc zákonnými zástupcami: tieto sa 

kupujú z dôvodu slabej ponuky MŠ SR. Učitelia vyberajú najvhodnejšie PZ 

a učebnice pre daný ročník. Triedni učitelia vypracovali zoznam za 

jednotlivé ročníky. Informovali rodičov na TA. Keďže na konci školského 

roka sú nižšie ceny ako v septembri, TU budú rodičov informovať 

v predstihu, p. Čorejová navrhla vypracovať zoznam plánovaného nákupu, 

aby bol rodič informovaný už koncom júna na poslednom rodičovskom 

združení o predpokladanom nákupe PZ v nasledujúcom ročníku. 

- Vedúca ŠJ upozorňuje, že od januára 2018 sprísni podmienky odberu 

stravy. Napriek opakovaným upozorneniam, rodičia neplatia za obedy 

vopred, ale sú platbu pozadu, čo je neprijateľné. 

4. Diskusia 

Diskusia prebiehala počas bodu 3. 

5. Uznesenie 

RŠ jednohlasne schválila prítomnými členmi Návrh plánu práce  Rady školy 

na rok 2018. 

6. Záver 

P. Čorejová poďakovala prítomným, uzavrela zasadnutie RŠ a popriala 

všetkým krásne sviatky. 

 

V Prešove 18. 12. 2017 

       Zapísala: Mgr. Martina Bryndzová 


