
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove, 

dňa 22. marca 2018 (štvrtok) o 16:00 hodine v zborovni školy. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Výročná správa Rady školy 

3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 

2017/2018 

4. Aktuálne problémy školy 

5. Diskusia 

6. Uznesenie 

7. Záver 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny 

Hostia:  

Mgr. Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/ 

RŠ je uznášania schopná.  

 

Priebeh zasadnutia:  

1. Otvorenie 

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

prítomných členov Rady školy /ďalej RŠ/ a hosťa. 

2. Výročná správa Rady školy 

Predsedníčka RŠ, p. Čorejová uviedla, že pre informovanosť členov RŠ bola 

odoslaná mailom s pozvánkou. 

3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 

2017/2018 

Riaditeľ školy vyhodnotil výchovno-vzdelávacie výsledky za 1.polrok šk. roka 

2017/2018, porovnal ich s výsledkami za 1.polrok šk. roka 2016/2017: 



- nárast počtu žiakov s vyznamenaním, priemer 1,00 na 1.stupni 215 žiakov, 

na 2.stupni 89 žiakov. Jeden žiak neprospel 

- celkový študijný priemer porovnateľný s 1.polrokom 2016/2017 

- nárast výchovných opatrení – napomenutia TU, pokles pokarhaní TU, 

jedna žiačka má zníženú známku zo správania na stupeň 4 z dôvodu 

neospravedlnených hodín 

- celkovo mierny nárast počtu vymeškaných hodín priemerne 

- škola dosiahla veľmi podobné hodnotenie v sledovaných ukazovateľoch 

 

Riaditeľ školy oboznámil členov RŠ so Správou o hospodárení za rok 

2017.  

Uviedol: 

- škola dosiahla „lepšie čísla“ v porovnaní s minulým rokom 

- škola je takmer maximálne naplnená, čo súvisí s výškou osobných 

príplatkov  a nákladov,  rozvrh hodín je ekonomicky efektívny vzhľadom na 

výšku normatívu 

- vďaka zatepleniu, škola ušetrí cca 30 000 eur ročne, v rámci solidarity, 

zriaďovateľ ponecháva určité % z rozpočtu na správu iných škôl 

- z mimorozpočtových zdrojov škola získala 70 000 eur na rekonštrukciu  

telocvične 

- pri všetkých energiách došlo k zníženiu spotreby a šetreniu 

- všetky investície boli smerované do nákupu lavíc, skríň, nábytku, 

výpočtovej techniky, podláh, boli vykonané stavebné práce a maľovanie 

tried; kúpili sa nové tabule, toner, svietidlá, dochádzkový terminál; 

investovalo sa aj do revízií; podporilo sa čerpanie sociálneho fondu, 

pôžičky, preplatilo sa cestovné a stravné; odborový zväz 

Riaditeľ konštatoval, že škola má vyrovnané hospodárenie bez 

rozpočtových opatrení. 

4.  Aktuálne problémy školy, diskusia 

P. Daňo sa informoval o termíne a možnosti rekonštrukcie druhej telocvične. 

Riaditeľ uviedol, že je rozpracovaný projekt v hodnote 170.000 eur 

(nenávratný príspevok) z Úradu vlády na rekonštrukciu telocvične, vrátane 

šatní a spŕch, počas letných prázdnin. 



Riaditeľ tiež uviedol, že sa uskutočnilo T9 a bolo dobre organizačne 

zabezpečené. Predpokladá pokles %-álneho hodnotenia žiakov, vzhľadom na 

zostavu žiakov, avšak dôležitým ukazovateľom  bude % úspešnosti 

v porovnaní s  celonárodným priemerom.  

Zápis do 1.ročníkov bude prebiehať 3.4.2018. 

Termín osláv pri príležitosti 40.výročia školy je stanovený na 26.4.2018. Na 

tento deň vyhlási riaditeľ školy riaditeľské voľno. Zároveň pozval členov RŠ na 

oslavu.  

Riaditeľ pripomenul možnosť darovať 2% z dane škole. 

Riaditeľ školy predložil RŠ odpovede na otázky rozdiskutované na poslednom 

zasadnutí: 

- platenie pracovných zošitov a učebníc zákonnými zástupcami: rodič bude 

informovaný už koncom júna na poslednom triednom aktíve 

o predpokladanom nákupe PZ v nasledujúcom ročníku. 

5. Diskusia 

Diskusia prebiehala počas bodu 4. 

6. Uznesenie 

RŠ berie na vedomie výročnú správu Rady školy, vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2017/2018 a správu 

o hospodárení za rok 2017. 

7. Záver 

P. Čorejová poďakovala prítomným, uzavrela zasadnutie RŠ. Ďalšie stretnutie 

sa uskutoční v júni 2018. 

 

 Prešov 26. marec 2018 

       Zapísala: Mgr. Martina Bryndzová 


