
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV  

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove,  

dňa 27. 09. 2017 (streda) o 16:00 hodine v zborovni školy. 

___________________________________________________________________ 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Pedagogicko-organizačné a  materiálne zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu  v  školskom roku  2017/2018 

3. Vyhodnotenie spolupráce Základnej školy a Rodičovských rád 

4. Informácie u krúţkovej činnosti 

5. Oboznámenie členov RŠ s Plánom práce školy na školský rok 2017/2018 

6. Aktuálne problémy školy 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. 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. Pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu  v  školskom roku  2017/2018. 

Po zápise bol návrh predloţený zriaďovateľovi, v septembri sa aktualizuje. 

Riaditeľ upozornil na zmenu na 1.stupni, otvorených 13 KT a 6 TND. V 

2.ročníku boli podané návrhy na otestovanie ţiakov do TND. Nastala zmena 



v počte tried TND v 2.ročníku, 25 ţiakov odišlo do Veselej školy, ţiaci 

z 2.ročníka, ktorí nepoţiadali o testovanie boli prerozdelení do druhých 

ročníkov. Spolu na 1. stupni 19 tried a 356 ţiakov. 

Na 2.stupni bol úbytok ţiakov v 6.ročníkoch spôsobený odchodom ţiakov na 

8-ročné gymnázia a v 8.ročníku na 5-ročné gymnázia. Na škole je 10 KT, ktoré 

navštevuje 198 ţiakov a 18 tried TND + športové triedy, ktoré navštevuje 318 

ţiakov. Spolu je na 2.stupmi 674 ţiakov v 37 triedach.  

ŠKD navštevuje 294 ţiakov. 

ŠJ navštevuje 682 stravníkov. 

Na škole je 65 pedagogických zamestnancov, 20 nepedagogických 

zamestnancov, z toho 1 špeciálny pedagóg a 1 psychológ. 

Rozvrh hodín je vytvorený podľa rámcového učebného plánu. 1.,2., 3.ročník 

sa riadia inovovaným VP, 4.ročník pokračuje v pôvodnom VP. 5.,6.,7.ročník sa 

riadia inovovaným VP, 8. a 9.ročník pokračuje podľa pôvodného VP. 

3. Vyhodnotenie spolupráce Základnej školy a Rodičovských rád 

Komunikáciu zabezpečujú koordinátori p. Gáliková za TND, p. Vadaš za KT. 

Prednesú finančné poţiadavky na najbliţšom stretnutí. Spolupráca RR pre KT 

je na veľmi dobrej úrovni. RR pre TND začala spolupracovať po zmene výboru 

v priebehu minulého roka. Nové voľby sa uskutočnia na plenárnej schôdzi na 

ďalšom zasadnutí.. P. Čorejová navrhuje, aby rodičia priamo vkladali poplatky 

na č.účtu RR. P. Baňas sa obáva, ţe týmto spôsobom sa vyzbiera menej 

financií, navrhuje ponechať pôvodný postup. Problém by bol aj s priradením 

variabilného symbolu kaţdému ţiakovi školy. 

Škola prechádza na ETK a EŢK v riadnom reţime. 

4. Informácie u krúţkovej činnosti 

Riaditeľ školy informoval o širokom počte záujmových útvarov na škole. 

Uviedol, ţe ak ţiak odovzdá vzdelávací poukaz do školy, môţe bezplatne 

navštevovať dva krúţky. Ak ho neodovzdá, poplatok za krúţok je 1 euro. 

Oznámil zvýšený záujem deviatakov o Záujmovú matematiku a slovenčinu. 

Ocenil, ţe vznikol nový krúţok Ţiacky parlament, naďalej pokračuje činnosť 

Školského časopisu, Všeobecnej pohybovej prípravy, vznikol krúţok Mini 

hádzaná, šachový krúţok. 

5. Oboznámenie členov RŠ s Plánom práce školy na školský rok 2017/2018 

Plán práce bol prerokovaný 07. 09. 2017 na zasadnutí pedagogickej rady. 



Riaditeľ školy prezentoval nasledovné: 

- Monitorovanie správania ţiakov 

- Príprava na T9 

- Spolupráca s MŠ, 

- Termíny vyučovania, prázdnin, zasadnutí PK 

- Riaditeľ školy menovite uviedol TU v jednotlivých triedach. Na 1.stupni 

nemá triedu p.Lukáč, ktorý okrem vyučovania ANJ a INF na 2.stupni, je 

špeciálnym pedagógom na škole a spravuje 3 učebne. 

- Ţiaci 4.ročníka dosiali veľmi dobré výsledky pri testovaní do tried 

s rozšíreným vyučovaním MAT a prírodovedných predmetov, preto sa 

otvoria aţ 2 triedy. Na 2.stupni triedu nemajú p. Homolová (hlavná 

koordinátorka prípravy 40.výročia školy, vedúca PK SJL, vedie ţiacku 

kniţnicu), p. Maľcovský (organizovanie športových súťaţí), p. Hrabčáková 

(predseda športového klubu, organizácia športových súťaţí), p. Valičková 

(hlavná koordinátorka prípravy 40.výročia školy ), p. Vidumská (pôsobí aj v 

ŠD), katechéti. 

- Riaditeľ ţiadal o tvorenie 11 oddelení ŠKD podľa m2 na ţiaka, po dohode, 

ţe v 1 oddelení bude do 30 ţiakov, postačuje 10 oddelení. 

- Zdôraznil dôleţitosť prípravy na T9 (PK SJL a PK MAT) a prípravu na 

40.výročie zaloţenia školy. Oficiálny termín osláv 26. 04. 2018. 

Uviedol, ţe Plán práce školy je zverejnený na web stránke školy.  

6. Aktuálne problémy školy 

7. Diskusia 

Diskusia priamo prebehla počas  bodu 6. 

P. Čorejová uviedla, ţe rodičia sú spokojní so zavedením EŢK. Učiteľa sa 

sťaţujú na slabé wi-fi (pokrytie cez Infovek). 

ŠJ spustila moţnosť odhlasovania sa z obedov cez stránku školy. 

P. Daňo sa opýtal, prečo nastala zmena v ŠKD, doteraz boli ţiaci rozdelení na 

1.a 2.roč, momentálne je v jednom oddelení mix všetkých ţiakov. Zároveň 

uviedol, či bude moţné odmietnuť platbu za pracovné zošity, ktoré sa 

objednávajú na jednotlivé predmety. Aj p. Baňas ţiada o preverenie 

financovania pracovných zošitov. 

Riaditeľ uviedol, ţe prerozdeľovanie ţiakov do ŠKD bude prebiehať do 11. 11. 

2017 z organizačných dôvodov. 



8. Uznesenie 

RŠ berie na vedomie Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu, poţiadavky na  materiálne zabezpečenie v  školskom 

roku  2017/2018, Plán práce školy a informácie u krúţkovej činnosti. 

9. Záver 

P. Čorejová poďakovala prítomným a uzavrela zasadnutie RŠ. 

 

V Prešove 29. 09. 2017 

       Zapísala: Mgr. Martina Bryndzová 

 


