
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV  

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove,  

dňa 27. júna 2018 (streda) o 16:00 hodine v zborovni školy. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1. ročníka na školský  rok 2018/2019 

3. Pedagogicko-organizačné a  materiálne zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu  v  školskom roku  2018/2019, personálne obsadenie 

školy a počty žiakov       v  školskom roku 2018/2019 

4. Vyhodnotenie celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka – Testovanie 9 

5. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2017/2018 

6. Aktuálne problémy školy 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. 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. Riaditeľ školy vyhodnotil zápis žiakov do 1. ročníka na školský  rok 2018/2019. 

Ocenil prácu učiteľov, ktorí prezentovali krúžkovú záujmovú činnosť, čo 

prilákalo deti a veľmi to ocenili aj rodičia. Zapísaných je 101 žiakov, z toho 4 

žiaci majú odklad. Otvorí sa 5 prváckych tried, 4 klasické a 1 pre žiakov so 

všeobecným intelektovým nadaním. 



3. Pán riaditeľ predstavil pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu  v  školskom roku  2018/2019, personálne 

obsadenie školy a počty žiakov v  školskom roku 2018/2019.  

Predpokladaný počet žiakov na škole narastie až na 700 žiakov. 

Pôvodne sa plánovalo zlúčiť žiakov tretích ročníkov a vytvoriť zo 4 tretiackych 

tried 3 štvrtácke triedy. Ukázalo sa, že zlučovanie nie je potrebné, preto budú 

žiaci pokračovať v 4 štvrtáckych triedach. 

Vzhľadom na pokles žiakov v 3 ôsmych ročníkoch (najmä odchod na 

bilingválne gymnázia) zlúčia sa triedy 9.a a 9.b. Hlavné predmety MAT a SJL 

budú delené na dve skupiny (príprava na testovanie), predmety ako GEG, 

DEJ a pod. sa budú spájať. 

Celkovo sa navýši počet pedagogických zamestnancov, počet vychovávateľov 

v ŠKD bude upravený podľa počtu zapísaných detí. 

4. Pán riaditeľ vyhodnotil tiež celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka – 

Testovanie 9. Škola sa umiestnila na celkovom štvrtom mieste v porovnaní 

výsledkov T9, z MAT obsadila 3. miesto, zo SJL 4. miesto v porovnaní 

s prešovskými školami. Udržala si percento úspešnosti nad úrovňou 

celoslovenských výsledkov. Škola urobila pre prípravu deviatakov maximum, 

predmety SJL a MAT boli zaradené na 1. a 2. vyučovacie hodiny v rozvrhu, 

ponúkla zadarmo krúžky - Záujmová matematika a slovenčina pre deviatakov. 

Mierny pokles v celkovom hodnotení je spôsobený aj vysokým počtom 

začlenených žiakov so špeciálnymi potrebami (9.d). Začlenení žiaci majú 

počas školského roka rôzne úľavy, napriek tomu píšu na Testovaní 9 rovnaké 

testy ako intaktní žiaci, majú len predlžený čas na vypracovanie testov. 

Škola si však výrazne polepšila v hodnotení INEKO, celkovo dosiahla 23. 

miesto. INEKO hodnotí úspechy žiakov na súťažiach, ktoré organizuje MŠ SR, 

výsledky Testovania T9, personálne zabezpečenie, výsledky inšpekčnej 

kontroly. 

5. Pán riaditeľ vyhodnotil výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 

2017/2018. Celkový priemer známok je dlhodobo na rovnakej úrovni. 

Konštatoval nárast výchovných opatrení na prvom stupni, pokles na druhom 

stupni. Nastal nárast priemerného počtu vymeškaných hodín, priemerne až 

o 50 hodín na žiaka. Najviac vymeškaných hodín majú žiaci deviatych 

ročníkov. 



6. Aktuálne problémy školy 

– Pán riaditeľ oznámil, že bude podpísaná zmluva na optický internet, čím sa 

zlepší dosah wi-fi pripojenia a rýchlosť internetu 

– P. Bryndzová navrhla zvážiť možnosť vytvorenia dvoch kont v rámci IŽK – 

jedno žiacke pre potreby žiaka a druhé rodičovské 

– Vedenie uvažovalo nad elektronickou dochádzkou žiakov prostredníctvom 

čipov, p. Daňo, vzhľadom na osobné  skúsenosti zo svojej školy, to 

považuje za zbytočné pre potreby základnej školy 

– Pán riaditeľ oznámil, že už v marci bola schválená rekonštrukcia druhej 

telocvične, avšak v rámci mesta zatiaľ neprebehli súťaže a výberové 

konania, predpokladá posun realizácie  z  letných mesiacov až na 

september 

– Pán riaditeľ oznámil, že do 5. ročníka športovej triedy je zatiaľ prihlásených 

len 9 žiakov, podľa záujmu sa potvrdí otvorenie tejto triedy až v auguste, 

inak budú žiaci zaradení  do tried s rozšíreným vyučovaním matematiky 

a prírodovedných predmetov (2 triedy). Otvoria sa 2 triedy pre žiakov so 

všeobecným intelektovým nadaním. Terajší piataci (TND) sa spoja do 

jednej triedy v šiestom ročníku vzhľadom na odliv žiakov na 8-ročné 

gymnázia. 

– P.Baňas predniesol otázky z Rady rodičov klasických tried: 

o  rodičia sa pýtali, prečo sa nevykonávajú pestovateľské práce na 

políčkach. Pán riaditeľ uviedol, že škola má k dispozícii skleník, kde 

sa pestuje zelenina a priesady kvetov. V rámci technickej výchovy 

sa žiaci učia ekonomiku domácnosti, techniku, pestovateľské práce. 

Uviedol, že projekt polytechnickej učebne, ktorý bol pozastavený 

bývalým ministrom školstva, je stále aktuálny, čaká sa na 

materiálno-technické vybavenie učebne 

o  p. Baňas uviedol, že na Rade rodičov sa ozval jeden rodič s tým, že 

jedlo v ŠJ je presolené.  Vedúca ŠJ chce vedieť o koho išlo, všetky 

konkrétne pripomienky rieši osobne.  Pri 650 stravníkoch je veľmi 

náročné vyhovieť každému. P. Tejiščáková uviedla, že naša jedáleň 

je jedna z najlepších, školské stravovanie je vysoko hodnotené, 

máme zavedený diétny systém a stravovanie športovcov. Absolútne 

podporuje myšlienku čerstvej varenej stravy v jedálni, je 



hodnotnejšia a kvalitnejšia ako vydávané jedlá z veľkovýroby. Na 

otázku p. Chovanca o spoločnom jedálnom lístku pre všetky školy 

uviedla, že takýto sa pripravuje len počas slávnostných príležitostí. 

Myšlienka bola zabudovanú v rámci projektu Učiace sa Slovensko 

s ohľadom na výživové hodnoty v školskom stravovaní. Uviedla, že 

je veľmi dôležité vzdelávanie, zvyšovanie odbornej zdatnosti, 

sledovanie nových trendov a návštevy podujatí pre kuchárky. 

– Riaditeľ školy uviedol, že od septembra bude jedna učebňa informatiky 

vybavená tzv. zero klientom – jeden učiteľský počítač + 16 žiackych – 

učiteľ ovláda a kontroluje počítače žiakov. Plánuje takto prepojiť jedno 

poschodie, učiteľ sa bude hlásiť pod vlastným kontom. 

– Pán riaditeľ uviedol, že žiadajú od mesta peniaze na rekonštrukciu 

tartanovej dráhy, p. Tejiščáková uviedla, že stavebná komisia nepovažuje 

túto rekonštrukciu za investíciu , ale za opravu 

– Škola má schválených 26 000 eur na osvetlenie atletického areálu, 8 000 

eur na ozvučenie a kamerový systém. Plánuje sa aj outdoorová posilňovňa 

za vodnou priekopou. Riaditeľ vyjadril spokojnosť, že podaný návrh na 

osvetlenie bol schválený. 

– Riaditeľ tiež uviedol, že 60 000 eur z IT akadémie je schválených na 

vytvorenie nového laboratória, zatiaľ prebiehajú výberové konania 

a verejné obstarávania. V tomto čase už malo byť laboratórium funkčné. 

7. Diskusia 

Diskusia prebiehala počas bodu 6. 

8. Uznesenie  

RŠ berie na vedomie Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1. ročníka na školský  

rok 2018/2019. 

RŠ berie na vedomie Vyhodnotenie celoslovenského testovania žiakov 9. 

ročníkov. 

RŠ berie na vedomie Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov 

v školskom roku 2017/2018. 

RŠ berie na vedomie Pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018/2019, personálne 

obsadenie školy a počty žiakov  v  školskom roku 2018/2019. 

 



8. Záver 

P. Čorejová poďakovala p. Chovancovi za pravidelnú účasť, spoluprácu a za 

konštruktívne pripomienky v RŠ, lebo už v novom školskom roku nebude 

súčasťou RŠ, nakoľko jeho syn odchádza na strednú školu. Zároveň popriala 

všetkým prítomným pekné leto a uzavrela zasadnutie RŠ. 

Riaditeľ školy pozval prítomných na slávnostné ukončenie školského roka. 

 

Prešove 29. 06. 2018 

       Zapísala: Mgr. Martina Bryndzová 


