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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

pri ZŠ, Šmeralova 25, v Prešove, zo dňa 24.6.2013  

_________________________________________________________________ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2012/2013 

3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami školy 

4. Vyhodnotenie činnosti školského psychológa a špeciálneho pedagóga 

5. Vyhodnotenie spolupráce školy s Radami rodičov pre klasické aj intelektovo nadané triedy 

6. Rôzne – diskusia 

7. Uznesenie  

8. Záver 

 

Prítomní:  

1. Dalibor BAŇAS 

2. Mgr. Ľuboš LUKÁČ  

3. Mgr. Alexandra MACEJOVÁ  

4. Alena HAJTOLOVÁ  

5. Ing. arch. Magdaléna MIZERÁKOVÁ  

6. Bc. Mária KRAVČÍKOVÁ 

Neprítomní:  

1. ThDr. Mária KARDIS, PhD.  

2. JUDr. René PUCHER JUDr.  

3. Katarína ĎURČANSKÁ  



 

RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV 2013 

 

4. Ing. Svetlana PAVLOVIČOVÁ 

5. Mária TEJIŠČÁKOVÁ   

 

Hosť:  

      Mgr. Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/ 

 JUDr. Martin JURICA /predseda Rady rodičov pre intelektovo nadané deti/ 

 

Pozvaná bola aj školská psychologička PhDr. Žabecká. Tá sa však zasadnutia nemohla zúčastniť, svoju 

neprítomnosť ospravedlnila. 

 

Prítomní členovia 6 RŠ, RŠ je uznášania schopná, ďalej prítomní 2  hostia. 

 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Zasadnutie otvoril predseda RŠ Mgr. Ľuboš Lukáč, ktorý uvítal prítomných členov Rady školy /ďalej 

RŠ/, riaditeľa školy Mgr. Ľubomíra Bodnára a predsedu Rady rodičov pre intelektovo nadané deti 

JUDr. M.Juricu. 

 

2. Pán riaditeľ oboznámil členov RŠ s výchovno-vzdelávacími výsledkami školy za šk. rok 2012/2013.  

Prítomných informoval aj o tom, že v danom šk. roku pracoval v škole školský špeciálny pedagóg 

a raz do mesiaca školu navštevovala šk. psychologička. Oboznámil členov RŠ s výsledkami 

celoslovenského testovania deviatakov na základných školách. 

 

3. Pán riaditeľ informoval prítomných členov o hospodárení s finančnými prostriedkami školy. 

 

4. Školský špeciálny pedagóg školy pán Ľ. Lukáč vyhodnotil svoju činnosť za šk. rok 2012/2013 

a v zároveň aj činnosť šk. psychologičky, ktorá sa zasadnutia nemohla zúčastniť. Informoval 
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 prítomných o terapii pomocou prístroja (BIOFEEDBACK), ktorý by mohol pomôcť deťom s rôznymi 

poruchami správania aj učenia. Taktiež navrhol, aby žiaci, ktorým bola navrhnutá znížená známka zo 

správania, povinne navštívili psychológa. 

 
5. Zasadnutia sa zúčastnili aj obaja predsedovia Rád rodičov, ktorí zhodnotili svoju činnosť a aj ďalšie 

možnosti spolupráce so školou. 

 
6. Diskusia prebiehala priebežne počas jednotlivých bodov programu zasadnutia RŠ. Pán Lukáč znovu 

otvoril otázku týkajúcu sa využívania služieb psychologičky Dr. Mirdalovej a súkromného CPPPaP pri 

testovaní žiakov do tried s intelektovým nadaním. Navrhol, aby žiaci mohli byť prijímaní do týchto 

tried aj na základe testovania u iných psychológov, keďže je to v súlade so školským zákonom, ako 

platnými predpismi podľa ktorých sú žiaci prijímaní (podľa zákona) do tried pre žiakov so 

všeobecným intelektovým nadaním (diagnostikou v CPPPaP). Nie podľa výberu (CPPPaP) školou, ale 

každého CPPPaP, ktoré zároveň spĺňa požiadavky kladené zákonom. 

 

7. Uznesenie z RŠ: 

 
Rada školy 

- berie na vedomie Správu o výchovno – vzdelávacích školy za šk. rok 2012/2013 

 - berie na vedomie správu o hospodárení s finančnými prostriedkami 

 - berie na vedomie správu o činnosti šk. psychológa a špeciálneho pedagóga 

 
8. Na záver zasadnutia sa predseda Rady školy Mgr. Ľ. Lukáč poďakoval členom za ich účasť.  

 
 

V Prešove 24.6.2013   Zapísala:  Mgr. Alexandra Macejová 

        tajomník RŠ 

 

 

_________________________________________________ 

Mgr. Ľuboš Lukáč, predseda RŠ pri ZŠ, Šmeralova 25, Prešov  


