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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

pri ZŠ, Šmeralova 25, v Prešove, zo dňa 3.10.2013  

_________________________________________________________________ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Predstavenie nových členov Rady školy a voľba nového podpredsedu RŠ 

3. Záverečná hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2012/2013 

4. Informácie o pedagogicko - organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu a stave žiakov v školskom roku 2013/2014 

5. Informácie o krúžkovej činnosti 

6. Oboznámenie členov Rady školy s Plánom práce školy na školský rok 2013/2014 

7. Prerokovanie a schválenie Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2013/2014 

8. Rôzne – diskusia 

9. Uznesenie  

10. Záver 

 

Prítomní:  

1. Dalibor BAŇAS 

2. Bc. Mária KRAVČÍKOVÁ 

3. Ing. Iveta KUBÁNKOVÁ 

4. Mgr. Ľuboš LUKÁČ  

5. Mgr. Alexandra MACEJOVÁ  

6. Mária TEJIŠČÁKOVÁ   

 

Neprítomní:  

1. JUDr. René PUCHER  
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2. Katarína ĎURČANSKÁ  

3. Ing. Svetlana PAVLOVIČOVÁ 

4. Alena HAJTOLOVÁ 

5. Lucia BAŇASOVÁ 

 

Hosť:  

      Mgr. Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/ 

Prítomní členovia 6 RŠ, RŠ je uznášania schopná, ďalej prítomný 1  hosť. 

 

Priebeh rokovania: 

 

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

RŠ/, riaditeľa školy Mgr. Ľubomíra Bodnára a novú členku RŠ pani Ing. Ivetu Kubánkovú.  

 

2. Predseda RŠ p. Lukáč predstavil nové členky RŠ (zástupkyne rodičov) p. Kubánkovú a p. Baňasovú 

(nemohla sa zúčastniť z pracovných dôvodov), ktoré nahradili p. Mizerákovu a p. Kardis, keďže ich 

deti už nie sú žiakmi našej školy. Za nového podpredsedu bol jednohlasne zvolený p. Baňas. 

 

3. Riaditeľ školy  oboznámil členov RŠ so Záverečnou hodnotiacou správou o výchovno-vzdelávacej 

činnosti v školskom roku 2012/2013. 

 

4. Pán riaditeľ oboznámil členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom žiakov v novom 

školskom roku 2013/2014. 

 
5. Členovia RŠ boli informovaní o krúžkovej činnosti na našej škole. K už fungujúcim krúžkom pribudli 

dva krúžky: Astronomický krúžok a Klub nadaných detí. Tri záujmové útvary zanikli. Pani Kubánková 

poradila, aby pri zadávaní zoznamu krúžkov na stránku školy na začiatku šk. roka bol pridaný k názvu 

krúžku aj opis jeho aktivít pre lepšiu predstavu rodičov aj žiakov o jeho náplni. 

 

6. Pán riaditeľ oboznámil prítomných členov s Plánom práce školy na školský rok 2013/2014. Úlohy  
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vyplývajúce z plánu:   -     zápis žiakov do 1. ročníka + slávnostný zápis 

- výber žiakov do tried podľa ich zamerania 

- celoplošné testovanie deviatakov 

- matematické a športové sústredenie 

- lyžiarsky a plavecký výcvik 

- projekt Deti v sieti, Cesta z mesta, Zdravý úsmev 

- pokračovanie prebiehajúceho projektu 

- rôzne exkurzie 

- akadémia ku Dňu matiek 

- DOD 

- 9x zasadnutie pedagogickej rady 

- MDD 

- slávnostné ukončenie šk. roka 

- triedne aktívy a konzultácie podľa plánu 

- iné aktivity podľa plánov jednotlivých predmetových komisií 

a metodických združení 

 

7. Školský vzdelávací program bol prerokovaný a jednohlasne schválený prítomnými členmi RŠ. 

 

8. Diskusia prebiehala priebežne počas jednotlivých bodov programu zasadnutia RŠ. Okrem 

predchádzajúcich bodov programu boli prerokované aj tieto témy: 

P. Baňas navrhol, aby zoznam potrebných pracovných zošitov a ich cena boli vopred zverejnené, aby  

rodičia na začiatku šk. roka mali približnú predstavu o množstve peňazí, ktoré si majú na pomôcky 

pripraviť. 

Bol navrhnutý skorší termín prvého triedneho aktívu aj kvôli tomu, aby rodičia boli informovaní 

o plánoch v novom šk. roku hneď na jeho začiatku. Uľahčilo by to prácu pedagógom aj rodičom. 

P. Kravčíková sa opýtala, či môže byť TV zrušená pre zlé správanie jednotlivcov.  (O zrušení TV 

rozhoduje vyučujúci danej hodiny. Ak by správanie žiaka mohlo ohroziť ostatných žiakov, vyučujúci 

môže zmeniť program hodiny TV.) 

P. Lukáč pozval prítomných na odborný seminár týkajúci sa nadaných žiakov, ktorý sa bude konať 

dňa 27. 11. 2013 na Pedagogickej fakulte PU. 
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9. Uznesenie z RŠ: 

 
Rada školy 

- berie na vedomie Záverečnú hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 

2012/2013 

- berie na vedomie Správu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu v šk. roku 2013/2014 

- berie na vedomie informácie súvisiace s personálnym zabezpečením, so stavom žiakov v šk. roku 

2013/2014 a krúžkovej činnosti 

- berie na vedomie Plán práce školy na šk. rok 2013/2014 

- prerokovala a schválila Školský vzdelávací program na šk. rok 2013/2014 

 

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

 

V Prešove 3.10. 2013   Zapísala:  Mgr. Alexandra Macejová 

        tajomník RŠ 

 

_________________________________________________ 

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


