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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

pri ZŠ, Šmeralova 25, v Prešove, zo dňa 9.12.2013  

_________________________________________________________________ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2013 

3. Oboznámenie členov RŠ s rozpočtom na rok 2014 

4. Informovanie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy 

5. Koncepčné zámery školy na ďalší kalendárny rok 

6. Rôzne 

7. Výročná správa RŠ 

8. Uznesenie 

9. Záver 

 

Prítomní:  

         1. Mgr. Ľuboš LUKÁČ  

         2. Mgr. Alexandra MACEJOVÁ  

         3. Alena HAJTOLOVÁ  

         4. Dalibor BAŇAS 

         5. Ing. Iveta KUBANKOVÁ 

         6. Mária TEJIŠČÁKOVÁ   

 

Neprítomní:  

          1. Ing. Svetlana PAVLOVIČOVÁ 

          2. JUDr. René PUCHER  

          3 .JUDr. Katarína ĎURČANSKÁ  

          4. Lucia BAŇASOVÁ 

          5. Bc. Mária KRAVČÍKOVÁ 
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Hosť:  

      Mgr. Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/, JUDr. Martin JURICA / predseda  Rady rodičov pre 

intelektovo nadané deti/. Prítomní 6 členovia  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. 
Martina Juricu. 
 
2. Pán riaditeľ informoval členov RŠ o čerpaní finančných prostriedkov v kalendárnom roku 2013. 
 
3. Členovia RŠ boli oboznámení s rozpočtom školy na kalendárny rok 2014. Z rozpočtu by mala byť 
financovaná napr. aj obnova nábytku.  

 
 
4. V roku 2013/2014 prebiehali a prebiehajú v škole aj tieto aktivity a projekty: 

 
- Cesta z mesta 
- Deti v sieti 
- Podporme rozvoj inovatívnych metód a foriem práce - aplikačná fáza projektu 
- tvorba plagátov s protidrogovou tematikou 
- predmetové olympiády 
- Slávnostná akadémia ku Dňu matiek 
- zápis do I. ročníka 
- Komparo 8 
- zapojenie deviatakov do  on-line testovania 
- účasť v súťažiach Expert, Všetkovedko 
- krajské kolo v bedmintone 
- IQáčik 
- Workshop k prebiehajúcemu projektu 18.12.2013 
- Anglicky hovoriaci lektor na piatkových hodinách 
- Vedomostný audit 9. ročníka zo SJL a MAT 
- bulletin za rok 2013 

 
5. Pán riaditeľ prítomných členov RŠ informoval o koncepčných zámeroch školy na nasledujúci rok: 

- pokračovanie v spolupráci s MŠ Bajkalská a A. Prídavku 
- príprava deviatakov (súťaže, Komparo, Testovanie 9) 
- akcie pre TND 
- pokračovanie tried s prírodovedným a športovým zameraním 

 
6. Pán Jurica navrhol, aby pre triedy so všeobecným intelektovým nadaním bola umiestnená informačná 

tabuľa pri vstupe do školy. 
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Pán Lukáč zisťoval, či budú v najbližšej dobe inovované učebne informatiky, pretože počítače v nich sú už 

v zlom stave. Pán riaditeľ informoval, že renovácia zariadení v týchto triedach by mala začať postupne 

prebiehať. 

 
7. Predseda RŠ oboznámil ostatných členov s Výročnou správou o činnosti RŠ v roku 2013. 

 
8. Uznesenie z RŠ: 

 
Rada školy 

- berie na vedomie Správu o čerpaní financií z rozpočtu na kalendárny rok 2013 

- berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2014 

- berie na vedomie informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy 

- berie na vedomie koncepčné zámery školy na nasledujúci rok žiakov     

- berie na vedomie Výročnú správu o činnosti RŠ v roku 2013 

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

 
V Prešove 9.12.2013                                          Zapísala:  Mgr. Alexandra Macejová 

                                                tajomník RŠ 
 

 

_________________________________________________ 

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


