
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

pri ZŠ, Šmeralova 25, v Prešove, zo dňa 19.12.2012 

 
Program: 

1. Otvorenie 

 

2. Správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2012 

 

3. Oboznámenie členov RŠ s rozpočtom na rok 2013 

 

4. Informovanie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy 

 

5. Vízia výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných žiakov - tried pre nadaných žiakov 

 

6. Výročná správa RŠ 

 

7. Uznesenie 

 

8. Záver 

 

Prítomní:  

1. Mgr. Ľuboš LUKÁČ  

2. Mgr. Alexandra MACEJOVÁ  

3. Alena HAJTOLOVÁ  

4. Dalibor BAŇAS 

5. Ing. arch. Magdaléna MIZERÁKOVÁ  

6. ThDr. Mária KARDIS, PhD.  

7. Bc. Mária KRAVČÍKOVÁ 

8. Mária TEJIŠČÁKOVÁ   

 



Neprítomní:  

1. Ing. Svetlana PAVLOVIČOVÁ 

2. JUDr. René PUCHER  

3. JUDr. Katarína ĎURČANSKÁ  

Hosť:  

      Mgr. Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/ 

Prítomní členovia 8 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 Máriu 

Tejiščákovú, ktorá vystriedala pána Miloša Jakubíka, ktorý sa vzdal členstva v RŠ. 

 

2. Pán riaditeľ informoval členov RŠ o čerpaní finančných prostriedkov v kalendárnom 

roku 2012. 

 

3. Členovia RŠ boli oboznámení s rozpočtom školy na kalendárny rok 2013. Z rozpočtu 

by mala byť financovaná aj obnova nábytku, doplnenie skriniek na prezuvky, svietidlá, 

vybavenie v učebni informatiky, kamerový systém. 

 

4. V roku 2012 prebiehali v škole aj tieto aktivity a projekty: 

 

- Spoznávame Vysoké Tatry 

- Zdravý úsmev 

- Podporme rozvoj inovatívnych metód a foriem práce 

- tvorba plagátov s protidrogovou tematikou 

- predmetové olympiády 

- Astronyx (spoločnosť pre vedu a vzdelávanie) – prednášky pre II. stupeň 

- Vianočná akadémia (pre rodičov, pre MŠ Bajkalská) 

- zápis do I. ročníka 



- časopis Šmeralko (p. uč. Grocká a 8.c trieda) 

- bulletin za rok 2012 

 

5. Pán riaditeľ na žiadosť RŠ vypracoval tzv. Víziu výchovy a vzdelávania intelektovo 

nadaných žiakov - tried pre nadaných žiakov, ktorú predložil na zasadnutí RŠ. 

Prezentovaná bola história školy, história vzniku tried pre intelektovo nadaných 

žiakov, plusy a mínusy budovy školy, faktory, ktoré ohrozujú chod školy. Pán riaditeľ 

informoval RŠ aj o ďalších plánoch školy:  

-  vo väčšej miere využívať IKT 

- zavádzať nové metódy a formy výučby 

- zvýšiť počítačovú gramotnosť žiakov 

Prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov: 

- prerábanie ŠKVP a TVVP 

- optimalizácia pedagogického zboru 

- projekt Comenius – vytváranie medzinárodných kontaktov medzi školami 

- vytváranie záujmových útvarov zameraných na IKT 

Predseda RŠ a niektorí jej členovia vyslovili názor, že predložená správa je príliš 

všeobecná, preto by uvítali konkrétnejšiu víziu (zameranú na triedy pre intelektovo 

nadaných žiakov). 

 

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

2012. 

 

7. Uznesenie z RŠ: 

 

Rada školy 

- berie na vedomie Správu o čerpaní financií z rozpočtu na kalendárny rok 2012 

- berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2013 

- berie na vedomie informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy 

- berie na vedomie tzv. Víziu (koncepciu) výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných 

žiakov      

- berie na vedomie Výročnú správu o činnosti RŠ v roku 2012 



- žiada riaditeľa školy Mgr. Bodnára o opätovné vypracovanie (do najbližšieho zasadnutia 

RŠ) tzv. Vízie (koncepcie) výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných žiakov 

s prihliadnutím na pomenovanie rozdielov medzi vzdelávaním žiakov v klasických triedach 

a v triedach pre intelektovo nadaných žiakov, keďže prezentovaná koncepcia bola veľmi 

všeobecná 

 

 

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

účasť. 

 

 

V Prešove 10.2.2013   Zapísala:  Mgr. Alexandra Macejová 

        tajomníčka RŠ 

 

 


