
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV  

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove, 

dňa 21. 3.2017 (utorok) o 16:00 hodine v zborovni školy. 

___________________________________________________________________ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Výročná správa Rady školy 

3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 

2016/2017 

4. Aktuálne problémy školy 

5. Diskusia 

6. Uznesenie 

7. 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 hostí.  

2. Riaditeľ školy prezentoval Výročnú správu RŠ.  Konštatoval, ţe naďalej 

zostávajú otvorené otázky riešenia ponuky bufetu a rýchlosti internetu. 

Členovia RŠ boli oboznámení s Výročnou správou RŠ. 

3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 

2016/2017 – riaditeľ školy porovnal výsledky s predchádzajúcimi rokmi. 

Zo správy vyzdvihol: 

- nárast ţiakov, tried, s tým súvisí prospechové prerozdelenie, celkové 

študijné priemery sú ustálené, vo všeobecnosti skonštatoval zlepšenie 



- priemer vymeškaných hodín na ţiaka v deviatom ročníku je aţ 20 hodín, 

čo predstavuje pre končiace ročníky váţny stav 

- konštatoval, ţe stúpa počet výchovných opatrení na prvom stupni za 

nevhodné správanie, ktoré sa bohuţiaľ presúva do niţších ročníkov 

- na druhom stupni stúpol počet pokarhaní riaditeľom školy a zníţených 

známok zo správania. 

- podrobná správa bude zverejnená na stránke školy 

4. Aktuálne problémy školy 

 Riaditeľ informoval, ţe poţiadal o vyradenie CVČ pri ZŠ Šmeralova zo 

siete. CVČ bolo súčasťou školy od r. 2012,  záujmová činnosť bola 

relatívne dobre finančne ohodnotená. Po zmene legislatívy starostovia 

obcí prerozdeľujú financie, záujmové útvary sa presunuli  do CVČ ABC, 

ktoré má priestor pre organizačné a finančné zabezpečenie.  CVČ pri 

ZŠ Šmeralova nevykazovalo ţiadnu činnosť, preto p. Buranovský 

poţiadal školu o jeho vyradenie zo siete. 

 Správa o  hospodárení – riaditeľ školy informoval a oboznámil RŠ 

s hospodárením školy.  

 Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za roky 2015 a 2016 – 

riaditeľ školy informoval a oboznámil RŠ s vyhodnotením  koncepčného 

zámeru. 

 Riaditeľ školy oznámil, ţe je v skúšobnom reţime spustená EŢK cez 

AsC agendu. Škola mala ako jedna z prvých v Prešove elektronickú 

databázu ţiakov, ktorú vyuţije pri spustení elektronickej triednej knihy, 

dochádzky ţiakov a učiteľov. Je moţné ju prepojiť so ŠkVP a RIAM 

portálom. Riaditeľ si uvedomuje, ţe škola potrebuje vyriešiť rýchlosť, 

pokrytie a pripojenie na internet. 

 Slávnostný zápis do 1. ročníka sa uskutoční 1. aprila 2017 od 8.00 – 

12.00 hod. 

 Škola sa pripravuje na oslavu 40.výročia zaloţenia školy. Riaditeľ 

plánuje slávnostnú Akadémiu, program pre hostí buď v DJZ alebo PKO. 

Súčasne by prebiehal školský program v átriu školy za účelom 

predstavenia histórie a  súčasnosti školy verejnosti. Akcie sa majú 



uskutočniť v apríli alebo máji 2018. Od septembra bude na priečelí 

školy slávnostná tabuľa 

5. Diskusia 

Diskusia prebiehala počas bodu 4. 

6. Uznesenie RŠ berie na vedomie Výročnú správa Rady školy a Vyhodnotenie 

výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2016/2017. 

7. Záver 

P. Čorejová poďakovala prítomným a uzavrela zasadnutie RŠ. 

 

V Prešove 23.3.2017 

       Zapísala: Mgr. Martina Bryndzová 


