
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV  

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove,  
 dňa 22.9. 2016 o 16:00 hodine v zborovni školy. 

___________________________________________________________________ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Predloženie a schválenie Štatútu RŠ 

3. Pedagogicko-organizačné a  materiálne zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu  v  školskom roku  2016/2017 

4. Informácie u krúžkovej činnosti 

5. Oboznámenie členov RŠ s Plánom práce školy na školský rok 2016/2017 

6. Aktuálne problémy školy 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver 

______________________  

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny 

Hostia:  

Mgr. Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/ 

RŠ je uznášania schopná.  

Priebeh zasadnutia:  

1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka RŠ, Mgr. Slávka Čorejová, ktorá uvítala 

prítomných členov Rady školy /ďalej RŠ/ a hostí.  

2. Predloženie a schválenie Štatútu RŠ 

Predsedníčka RŠ predložila na schválenie Štatút RŠ, ktorý bol po prerokovaní 

jednohlasne schválený. 

3. Pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu  v  školskom roku  2016/2017 je súčasťou Plánu práce 

školy pre šk. rok 2016/17. Riaditeľ školy predložil RŠ požiadavky na 

materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu  v  školskom roku  



2016/2017 za jednotlivé PK. Uviedol, že škola je kapacitne plne vyťažená. 

Oznámil, že prebehla čiastočná rekonštrukcia telocviční z normatívnych 

finančných zdrojov – výmena osvetlenia a náter stropov. Plánuje rekonštrukciu 

vchodu školy vzhľadom na blížiace sa 40. výročie otvorenia školy. Uviedol, že 

dnes, 22.09.2016, začala vykurovacia sezóna.  Na otázku p. Puchera, ako 

funguje kúrenie na škole odpovedal nasledovne: škola je napojená na kotolňu 

a škola nevie ovplyvniť teplotu dodávanej vody. Preto aj počas víkendov 

a prázdnin sú teplé radiátory. Pred každým voľnom škola písomne žiada 

o zníženie vykurovacej krivky o 2 stupne. Pri vstupe sa nachádza ventil, 

ktorým nie je možné regulovať teplotu vzhľadom na výkyvy tlaku v teplárni. 

Riaditeľ uviedol, že inštalácia ekvitermického ventilu na vstupe do školy je 

finančne náročná. Ďalej uviedol, že kvôli obmedzeniu úniku tepla sú 

inštalované termostatické hlavice na radiátoroch a  vydané pokyny                

na ekonomické vetranie, zníženie teploty v triedach pred prázdninami.  

4. Informácie u krúžkovej činnosti 

Riaditeľ školy informoval o širokom počte záujmových útvarov na škole. 

Uviedol, že ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz do školy, môže bezplatne 

navštevovať dva krúžky. Ak ho neodovzdá, poplatok za krúžok je 1 euro. 

Oznámil zvýšený záujem deviatakov o Záujmovú matematiku a slovenčinu. 

Ocenil, že cez redakčný systém TASR je možné vydávať školský časopis. 

Uviedol, že naďalej trvá spolupráca e SPŠ elektrotechnickou – krúžok 

Legobot.  

Uviedol, že sa podarilo rozšíriť ponuku externých krúžkov z dôvodu komfortu 

najmä pre žiakov 1. stupňa (DAMA, Lego, Karate). 

Vzhľadom na počet žiakov v atletickom krúžku Slovenský atletický zväz 

poskytne dotácie vo forme pomôcok. 

5. Oboznámenie členov RŠ s Plánom práce školy na školský rok 2016/2017 

Riaditeľ školy prezentoval nasledovné: 

- Počet žiakov 670 v 36 triedach, počet žiakov v ŠKD 289 v 10 oddeleniach 

- Počet pedagogických zamestnancov 67, počet nepedagogických 

zamestnancov 17 

- Rozpis prázdnin a organizáciu šk. roka 2016/17 

- Termíny pedagogických rád , pracovných porád a triednych aktívov 

- Zmeny v oblasti vedúcich PK a MZ 



- Uviedol, že 1., 2., 5. a 6. ročníky sa vzdelávajú podľa inovatívneho 

školského vzdelávacie plánu a 3., 4., 7., 8. a 9. ročníky podľa pôvodného 

školského vzdelávacie plánu 

- Škola využije štátny príspevok na organizáciu školy v prírode pre 3.roč. 

a lyžiarskeho výcviku pre 8.roč. 

Uviedol, že Plán práce školy je zverejnený na web stránke školy.  

6. Aktuálne problémy školy 

7. Diskusia 

Diskusia priamo prebehla počas  bodu 6. 

Na otázku pani Tomkovej, prečo nie je v ponuke krúžok IQáčik, riaditeľ 

uviedol, že krúžok prešiel do súkromných rúk p. Lukáča. Bolo to rozhodnutie 

p. Lukáča.  

Škola v tomto šk. roku neotvorila triedu pre všeobecne talentovo nadané deti.  

Riaditeľ uviedol, že po počiatočných ťažkostiach sa spolupráca  s CPPP a P 

zlepšila. Testovaných bolo iba 6 detí do 1.ročníka. Riaditeľ požiadal CPPP a P 

aby deti vyšetroval jeden psychológ, aby bola zabezpečená rovnaká technika 

testovania, rovnaké podmienky. Ešte počas 1.ročníka, so súhlasom rodičov, 

umožní rediagnostiku žiakov, ak by aspoň 12 žiakov bolo úspešných, uvažuje 

o otvorení TND v druhom ročníku. P. Tomková informovala, že niektoré centrá 

nevydali rodičom správu o výsledku testovania žiakov.  

Na zvýšenie informovanosti rodičov, riaditeľ vydá informačný leták o TND, 

ktorý bude k dispozícii v MŠ. 

Riaditeľ informoval o bezproblémovom testovaní žiakov do športových tried. 

Uviedol, že spolupráca nadobudla vysokú odbornú úroveň a vyjadril 

maximálnu spokojnosť s promptným riešením požiadaviek školy. 

Riaditeľ predložil na žiadosť p. Puchera dokument o havarijnom stave 

telocviční z roku 2012. Uviedol, že čiastočná rekonštrukcia prebehla 

z normatívnych zdrojov – oprava osvetlenia a maľba stropov. P. Pucher 

uviedol, že v prípade havarijného stavu je potrebné telocvične uzavrieť 

a mesto je schopné, po žiadostiach, tento havarijný stav odstrániť z iných 

zdrojov.  

Z materiálno technických požiadaviek, predložených riaditeľovi, boli 

zvýraznené tieto: kopírka do odbornej učebne FYZ, tlačiareň do jazyk. 

laboratória, papier na kopírovanie (požiadavka aj na Radu rodičov). 



Po sťažnostiach rodičov p. Bryndzová otvorila tému bufet a  jeho 

ponuka. Riaditeľ uviedol, že sa už pokúšal obmedziť sortiment v bufete. P. 

Bryndzová uviedla, že sortiment v bufete je nevyhovujúci vzhľadom               

na množstvo cukroviniek s umelými farbivami a ponuku lupienkov. Chýbajú 

tam obložené zeleninové sendviče, ovocie. Riaditeľ  uviedol, že firma na 

zmluvu na dobu neurčitú. P. Pucher uviedol, že nie je problém zmluvu 

vypovedať s príslušnou výpovednou lehotou. Uviedol, že POP na šk. rok 

2016/17 hovorí o odporúčanom sortimente pre bufety na školách. P. 

Tejiščáková uviedla, že mesto Prešov sa pokúša presadiť automat na ovocie 

a zeleninu, ktorý je umiestnený na ZŠ Šrobárova – ovocie dotované z fondov 

EÚ.  P. Daňo uviedol, že na bagety je postačujúci chladiaci box. 

8. Uznesenie 

RŠ po prerokovaní  jednohlasne schválila Štatút RŠ, ktorý nadobúda účinnosť 

dňom 22.09.2016. 

RŠ berie na vedomie Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu, požiadavky na  materiálne zabezpečenie                   

v  školskom roku  2016/2017, Plán práce školy a informácie u krúžkovej 

činnosti. 

9. Záver 

P. Čorejová poďakovala prítomným a uzavrela zasadnutie RŠ. 

 

V Prešove 26.09.2016 

       Zapísala: Mgr. Martina Bryndzová 


