
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV  

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove,  
dňa 22. 11. 2016 (utorok) o 16:00 hodine v zborovni školy. 

___________________________________________________________________ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Záverečná hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  školy 

v školskom roku 2015/2016 

3. Návrh plánu práce  Rady školy na rok 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, Mgr. Slávka Čorejová, ktorá uvítala 

prítomných členov Rady školy /ďalej RŠ/ a hostí.  

2. Riaditeľ školy prezentoval Záverečnú hodnotiacu správu o výchovno-

vzdelávacej  

činnosti  školy v školskom roku 2015/2016. Konštatoval, ţe význam tejto 

správy vidí pri porovnaní s podobnou školou alebo s predchádzajúcimi rokmi.  

Zo správy vyzdvihol: 

- Počet ţiakov narástol o pribliţne 60 

- Priemer vymeškaných hodín na ţiaka klesol o pribliţne 8 hodín 

-  Ţiaci dosiahli výsledok v Monitore lepší oproti celoslovenskému priemeru  

o 11% zo SJL, o 17% z MAT 



- Vzrástlo vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

- Nárast úspechov v súťaţiach na celoslovenskej úrovni 

- ERASMUS PLUS – päť učiteľov sa zúčastnilo na vzdelávacích kurzoch 

v zahraničí 

- Mesto Prešov podporilo atletický štvorboj 

- UPSV a R pomohol na prevádzkovom úseku ŠJ – absolventská prax 

- Na škole sa zúčastnili projektu JOBS SHEDOWING kolegovia z Pardubíc – 

MAT, FYZ, CHE 

- Predpokladané šetrenie nákladov na teplo – 30.000 eur, skutočne sa  

ušetrilo menej, peniaze boli investované do rekonštrukcie interiéru školy – 

nákup lavíc, stoličiek, skriniek, elektroinštalačné práce, vybavenie 

internetových učební, ŠJ – lapač tukov, stierky, svietidlá, maľovka 

- Odmena za krúţkovú činnosť narástla na 5 eur/hodina 

- V súlade s Koncepčným zámerom rozvoja školy sa naplnila spolupráca 

s DAMA, výberové konania sa konajú spoločne so zástupcami vedenia, 

k šetreniu dochádza aj pri podpise zmlúv v súlade Zákonníkom práce 

- Z opatrení riaditeľ uviedol: lepšie vyuţitie športového areálu, zabezpečenie 

fungovania školskej kniţnice a podpora čitateľskej gramotnosti,  

pokračovať v inovatívnych metódach a formách práce , zaviesť do kaţdej 

triedy dataprojektor, monitorovať správanie ţiakov 

3. Návrh plánu práce  Rady školy na rok 2017 – predsedníčka RŠ, p. Čorejová 

odprezentovala návrh , ktorý bol jednohlasne schválený prítomnými členmi. 

4. Aktuálne problémy školy, diskusia 

Materiálno-technické zabezpečenie: 

- Bufet - riaditeľ oslovil prevádzkovateľa bufetu, denne sa predá 80 - 100 ks 

baleného pečiva, je vypracovaný dotazník pre rodičov, ktorý bude 

predloţený na triednom aktíve. Výsledky vedenie školy vyhodnotí 

- Tlačiareň do učebne FYZ je inštalovaná 22.11.2016, kopírka sa javí 

nerentabilná pre potreby 5-6 ľudí 

- Tlačiareň do jazykovej učebne bude nainštalovaná do 29.11.2016 

- Papier A4 – balík na učiteľa/polrok – poţiadavka na Radu rodičov – bez 

odozvy – zorganizovať stretnutie RR nadaných tried – riaditeľ, p. Gáliková 

- Internet – slabo funguje, pomalý, vypadáva – je zavedený cez Infovek, len 

v administratívnej časti je platený Cordornet. 22.11.2016 sa inštalujú 



osobitné switch na poschodiach, aby došlo k zlepšeniu internetu. Škola 

nebude platiť ďalšieho prowidera. 

- Poţiadavka na zabezpečenie sady fixiek na biele tabule 

- Biela tabuľa v 8.D nekvalitná – zabezpečiť reklamáciu 

5. Diskusia 

Diskusia prebiehala počas bodu 4. 

6. Uznesenie 

RŠ berie na vedomie Záverečnú hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti  školy v školskom roku 2015/2016. 

RŠ jednohlasne schválila prítomnými členmi Návrh plánu práce  Rady školy 

na rok 2017. 

7. Záver 

P. Čorejová poďakovala prítomným a uzavrela zasadnutie RŠ. 

 

V Prešove 25.11.2016 

       Zapísala: Mgr. Martina Bryndzová 


