
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV  

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove,  

dňa 28. 06. 2017 (streda) o 16:00 hodine v zborovni školy. 

___________________________________________________________________ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1. ročníka na školský  rok 2017/2018 

3. Pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu  v  školskom roku  2017/2018, personálne obsadenie 

školy a počty žiakov  v  školskom roku 2017/2018 

4. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2016/2017 

5. Aktuálne problémy školy 

6. Diskusia 

7. Uznesenie 

8. 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 vyhodnotil zápis žiakov do 1. ročníka na školský  rok 2017/2018, 

ktorý sa konal v sobotu 1. apríla 2017. Ocenil prácu učiteľov, ktorí prezentovali 

krúžkovú záujmovú činnosť, čo prilákalo deti a veľmi to ocenili rodičia. 

Konštatoval klesajúcu tendenciu v počte prvákov, škola skončila piata v poradí 

v hodnotení zapísaných žiakov.  Ocenil logickú olympiádu v MŠ, ktorá pritiahla 

pozornosť rodičov detí s nadaním. Naďalej je potrebné ponúkať rodičom 



možnosť zapísať deti do TND. Navrhol vytvoriť vyučovacie hodiny pre MŠ 

spoločne so žiakmi ZŠ. 

3. Riaditeľ predstavil pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu  v  školskom roku  2017/2018, personálne 

obsadenie školy a počty žiakov v  školskom roku 2017/2018. V prvom ročníku 

sa otvoria tri klasické triedy (71 žiakov), jedna TND (15 žiakov). V piatom 

ročníku sa otvoria dve TND (2x15 žiakov), jedna športová trieda (22 žiakov), 

dve klasické triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných 

predmetov. Celkovo odchádza 5 tried, zapísané sú 4 triedy v 1.ročníku, 

terajšia I.C sa rozdelí v druhom ročníku na jednu klasickú triedu  a jednu TND. 

Z 5. a 8.ročníka odchádza 20 žiakov na gymnáziá. Na škole bude 690 žiakov. 

Počet oddelení v ŠKD sa navýši o jedno.  Hlavnou úlohou bude usporiadať 

rozvrh hodín a rozvrh ŠKD s ohľadom na ŠJ. 

4. Riaditeľ vyhodnotil výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 

2016/2017. Celkový priemer známok je dlhodobo na rovnakej úrovni. 

Konštatoval nárast výchovných opatrení, správanie žiakov sa zhoršuje, TU 

s vedením školy využívajú konzultácie školského psychológa, pohovory        

so žiakmi, s rodičmi. Boli znížené známky zo správania na stupeň 2 a na 

stupeň 3. Nastal mierny pokles priemerného počtu vymeškaných hodín. Škola 

sa umiestnila na celkovom prvom mieste v porovnaní výsledkov T9, z MAT 

obsadila 1.miesto, zo SJL 2.miesto, udržala si percento úspešnosti vysoko 

nad úrovňou celoslovenských výsledkov. 

5. Aktuálne problémy školy 

- Priestorové – vzhľadom na počet žiakov a tried, škola už nemá veľa 

možností na vytvorenie ďalších tried. 

- Nedostatočný internet a vybavenosť počítačov – škola bude zlepšovať 

technické zázemie, od septembra bude spustené elektronická TK, škola 

zakúpi pre každého učiteľa tablet, písomná forma TK bude odstránená, 

školenie prebehne v auguste. Elektronická TK bude prepojená s Asc 

Agendou a Riam, budú sa používať VVP v elektronickej podobe. 

- Od septembra škola pravdepodobne nabehne na elektronickú evidenciu 

dochádzky učiteľov. 

- Vytvorí sa učebňa CHE, FYZ a polytechnická učebňa. 



- Škola plánuje pokračovať v projekte ERASMUS+ so zameraním              

na výmenné pobyty žiakov. 

- Prvý výmenný pobyt bol uskutočnený v 8.C, kedy naši žiaci z TND 

navštívili žiakov v Bratislave (p.uč.Čorejová) 

- Členovia FAMT sa zúčastnia športových aktivít v Poľsku a šesť dievčat zo 

športových tried navštívi Festival mládeže od 13. - 23.8.2017 v Poľsku. 

- Je potrebné zohľadniť pri tvorbe rozvrhu prestávku na obed pre športové 

triedy, najmä pred bazénom. 

- V správe opraviť počty zamestnancov ŠJ. 

6. Diskusia 

Diskusia prebiehala počas bodu 5. 

7. Uznesenie  

RŠ berie na vedomie Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1. ročníka na školský  

rok 2017/2018. 

RŠ berie na vedomie Pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2017/2018, personálne 

obsadenie školy a počty žiakov  v  školskom roku 2017/2018. 

RŠ berie na vedomie Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov 

v školskom roku 2016/2017 a úspešné zvládnutie testovania T9. 

8. Záver 

P. Čorejová poďakovala prítomným a uzavrela zasadnutie RŠ. 

 

V Prešove 30.06.2017 

       Zapísala: Mgr. Martina Bryndzová 


