
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV  

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove,  
 dňa 28.06. 2016 (utorok) o 16:00 hodine v zborovni školy. 

__________________________________________________________________ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2015/2016 

3. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

v školskom roku 2016/2017 

4. Aktuálne problémy školy 

5. Diskusia 

6. Uznesenie 

7. Záver 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny 

Hostia:  

Mgr. Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/ 

RŠ je uznášaniaschopná.  

Priebeh zasadnutia:  

1. Otvorenie 

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

prítomných členov Rady školy /ďalej RŠ/ a hosťa. 

2. Riaditeľ školy vyhodnotil výchovno-vzdelávacích výsledky v školskom roku 

2015/2016. S potešením konštatoval, že škola v  T9 obsadila 2. miesto zo SJL 

a 1.miesto z MAT z  13 prešovských škôl, a takto potvrdila svoju kvalitu. 

Konštatoval, že sa celkovo znížil počet výchovných opatrení na škole. 

Zhodnotil vysokú úroveň školskej knižnice. 

3. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

v školskom roku 2016/2017 

Riaditeľ školy prezentoval Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v školskom roku 2016/2017, ktoré bude súčasťou 

Hodnotiacej správy. 



4. Aktuálne problémy školy 

Riaditeľ informoval o vypracovaní novej smernice o práci nadčas. 

Informoval o neúspešnej žiadosti o rekonštrukciu telocviční. 

Informoval o zabezpečení nových skriniek na prezuvky pre žiakov,                  

o úspešnom zavedení šalátových pultov počas obedov v ŠJ, o možnosti 

prípravy diétnych jedál. 

Cez ÚPSVaR sú zamestnaní dvaja školníci, ktorí sa úspešne pustili do orezu 

stromov v areáli školy. 

Škola je zapojená do programu ERASMUS. 

Škola zaznamenala zvýšený nárast žiakov na predmetových olympiádach, 

víťazstvá na športových atletických súťažiach. Naďalej rozvíja finančnú 

gramotnosť, sociálne kompetencie žiakov. 

Škola zabezpečila špeciálneho psychológa v spolupráci s CPPPaP, ktorý 

pravidelne pracuje s problémovými žiakmi. 

Riaditeľ informoval o ukončení nevhodných statusov na sociálnej sieti           

po minuloročnom plenárnom zasadnutí. 

Zhodnotil, že je naďalej potrebné zintenzívniť informovanosť rodičov. 

Pripomenul dôslednú prípravu žiakov deviatych tried na testovanie T9. 

5. Diskusia 

Diskusia prebiehala počas vystúpenia riaditeľa školy, pán riaditeľ okrem iného 

informoval o počte žiakov a smerovaní tried v budúcom školskom roku. 

Plánuje  sa otvorenie MT, ŠT a BT tried,  nad otvorením TND tried v prvom 

a piatom ročníku momentálne visí otáznik vzhľadom na obmedzené možnosti 

testovania žiakov. Pán riaditeľ sa k tejto problematike vráti na najbližšom 

zasadnutí RŠ. 

6. Uznesenie 

RŠ berie na vedomie vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v 

školskom roku 2015/2016 a pedagogicko-organizačné zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2016/2017. 

7. Záver 

P. Čorejová poďakovala prítomným a uzavrela zasadnutie RŠ. 

V Prešove 29.06.2016 

       Zapísala: Mgr. Martina Bryndzová 


