
Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2016 

 

Rada školy pri ZŠ Šmeralova 25 v Prešove  (ďalej RŠ) sa v roku 2016 zišla na 4-och 

zasadnutiach. Na svoje zasadnutia pravidelne pozývala riaditeľa školy a vyjadrovala 

sa k aktuálnym otázkam riadenia a činnosti školy. 

1. zasadnutie  –  16. marec 2016 – členovia RŠ boli oboznámení s priebehom                   

a výsledkami volieb do RŠ za jednotlivé kategórie. Zároveň sa uskutočnili 

voľby predsedu, podpredsedu a tajomníka RŠ. Po vyhlásení výsledkov uviedli 

členovia RŠ kontaktné údaje slúžiace na zvolávanie stretnutí RŠ. 

2. zasadnutie – 28. jún 2016 – na tomto zasadnutí vzali jeho členovia               

na vedomie informatívnu správu o  výchovno–vzdelávacích výsledkoch         

za školský rok 2015/2016 (informoval riaditeľ školy p. Bodnár), vyhodnotenie 

celoslovenského testovania deviatakov T9, ktoré pre našu školu dopadlo 

pozitívne – 2. miesto zo SJL a 1. miesto z MAT, z 13-ich prešovských škôl, 

čím potvrdila svoju kvalitu (informoval riaditeľ školy p. Bodnár), pedagogicko-

organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 

2016/2017 (informoval riaditeľ školy p. Bodnár). Počas zasadnutia boli 

členovia RŠ p. Bodnárom ešte informovaní  o vypracovaní novej smernice 

o práci nadčas, o  neúspešnej žiadosti o rekonštrukcii telocvični, 

o zabezpečení nových skriniek na prezuvky pre žiakov, o úspešnom zavedení 

šalátových pultov počas obedov v ŠJ, o možností prípravy diétnych jedál. 

V škole sú zamestnaní dvaja školníci cez ÚPSVaR, škola ja zapojená           

do programu Erasmus. Tento školský rok zaznamenala škola zvýšený nárast 

počtu žiakov v  predmetových olympiádach a víťazstva  v atletických 

súťažiach.  Škola zabezpečila špeciálneho psychológa v  spolupráci 

s CPPPaP, ktorý pravidelne pracuje s problémovými žiakmi. V neposlednom 

rade p. Bodnár informoval o ukončení nevhodných statusov na sociálnej sieti                     

po minuloročnom plenárnom zasadnutí. 

3. zasadnutie – 22. september 2016 – predsedníčka RŠ, p. Čorejová, predložila 

ostatným členom RŠ Štatút RŠ, ktorý bol po prerokovaní jednohlasne 

schválený. Následne p.  Bodnár členov RŠ informoval o pedagogicko-

organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 



2016/2017, ktorý je súčasťou Plánu práce školy na školský rok 2016/2017. 

Pripomenul, že škola je v súčasnosti kapacitne plne vyťažená. Ďalej 

informoval o uskutočnenej čiastočnej rekonštrukcii telocviční z normatívnych 

zdrojov. Vykurovanie školy je realizované pomocou kotolne, na ktorú je škola 

pripojená – to bola reakcia p. Bodnára na otázku p. Puchera, ohľadom 

vykurovania, ďalej uviedol, že počas víkendov a sviatkov sú radiátory teplé, 

napriek tomu, že škola pred každým voľnom písomne žiada o zníženie 

vykurovacej krivky     o 2 stupne. Ďalšie informácie sa týkali bohatého počtu 

záujmových útvarov v škole, o možnosti využitia vzdelávacieho poukazu 

v škole a o zvýšenom záujme deviatakov o  Záujmovú slovenčinu 

a matematiku. Tiež sa rozšírila ponuka externých krúžkov, predovšetkým      

pre žiakov I. stupňa.  Pani Tomková sa zaujímala o činnosť záujmového 

útvaru IQáčik, ktorý nenašla v ponuke, spomínaný krúžok prešiel                   

do súkromných rúk p. Lukáča, čo bolo jeho rozhodnutie. Členovia RŠ boli 

oboznámení a informovaní  o personálnom obsadení školy a počte žiakov 

v školskom roku 2016/2017. Ďalšia informácia sa týkala žiakov v triedach      

so všeobecným intelektovým nadaním – tento školský rok sa neotvorila prvá 

trieda, testovaných bolo len 6 žiakov. Počas školského roka sa umožní žiakom 

vykonať rediagnostiku, ak by bol napokon počet žiakov dostačujúci, otvoril by 

sa druhý ročník tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Pán 

riaditeľ oboznámil členov RŠ s  úspešným testovaním žiakov   do športových 

tried a následným promptným riešením požiadaviek. Posledná informácia sa 

týkala ponuky bufetu, ktorá je z  pohľadu p. Bryndzovej nepostačujúca 

a nevyhovujúca, chýbajú predovšetkým obložené zeleninové sendviče 

a ovocie, preto navrhol p. Daňo na bagety chladiace boxy. 

4. zasadnutie – 22. november 2016 – riaditeľ školy oboznámil  prítomných 

členov RŠ    so záverečnou správou o  výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

v školskom roku 2015/2016 a zdôraznil, že význam správy vidí pri porovnaní 

s podobnou školou alebo s predchádzajúcimi rokmi. Vyzdvihol nárast počtu 

žiakov v škole, pokles priemeru vymeškaných hodín na žiaka (o 8 hodín), 

vzrast  vzdelávania pedagogických zamestnancov, zvýšenie úspešností 

žiakov v súťažiach na celoslovenskej úrovni, zapojenie 5-tich učiteľov           

do programu Erasmus plus, zároveň uviedol p. Bodnár, že odmena               

za krúžkovú činnosť vzrástla na 5 €/hodinu. Pani Čorejová odprezentovala 



návrh plánu práce RŠ na rok 2017, ktorý bol prítomnými členmi jednohlasne 

schválený.  V rámci aktuálnych problémov sa pán Bodnár vrátil k problematike 

ponuky bufetu – rodičom bol na triednom aktíve predložený dotazník, ktorý 

napovie ako ďalej postupovať. Tlačiareň  v učebni fyziky je nainštalovaná     

od 22. novembra 2016. Najmarkantnejší technický problém na škole sa javí 

internet  -  je pomalý, slabý a často vypadáva, je nutné to vyriešiť. 

 

 

PaedDr. Slávka Čorejová 

                                                                                                      predsedníčka RŠ 


