
 

 

RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV 2012 

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

pri ZŠ, Šmeralova 25, v Prešove, zo dňa 22.9.2012  

_________________________________________________________________ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Záverečná hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v 

školskom roku 2011/2012 

3. Informácie o pedagogicko - organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v 

školskom roku 2012/2013 

4. Oboznámenie členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom žiakov v novom školskom roku 

2012/2013 

5. Informácia o krúžkovej činnosti 

6. Oboznámenie členov Rady školy s plánom práce školy na školský rok 2012/2013 

7. Prerokovanie a schválenie školského vzdelávacieho programu na školský rok 2012/2013 

8. Aktuálne problémy školy 

9. Rôzne – diskusia 

10. Uznesenie 

11. Záver 

______________________ 

 

Prítomní:  

                    Mgr. Ľuboš LUKÁČ 

                    Mgr. Alexandra MACEJOVÁ  

                    Alena HAJTOLOVÁ 

                    Ing. arch. Magdaléna MIZERÁKOVÁ 

                    ThDr. Mária KARDIS, PhD. 

                    Bc. Mária KRAVČÍKOVÁ 
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Neprítomní: 

                    Ing. Svetlana PAVLOVIČOVÁ /ospravedlnila neúčasť z dôvodu zasadnutia NR SR/ 

                    JUDr. René PUCHER 

                    JUDr. Katarína ĎURČANSKÁ 

                    Mgr. Miloš JAKUBÍK  

                    Dalibor BAŇAS    

Hosť:  

                    Mgr. Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/, RNDr. Leonard BUČKO /zástupca rodičov žiakov IX.C/ 

 

Prítomní 6 členovia RŠ, RŠ je uznášania schopná, ďalej prítomní 2 hostia. 

 

Priebeh zasadnutia: 

1. Zasadnutie otvoril predseda RŠ Mgr. Ľuboš Lukáč, ktorý uvítal prítomných členov Rady školy /ďalej RŠ/ a 

pozvaných hostí: riaditeľa školy Mgr. Bodnára a zástupcu rodičov žiakov IX.C RNDr. L. Bučka. 

Po privítaní prítomných členov RŠ a hostí sa slova ujal pán Bučko, ktorý RŠ predložil petíciu rodičov 9.C 

triedy, v ktorej všetci rodičia vyjadrili nesúhlas so zmenou pedagóga vyučovacieho predmetu ANGLICKÝ 

JAZYK (výhrady neboli voči novej vyučujúcej, ale voči zmene pedagóga, ktorý učil žiakov triedy od 4. ročníka, 

teda 5 rokov). Pán riaditeľ predložil tieto dôvody zmeny: 

 - pánovi učiteľovi Lukáčovi bola pridelená nová trieda 4.B, kde sa stal triednym učiteľom po odchode 

predošlej triednej učiteľky  na materskú dovolenku, 

- pán učiteľ Lukáč učí anglický jazyk aj tretiakov na I. stupni, kde má väčšinu svojho úväzku, 

- pán učiteľ má kvalifikáciu len pre  výučbu jazyka na I. stupni, načo predložil pán Lukáč odpoveď (na jeho 

žiadosť) z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, že je kvalifikovaný učiteľ aj pre výučbu ANJ na 

1.st. a 2. st. ZŠ, ako aj na strednej škole, 

- nová pani učiteľka je učiteľka na II. stupni, ktorá má výborné výsledky, a preto je porovnateľnou náhradou. 

Aj napriek výhradám rodičov k zmene vyučujúceho, učiteľkou angličtiny v 9.C triede zostáva p. učiteľka Mgr. 

Čančinová. Pán riaditeľ nepredložil žiaden relevantný dôvod pre túto výmenu a okrem spomenutej 

argumentácie uviedol, „že je v jeho kompetencii, teda kompetencii riaditeľa školy túto zmenu uskutočniť“. 

Pán učiteľ Lukáč naďalej s danou zmenou nesúhlasí a podľa jeho vyjadrenia ju vidí ako „nesystémovú, 

chybnú, vzhľadom k poslednému roku žiakov na škole aj ako psychologicky maximálne nevhodnú“.  Zároveň  
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p. uč. Lukáč navrhol, ak by to bolo v budúcnosti možné, aby sa v triedach nestriedali každý rok noví učitelia 

jednotlivých predmetov. 

 

2. Riaditeľ školy Mgr. Bodnár predniesol Záverečnú hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2011/2012, ktorú do 30. októbra 2012 odovzdá 

zriaďovateľovi. 

 

3. Riaditeľ školy Mgr. Bodnár informoval členov RŠ o pedagogicko-organizačnom a materiálnom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2012/2013. 

 

4. Riaditeľ školy Mgr. Bodnár oboznámil členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom žiakov 

v novom školskom roku 2012/2013. 

 

5. Členovia RŠ boli informovaní o krúžkovej činnosti na našej škole. K už zabehnutým krúžkom pribudol 

florbalový krúžok, pani učiteľka Gáliková znovu uviedla do činnosti krúžok Dramatizácia v anglickom jazyku 

a bolo otvorene nové oddelenie folklórneho krúžku Kolovrátok. Pán Lukáč upozornil pána riaditeľa, že jeho 

fotografický krúžok už nie je v ponuke našej školy. 

 

6. Riaditeľ školy Mgr. Bodnár oboznámil členov RŠ s plánom práce školy na školský rok 2012/2013. 

 

7. Školský vzdelávací program na školský rok 2012/2013 (ISCED1, ISCED2) bol prerokovaný na RŠ, 

a doplnený na základe požiadaviek členov školy. Riaditeľ školy s pripomienkami súhlasil a zapracoval ich do 

ŠVP. Aj napriek uskutočneným zmenám je potrebné v budúcnosti venovať zvýšenú pozornosť jeho príprave 

(ŠVP) a pripravovať „vylepšenia“ v súlade so širokou profiláciou školy, výchove a vzdelávaniu a potrebám 

žiakov so zreteľom na moderné školstvo. 

 

8. V rámci aktuálnych problémov školy boli prediskutované nasledujúce body: 

 pri koncipovaní rozvrhu je potrebné dodržiavať pravidlá psychohygieny (náročné predmety na 

posledných hodinách vyučovania!), 

 mal by byť prehodnotený sortiment ponúkaný v bufete, 
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 návrh členky RŠ (Bc. Kravčíková) na školské noviny (napr. v elektronickej podobe), 

 materiálne zabezpečenie pre učiteľov (počítače v kabinetoch, tlačiareň), 

 jednotlivé predmetové komisie majú predložiť požiadavky na pomôcky pánu zástupcovi Vadašovi, 

 bola predložená požiadavka na lepšie vybavenie počítačových učební a na osobu, ktorá by sa o tieto 

počítače starala, 

 školu bude navštevovať každú prvú stredu v mesiaci psychologička PhDr. Žabecká, 

 členovia RŠ vyjadrili súhlas so zvýšeným počtom žiakov v 1.A a v 1.D triede nad povolený limit 

 

9. Diskusia prebiehala priebežne v jednotlivých bodoch programu zasadnutia. V rámci tohto bodu bola 

predložená "Žiadosť o skvalitnenie výučby cudzích jazykov v triedach pre intelektovo nadané deti", ktorú za 

rodičov žiakov V.C odovzdali riaditeľovi školy p. Bodnárovi a predsedovi Rady školy Mgr. Lukáčovi dve členky 

RŠ Ing. Mizeráková a ThDr. Kardis. V predmetnej žiadosti bol konštatovaný fakt, že žiaci V.C triedy nie sú 

delení na dve skupiny pri výučbe cudzieho jazyka, čím sa jednoznačne nekladie dôraz na výučbu cudzieho 

jazyka, zvlášť v triedach pre intelektovo nadaných. Toto delenie nejestvuje v žiadnej triede pre intelektovo 

nadaných žiakov na 2. st. ZŠ Šmeralova v Prešove. Aj keď vyhláškou stanovené pravidlo deliť žiakov na 

skupiny nie je porušené (to hovorí o delení pri CJ na skupiny pri počte žiakov vyššom ako 17), rodičia sú 

presvedčení o opodstatnenosti svojho tvrdenia, či už na základe navýšeného normatívu na žiakov v TND, 

ako aj pri stavbe školského vzdelávacieho programu, ktorý vo všetkých školách pre intelektovo nadaných 

žiakov hovorí "o výučbe cudzieho jazyka na 1. mieste". 

Počas debaty vystúpili p. Kradis, ako aj p. Mizeráková, ktoré žiadali od riaditeľa vysvetlenie a hlavne 

prehodnotenie tohto stavu, najmä preto, že žiaci sú delení do skupín na predmety – matematika, geografia 

a biológia. 

Riaditeľ školy vysvetlil túto skutočnosť, ako fakt, ktorým sa snažil vyjsť v ústrety žiakom V.C (delením MAT, 

GEO, BIO) a cudzí jazyk (keďže mu to vyhláška umožňuje) sa rozhodol nechať bez možnosti rozdelenia triedy 

na skupiny. Riaditeľ školy p. Bodnár je presvedčený, že rozhodol správne a za svojim tvrdením si stojí, aj 

napriek nespokojnosti rodičov V.C, či pripomienke predsedu RŠ, ktorý ako učiteľ ANJ sa tiež priklonil k 

riešeniu danej situácie spôsobom rozdeliť žiakov na skupiny, v tejto triede, ako aj ostatných triedach pre 

intelektovo nadaných žiakov na celom 2. st., keďže vedomostná spoločnosť vo všetkých odboroch kladie 

dôraz a požiadavky na znalosť cudzích jazykov, čo konštatovali aj (pod žiadosťou podpísaní) rodičia. Riaditeľ 

školy sa nepriklonil k daným názorom, takže ANJ v V.C ostane naďalej vyučovaným v jednej skupine, t. j. 16 

žiakov. 

Nato predseda RŠ Mgr. Lukáč požiadal riaditeľa školy o vypracovanie (do najbližšieho zasadnutia RŠ) tzv.  
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Vízie (koncepcie) výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných žiakov s prihliadnutím na pomenovanie 

rozdielov medzi vzdelávaním žiakov v klasických triedach a v triedach pre intelektovo nadaných žiakov. 

Členovia RŠ nevzniesli námietku proti tomuto návrhu, naopak vyjadrili súhlas. 

                                                                               

10. Uznesenie zo zasadnutia RŠ pri ZŠ Šmeralova zo dňa 22.9.2012. 

Rada školy 

- berie na vedomie Záverečnú hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy v školskom roku 2011/2012, 

- berie na vedomie Správu o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu v školskom roku 2012/2013, 

- berie na vedomie informácie súvisiace s personálnym obsadením školy a stavom žiakov v školskom roku 

2012/2013 a krúžkovej činnosti, 

- berie na vedomie Plán práce školy na školský rok 2012/2013, 

- prerokovala a schválila Školský vzdelávací program na školský rok 2012/2013, 

- berie na vedomie petíciu rodičov žiakov IX.C (proti zmene vyučujúceho ANJ) – bez konkrétneho záveru, 

- berie na vedomie žiadosť rodičov žiakov V.C tzv. "Žiadosť o skvalitnenie výučby cudzích jazykov v triedach 

pre intelektovo nadané deti“ – bez konkrétneho záveru, 

- žiada riaditeľa školy Mgr. Bodnára o vypracovanie (do najbližšieho zasadnutia RŠ) tzv. Vízie (koncepcie) 

výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných žiakov s prihliadnutím na pomenovanie rozdielov medzi 

vzdelávaním žiakov v klasických triedach a v triedach pre intelektovo nadaných žiakov. 

 

11. V závere sa predseda Rady školy Mgr. Ľ. Lukáč poďakoval členom za ich účasť. 

 

V Prešove 10.12.2012                                                                                     Zapísala: Mgr. Alexandra MACEJOVÁ 

 

_________________________________________________ 

Mgr. Ľuboš Lukáč, predseda RŠ pri ZŠ, Šmeralova 25, Prešov  


