
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY  
pri ZŠ, Šmeralova 25, v Prešove, zo dňa 22.6.2015 

 
Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2014/2015 

3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami školy 

4. Vyhodnotenie činnosti školského psychológa a špeciálneho pedagóga 

5. Rôzne – diskusia 

6. Uznesenie  

7. Záver 

Prítomní:  

1. Dalibor BAŇAS 

2. Ing. František BEDNÁR 

3. JUDr. Katarína ĎURČANSKÁ 

4. Alena HAJTOLOVÁ 

5. Ing. Iveta KUBANKOVÁ 

6. Mgr. Ľuboš LUKÁČ 

7. Mgr. Alexandra MACEJOVÁ  

 

Neprítomní:  

1. MUDr. Ján AHLERS 

2. Bc. Mária KRAVČÍKOVÁ 

3. JUDr. René PUCHER JUDr.  

4. Mária TEJIŠČÁKOVÁ 

 



Hosť:  

      Mgr. Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/, Ing. Ladislav SCHICHMAN. 

Prítomní členovia 7 RŠ, RŠ je uznášania schopná, ďalej prítomní 2 hostia. 

 

Priebeh rokovania: 

 

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

RŠ/ a riaditeľa školy Mgr. Ľubomíra Bodnára. 

 

2. Pán riaditeľ oboznámil členov RŠ s výchovno-vzdelávacími výsledkami školy za šk. rok 2014/2015.  

Prítomných informoval aj o tom, že v danom šk. roku pracoval v škole špeciálny pedagóg a raz do 

mesiaca školu navštevovala šk. psychologička. Oboznámil členov RŠ s výsledkami celoslovenského 

testovania deviatakov na základných školách. 

 

3. Pán riaditeľ informoval prítomných členov o hospodárení s finančnými prostriedkami školy. 

 

4. Špeciálny pedagóg školy pán Ľ. Lukáč vyhodnotil činnosť kabinetu odborného poradenstva za šk. 

rok 2014/2015. Informoval o akciách a projektoch kabinetu, na ktorých sa tento rok zúčastnili aj 

žiaci II. stupňa. Vyslovil požiadavku na častejšiu prítomnosť šk. psychologičky (min. 3x týždenne) 

a účasť členov kabinetu na zápise prvákov. P. riaditeľa sa opýtal, aké projekty budú nasledovať po 

skončení projektu DETI V SIETI. 

 
 

5. Diskusia prebiehala priebežne počas jednotlivých bodov programu zasadnutia RŠ. Pán riaditeľ sa 

vyjadril k otvorenému listu (o vzdelávaní v TND), ktorý bol členom RŠ predložený na 

predchádzajúcom zasadnutí RŠ. P. Kubanková sa informovala o tom, aký je postup, ak sa zistí 

v škole prípad šikanovania. P. Baňas navrhol možnosť organizovania besied policajtmi alebo 

„preventistkami“ na tému šikanovanie. P. Schichman sa vyjadroval k otázke prítomnosti psychológa 

v triedach pre nadané deti, k zmyslu písania poznámok do žiackej knižky a legislatíve, ktorá platí pre 

tieto triedy. 

Na záver p. Lukáč prečítal list od p.  Kravčíkovej, v ktorom sa vzdala členstva v RŠ. Členstva 

a funkcie v RŠ sa vzdal aj jej predseda p. Lukáč. 

 

 

 

 



6. Uznesenie z RŠ: 

Rada školy 

- berie na vedomie Správu o výchovno – vzdelávacích školy za šk. rok 2014/2015 

- berie na vedomie správu o hospodárení s finančnými prostriedkami 

- berie na vedomie správu o činnosti špeciálneho pedagóga 

- berie na vedomie reakciu p. riaditeľa na otvorený list RR (Rady rodičov) 

- berie na vedomie rezignáciu p. Kravčíkovej a p. Lukáča na členstvo v RŠ 

 
7. Na záver zasadnutia sa predseda Rady školy Mgr. Ľ. Lukáč poďakoval členom za ich účasť.  

 

V Prešove 22.6.2015   Zapísala:  Mgr. Alexandra Macejová 

tajomník RŠ 

 


