
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY  
pri ZŠ, Šmeralova 25, v Prešove, zo dňa 3.11.2015 

 
Program: 

1. Otvorenie 

 

2. Predstavenie nových členov Rady školy a voľba nového predsedu RŠ 

3. Záverečná hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2014/2015 

4. Informácie o pedagogicko - organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu a stave žiakov v školskom roku 2015/2016 

5. Oboznámenie členov Rady školy s Plánom práce školy na školský rok 2015/2016 

6. Prerokovanie a schválenie Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2015/2016 

7. Rôzne – diskusia 

 

8. Uznesenie  

 

9. Záver 

Prítomní:  

1. Lenka AITNEROVÁ 

2. Dalibor BAŇAS 

3. Alena HAJTOLOVÁ 

4. Radoslav CHOVANEC 

5. Mgr. Alexandra MACEJOVÁ  

6. Mária TEJIŠČÁKOVÁ   

7. Mgr. Adriana TOMIČOVÁ 

 

Neprítomní:  

MUDr. Ján AHLERS 

JUDr. Katarína ĎURČANSKÁ  



Stanislav KOČIŠ 

JUDr. René PUCHER 

 

Hosť:  

      Mgr. Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/ 

Prítomní členovia 7 členovia RŠ, RŠ je uznášania schopná, ďalej prítomný 1  hosť. 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Zasadnutie otvoril podpredseda RŠ p. Dalibor Baňas, ktorý uvítal prítomných členov Rady školy 

/ďalej RŠ/, riaditeľa školy Mgr. Ľubomíra Bodnára a nových členov RŠ pani Mgr. Adrianu 

Tomičovú (zástupkyňu pedagogických zamestnancov), pani Lenku Aitnerovú a pána Radoslava 

Chovanca (zástupcov rodičov), ktorí nahradili p. Kubankovú, p. Kravčíkovú a p. Bednára. P. Kočiš 

sa zasadnutia nemohol zúčastniť.  

 

2. Za novú predsedníčku bola jednohlasne zvolená p. Mgr. A. Tomičová (zástupkyňa pedagogických 

zamestnancov), ktorá nahradila odstupujúceho p. Mgr. Ľuboša Lukáča. 

 

3. Riaditeľ školy  oboznámil členov RŠ so Záverečnou hodnotiacou správou o výchovno-vzdelávacej 

činnosti v školskom roku 2014/2015. 

 

4. Pán riaditeľ oboznámil členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom žiakov v novom 

školskom roku 2015/2016. Informoval ich aj o materiálnom zabezpečení školy. 

 
5. Pán riaditeľ oboznámil prítomných členov s Plánom práce školy na školský rok 2015/2016. Úlohy 

vyplývajúce z plánu:   -     zápis žiakov do 1. ročníka + slávnostný zápis (apríl 2016) 

- výber žiakov do tried podľa ich zamerania 

- celoplošné testovanie deviatakov, testovanie piatakov 

- matematické a športové sústredenie 

- lyžiarsky a plavecký výcvik 

- rôzne exkurzie 

- akadémia ku Dňu matiek 

- DOD 

- MDD 

- slávnostné ukončenie šk. roka 



- triedne aktívy a konzultácie podľa plánu 

- iné aktivity podľa plánov jednotlivých predmetových komisií 

a metodických združení 

 

6. Školský vzdelávací program bol prerokovaný a jednohlasne schválený prítomnými členmi RŠ. 

 

 

 

 

7. Diskusia prebiehala priebežne počas jednotlivých bodov programu zasadnutia RŠ. Okrem 

predchádzajúcich bodov programu boli prerokované aj tieto témy: škola má raz týždenne k dispozícii 

školského psychológa zo súkromného centra, postupné dopĺňanie a obnovavanie šk. nábytku, 

keramických tabúľ, skriniek na prezúvanie. 

 

8. Uznesenie z RŠ: 

 
Rada školy 

- berie na vedomie Záverečnú hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 

2014/2015 

- berie na vedomie Správu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu v šk. roku 2015/2016 

- berie na vedomie informácie súvisiace s personálnym zabezpečením, so stavom žiakov v šk. roku 

2015/2016  

- berie na vedomie Plán práce školy na šk. rok 2015/2016 

- prerokovala a schválila Školský vzdelávací program na šk. rok 2015/2016 

 
9. Na záver zasadnutia sa predsedníčka Rady školy Mgr. A. Tomičová poďakovala členom za ich 

účasť.  

 

V Prešove 3.11. 2015   Zapísala:  Mgr. Alexandra Macejová 

        tajomník RŠ 


