
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY  
pri ZŠ, Šmeralova 25, v Prešove, zo dňa 9.10.2014 

 
Program: 

1. Otvorenie 

2. Záverečná hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2013/2014 

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

procesu a stave žiakov v školskom roku 2014/2015 

4. Informácie o krúžkovej činnosti 

5. Oboznámenie členov Rady školy s Plánom práce školy na školský rok 2014/2015 

6. Aktuálne problémy školy 

7. Rôzne – diskusia 

8. Uznesenie  

9. Záver 

Prítomní:  

1. Ing. František BEDNÁR 

2. Alena HAJTOLOVÁ 

3. Bc. Mária KRAVČÍKOVÁ 

4. Ing. Iveta KUBANKOVÁ 

5. Mgr. Ľuboš LUKÁČ  

6. Mgr. Alexandra MACEJOVÁ  

7. Mária TEJIŠČÁKOVÁ   

Neprítomní:  

1. JUDr. René PUCHER  

2. Katarína ĎURČANSKÁ  

3. Ing. Svetlana PAVLOVIČOVÁ 

4. Dalibor BAŇAS 

 

 



Hosť:  

      Mgr. Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/, Martin JURICA / predseda  Rady rodičov pre intelektovo 

nadané deti/ 

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

činnosti v školskom roku 2013/2014. P. Kravčíková navrhla, aby na stránke školy boli zobrazované 

aj hodnotiace správy z jednotlivých metodických združení a predmetových komisií. 

 

3. Pán riaditeľ oboznámil členov Rady školy s personálnym obsadením školy, stavom žiakov v novom 

školskom roku 2014/2015 a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

 
4. Členovia RŠ boli informovaní o krúžkovej činnosti na našej škole.  

 

5. Pán riaditeľ oboznámil prítomných členov s Plánom práce školy na školský rok 2014/2015. Úlohy 

vyplývajúce z plánu:   -     zápis žiakov do 1. ročníka + slávnostný zápis 

- výber žiakov do tried podľa ich zamerania 

- celoplošné testovanie deviatakov 

- matematické a športové sústredenie 

- lyžiarsky a plavecký výcvik 

- projekt Deti v sieti 

- rôzne exkurzie 

- vianočná akadémia 

- DOD 

- slávnostné ukončenie šk. roka 

- triedne aktívy a konzultácie podľa plánu 

- iné aktivity podľa plánov jednotlivých predmetových komisií 

a metodických združení 

 

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

predchádzajúcich bodov programu boli prerokované aj tieto témy: 



ŠKD - v školskom klube je zvýšený počet detí, v troch oddeleniach je počet detí 36. Tento počet je 

vyšší ako určuje norma ( 2 m2 a 1 dieťa). Pán riaditeľ  zatiaľ nebude pridávať ďalšie oddelenie ŠKD, 

pretože počet detí zvykne už v decembri klesať (odhlasujú sa staršie deti), taktiež v čase od 14:00 do 

15:00 prebieha krúžková činnosť v škole (v tomto čase je nižší počet detí v oddelení) a po 15:00 

hodine už deti začínajú odchádzať domov. Do budúcna, pri vyššom počte prihlásených detí do ŠKD, 

nebude umožnený pobyt v ŠKD žiakom II. stupňa. 

P. učiteľ Lukáč informoval prítomných, že v jeho triede prebieha raz týždenne výučba nemeckého 

jazyka. Navrhol, aby jeho výučba bola zavedená v triedach pre intelektovo - nadané deti už od 

tretieho ročníka. Pán riaditeľ konštatoval, že táto možnosť musí byť najprv prerokovaná medzi 

učiteľmi, ale aj medzi rodičmi (pán Jurica návrh prednesie na zasadnutí Rady rodičov). 

P. Kubanková sa informovala o učebniciach nemčiny (zdajú sa jej náročné) a výučbe nemeckého 

jazyka na II. stupni.  

P. Lukáč navrhol p. riaditeľovi, či by nebolo možné pozývať aspoň raz ročne bývalých učiteľov 

školy na malé posedenie. 

 

7. Uznesenie z RŠ: 

 
Rada školy 

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

2013/2014 

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

procesu v šk. roku 2014/2015 

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

2014/2015 a krúžkovej činnosti 

- berie na vedomie Plán práce školy na šk. rok 2014/2015 

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

 

V Prešove 9.10. 2014   Zapísala:  Mgr. Alexandra Macejová 

        tajomník RŠ 


