
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV  

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove, 

dňa 19. 12. 2018 (streda) o 16:00 hodine v zborovni školy. 

___________________________________________________________________ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh plánu práce  Rady školy na rok 2019 

3. Aktuálne problémy školy 

4. Diskusia 

5. Uznesenie 

6. Záver 

______________________  

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny 

Hostia:  

Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/ 

RŠ je uznášaniaschopná.  

Priebeh zasadnutia:  

1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka RŠ, p. Čorejová, ktorá privítala prítomných 

členov Rady školy /ďalej RŠ/ a hosťa. Vysvetlila, prečo čakala s termínom 

zasadnutia až do 19. 12. 2018. Po komunálnych voľbách nastala zmena 

v poslaneckých mandátoch, bývalí poslanci zostávajú naďalej členmi RŠ, 

pokiaľ nebudú zriaďovateľom oddelegovaní. Predpokladá, že noví členovia RŠ 

budú delegovaní zriaďovateľom v marci 2019 (informácie z odborného 

školenia predsedov RŠ). 

2. Návrh plánu práce  Rady školy na rok 2019 – predsedníčka RŠ, p. Čorejová 

odprezentovala návrh, ktorý bol jednohlasne schválený prítomnými členmi. 

Uviedla, že vzhľadom na výberové konanie na riaditeľa školy, bude RŠ 

zasadať aj mimoriadne. Termín výberového konania zverejní zriaďovateľ 

koncom marca 2019. 

 



3. Aktuálne problémy školy, diskusia 

P. Baňas žiadal vysvetliť, ako prebieha oddelegovanie poslancov. P. Čorejová 

uviedla, že je to v kompetencii p. primátorky. 

P. Robová sa pýtala, či p. Čorejová, ako poslankyňa, môže byť členom RŠ 

kvôli stretu záujmov. P. Čorejová vysvetlila, že môže byť členkou RŠ, keďže 

bola zvolená. 

Riaditeľ školy uviedol nasledovné: 

- Škola sa v hodnotení INEKO umiestnila na 1. mieste v Prešove, na 23. 

mieste na Slovensku. 

- Vypuklým problémom sa ukázal prechod a adaptácia žiakov z 1. stupňa na 

2. stupeň, zvýšil sa počet žiakov so ŠVVP, žiaci prišli z 1. stupňa ako 

intaktní. V 5. ročníku nastali problémy so správaním, s učením, s prípravou 

na vyučovanie, preto na návrh TU, v spolupráci s CPPPaP, CŠPPaP, 

školským pedagógom, školským psychológom a  rodičmi, bolo 

začlenených viac žiakov. Riaditeľ uviedol, že je potrebná táto spolupráca 

už na 1. stupni, TU učí v triede väčšinu hodín, v prípade dyslexie pracuje 

so žiakom individuálne aj na iných predmetoch, čo na 2. stupni nie je 

možné. Rodič často bagatelizuje tento problém s tým, že sa tento stav 

žiaka časom upraví. Na 2. stupni sú rôzni učitelia na rôznych predmetoch, 

preto sa tieto problémy prejavia zlým prospechom a nevhodným 

správaním. Škola vie žiakom poskytnúť odbornú pomoc. 

- Ako ďalší problém uviedol výber detí z ŠKD. Vzhľadom na krúžkovú 

činnosť, dopravnú situáciu v meste nie je možné zabezpečiť odchod detí 

z ŠKD každú celú hodinu. Veľmi to narúša činnosť ŠKD, rodičia sú často 

veľmi nedočkaví. P. Robová z pohľadu rodiča uviedla, že naozaj je to tak, 

upravila si pracovnú dobu podľa krúžkov, aby s deťmi stihla termíny kvôli 

doprave v meste, rodič často musí povedať, nech sa dieťa poponáhľa. Na 

ZŠ Šrobárova bol systém, že vychovávateľka odprevádzala deti každú celú 

hodinu, problém bol v tom, že ostatné deti ostali v triede samé. Na ZŠ 

Kúpeľná majú videotelefón, vychovávateľka vidí, komu deti odovzdá. 

Pýtala sa, či sa nestalo, že niekto nahlási a vyberie cudzie dieťa z ŠKD. 

Riaditeľ uviedol, že predchádzame takým situáciám, na vrátnici je jedna 

pani, ktorá pozná rodičov. 



- Rekonštrukcia TEV – riaditeľ uviedol, že od 7. 1. 2019 sa rekonštruujú 

ďalšie 2 šatne. Od 9. 1. 2019 bude vyblokovaný celý pavilón až do 24. 1. 

2019, telesná výchova sa bude učiť v náhradnom režime, budú sa robiť aj 

chodby, preto budú skrinky športovcov presunuté na chodbu oproti 8.B 

triede. 

- P. Čorejová sa zaujímala o „obedy zadarmo. “ od 1. septembra 2019. P. 

Tejiščáková sa zúčastnila v Banskej Štiavnici stretnutia so zástupcami 

MPSVaR, zákon, tak ako je prijatý, nie je zrealizovateľný v niektorých 

bodoch, preto hľadajú spoločne riešenia, pripraví sa buď metodický pokyn 

alebo novela  zákona. Najviac problematický sa javí prvý deň choroby 

dieťaťa.  Na dotáciu má nárok len také dieťa, ktoré sa zúčastní výchovno-

vzdelávacieho procesu. Preto je nutné zabezpečiť prepojenie dochádzky 

žiakov s dochádzkou stravníkov, je nutná tiež úzka spolupráca medzi 

školou a ŠJ, dotácie, ako štátne peniaze, budú dôsledne kontrolované. P. 

Tejiščáková uviedla, že obedy nie sú zďaleka zadarmo, na to, aby bola 

priznaná dotácia, musí rodič spolupracovať a dodržiavať pravidlá. Ak žiak 

nebude v škole prítomný, rodič ho musí vyhlásiť deň vopred, inak zaplatí 

plnú sumu za obed, na dotovaný obed má dieťa nárok, len keď je v škole. 

Dotácia na jeden obed je 1,20 eura, všetko nad platí rodič.  Vedúca ŠJ sa 

obáva konfliktov zo strany rodičov vzhľadom na ich neznalosť zákona. 

Rodičia nepochopia, prečo majú platiť za obed, ak dieťa nebolo v škole 

a obed nevybralo, v prípade, ak rodič dieťa nevyhlási. Prisľúbenou 

výnimkou je len prvý deň z dôvodu choroby, ktorý musí byť ospravedlnený 

lekárom. P. Čorejová uviedla, že verí, že všetky problémy sa odstránia na 

úrovni MŠ. P. Tejiščáková je rada, že pre ZŠ nastal posun až od 1. 9. 

2019, zatiaľ sa nastaví systém a pravidlá, vyriešia sa problémy, ako 

depozit rodiča, prihláška na stravovanie, návratky. Riaditeľ sa opýtal, čo s 

obedom, ak je dieťa v škole a obed si nevyberie. P. Tejiščákova 

odpovedala, že má naň nárok. Vedúca ŠJ sa pýtala, či sa vrátia peniaze  

na účet rodiča, ak je dieťa choré. P. Tejiščáková odpovedala, že nie, dieťa 

ma nárok na obed, len ak  je v škole, s výnimkou 1. dňa choroby. Vedúca 

ŠJ si to nevie predstaviť v praxi, pýta sa, či môže rodič vybrať obed do 

obedára. P. Tejiščáková odpovedla, že nie, nemôže, kvôli hygienickým 

predpisom. P. Tejiščáková uviedla, že na stretnutí bránili práva rodičov. 



Riaditeľ sa pýtal, či tento proces je nezvratný, p. Tejiščáková odpovedala, 

že zákon je schválený, avšak čaká sa na metodické usmernenie, prípadne 

novelu zákona. Uviedla, že „obedy zadarmo“ nebudú určené pre 0.- té 

ročníky ZŠ, 8-ročné gymnázia a 1.-vé ročníky SŠ. Ďalej uviedla, že daňový 

bonus by bol vhodnejší, ale menej populárny. Uviedla, že v prípade 

neodhlásených obedov pre deti v hmotnej núdzi boli udelené pokuty, 

nesedeli počty, keďže rodičia ich neodhlásili. Riaditeľ uviedol, že máme 

zavedenú elektronickú TK, čo by mohlo uľahčiť prehľad dochádzky. P. 

Tejičšáková uviedla, že mesto Prešov ako zriaďovateľ má vypracovaný 

metodický pokyn pre všetky školy v pôsobnosti mesta. Zároveň má 

pripravené zápisné lístky, ktoré si MPSVaR zobralo ako vzor. Ďalej 

uviedla, že dieťa má nárok na obed, ak príde neskôr, ak je na vyučovaní 

aspoň jednu vyučovaciu hodinu. Vedúca ŠJ uviedla, že na škole sa 

stravuje 620 stravníkov zo 650 žiakov.  Uviedla, že bolo potrebné doplniť 

personál podľa vyhlášky. P. Tejiščáková uviedla, že ak rodič neprihlási 

dieťa na stravovanie, jednoducho nevyužije nárok na obed. Je potrebné 

informovať rodičov prvákov už počas zápisu, odovzdať im zápisné lístky a 

návratky. V ostatných ročníkoch odovzdať zápisné lístky s návratkou už 

v júni. Začiatky budú ťažké a búrlivé. 

4. Diskusia 

Diskusia prebiehala počas bodu 3. 

5. Uznesenie 

RŠ berie na vedomie Plán práce  Rady školy na kalendárny rok 2019. 

6. Záver 

P. Čorejová poďakovala prítomným, popriala všetkým pokojné sviatky 

a uzavrela zasadnutie RŠ. 

 

V Prešove 21. 12. 2018 

       Zapísala: Mgr. Martina Bryndzová 


