
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV  

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove, 

dňa 26. 09. 2018 o 16:00 hodine v zborovni školy. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu  v  školskom roku  2018/2019 

3. Vyhodnotenie spolupráce Základnej školy a Rodičovských rád 

4. Informácie u krúžkovej činnosti 

5. Oboznámenie členov RŠ s Plánom práce školy na školský rok 2018/2019 

6. Aktuálne problémy školy 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny 

Hostia:  

Mgr. Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/ 

RŠ je uznášania schopná.  

Priebeh zasadnutia:  

1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka RŠ, PaedDr. Slávka Čorejová, ktorá privítala 

prítomných členov Rady školy /ďalej RŠ/ a hosťa. Zároveň p. Čorejová 

privítala a predstavila novú členku RŠ, p. Robovú, ktorá doplnila stav v RŠ po 

pánovi Chovancovi. 

  

2. Pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu  v  školskom roku  2018/2019. 



Riaditeľ školy informoval o stave žiakov po aktualizácii k 15. 09. 2018 oproti 

stavu ku dňu zápisu. Uviedol, že nastali podstatné rozdiely najmä v ŠKD - plán 

240 žiakov v ôsmych oddeleniach – keďže z mesta prišla požiadavka šetriť 

prevádzkové náklady, nežiadal o navýšenie. Po aktualizácii je počet 

zapísaných 318 žiakov, preto sa otvorilo 10 oddelení s priemerom 1,6 žiaka, 

čo je hraničné číslo, tomuto sa prispôsobila ŠJ s výdajom obedov počas 

záťažových dní (jednoduché jedlá na výdaj). 

Na druhom stupni na nenaplnil stav v športovej triede v 5.ročíku, preto sa 

otvorili len štyri piate ročníky, 9 športovcov je začlenených do KT. 

Na 1.stupni celkovo 19 tried, na 2.stupni 16 tried.  

Počet pedagogických zamestnancov 68, bol vytvorený efektívny rozvrh hodín. 

Počet nepedagogických zamestnancov 19. P. Tejiščáková sa opýtala, ako 3 

upratovačky zvládajú zabezpečiť čistotu na škole, riaditeľ vysvetlil, že škola 

využíva dve firmy na upratovanie, čím sa šetria mzdové náklady počas 

prázdnin a náklady na nákup čistiacich prostriedkov. 

Z projektu EÚ „ZŠ úspešnejší“ sú hradené prostriedky pre dvoch 

pedagogických asistentov učiteľa a psychológa. 

3. Vyhodnotenie spolupráce Základnej školy a Rodičovských rád 

Riaditeľ uviedol že pri ZŠ Šmeralova pracujú dve rodičovské rady: Rada 

rodičov pre klasické triedy, koordinátorom je p. Vadaš, spolupráca je veľmi 

dobre zabehnutá, p. Baňas, predseda si hľadá náhradu, keďže v tento rok 

ukončuje štúdium na škole jeho dieťa; Rada rodičov pre talentovo nadané deti, 

koordinátor p. Gáliková, po zmenách vo vedení sa očakáva lepšia spolupráca. 

4. Informácie u krúžkovej činnosti 

Riaditeľ školy informoval o širokom počte záujmových útvarov na škole.  

Uviedol, že tento rok sa neotvárajú počítačové krúžky z dôvodu 

uprednostnenia pohybových a športových krúžkov. Na škole pracuje 38 

krúžkov s podobným zameraním ako minulý rok, otvoril sa na požiadavku 

rodičov šachový krúžok, ktorý vedie p. Mrva , šachový veľmajster. Naďalej 

pracuje krúžok Legobot.  

Uviedol, že sa podarilo rozšíriť ponuku externých krúžkov z dôvodu komfortu 

najmä pre žiakov 1. stupňa. Krúžky ponúkajú Karate klub Junior Prešov, 



Detská atletika, Lego krúžok, Klub nadaných detí a DAMA, ktorá značne 

rozšírila ponuku na škole. 

5. Oboznámenie členov RŠ s Plánom práce školy na školský rok 2018/2019 

Riaditeľ školy prezentoval rozdelenie tried, triednych učiteľov, stále úlohy, 

termíny hodnotiacich porád a pedagogických rád, termíny triednych aktívov 

a konzultácií. Uviedol, že súčasťou Plánu práce sú plány za jednotlivé PK –

predmetové komisie a MZ – metodické združenia. 

Uviedol, že Plán práce školy je zverejnený na webovej stránke školy.  

6. Aktuálne problémy školy 

7. Diskusia 

Diskusia priamo prebehla počas  bodu 6. 

P. Robová sa pýtala, aké sú pripravované projekty pre Talentovo nadané deti 

na škole, keďže vníma klesajúcu tendenciu otvárania tried pre TND. P. 

Čorejová a Bryndzová vymenovali viacero aktivít, ktoré sú pravidelne 

pripravované pre TND. P. Tomková by ocenila nové námety zo strany p. 

Robovej pre TND.  P. Daňo vysvetlil, že pred dvoma rokmi štát reguloval počet 

žiakov s nadaním. Pán riaditeľ uviedol, že navyše skončila svoju činnosť 

súkromná poradňa, s ktorou škola niekoľko rokov úspešne spolupracovala pri 

testovaní. Nahradila ju štátna poradňa, ktorá reguláciu dodržiavala, preto sa 

triedy neotvorili. P. Čorejová uviedla, že tento problém sa netýkal len našej 

školy, ale aj škôl v Leviciach, Ružomberku, Michalovciach, Banskej Bystrici 

a ďalších. 

P. Tomková sa opýtala na prácu asistentov, riaditeľ uviedol že dvaja asistenti 

pracujú so žiakmi so ŠVVP, jeden je platený úradom – pracuje ako asistent 

pre zdravotne znevýhodneného žiaka. Zároveň oznámil povinnosť školy 

zaviesť do rozvrhu predmet RŠF, kde špeciálny pedagóg a učiteľ individuálne 

pracujú so žiakmi so ŠVVP. Táto povinnosť pre školu trvá tri nasledujúce roky. 

Riaditeľ uviedol, že je zavedená nová optická sieť na škole. 

Uviedol, že školu čaká rekonštrukcia druhej telocvične a tartanovej dráhy do 

Vianoc, školská komisia schválila finančné prostriedky. Tomuto bude 

prispôsobený rozvrh hodín TSV. 

P. Bryndzová uviedla, že škola zabezpečila učiteľom písacie pomôcky na biele 

tabule a papier, uviedla, že bol doplnený nový nábytok do viacerých tried na 

druhom stupni.  



Na otázku „Obedy zdarma“, p. Tejiščáková uviedla, že by mali byť 

zabezpečené od 01. 01. 2019, avšak doteraz nie sú jasné detaily, ako budú 

poskytnuté finančné prostriedky. Je rozdiel, či budú poskytnuté len na nákup 

potravín, alebo aj na réžiu. Uviedla, že 1,20 eura zadefinovaných vládou 

Prešov vie pokryť, ak bude dotácia len na potraviny. Inak budú rodičia 

doplácať, samosprávy budú mať problém s kapacitou jedální, kuchýň, 

personálom. Riaditeľ uviedol, že pri chýbaní žiaka, ak ho rodič neodhlási, sa 

navýšia poplatky za likvidáciu organického odpadu (pomyje). Momentálne si 

rodič stráži  odhlasovanie z obedov v prípade choroby žiaka. P. Tejičšáková 

upozornila na problém výberu jedla do obedárov, uviedla, že výber je možný 

len v prvý deň neprítomnosti žiaka – dohoda s Regionálnym úradom hygieny. 

P. Tejiščáková uviedla, že sa čaká na seriózne vyjadrenie vlády a na nové 

tabuľky. 

8.  Uznesenie 

RŠ berie na vedomie Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu, spoluprácu školy a rodičovských rád,  informácie u 

krúžkovej činnosti a Plán práce školy na školský rok 2018/2019. 

9. Záver 

P. Čorejová poďakovala prítomným a uzavrela zasadnutie RŠ. 

 

V Prešove 28. 09. 2018 

       Zapísala: Mgr. Martina Bryndzová 


