
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV  

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove,  

dňa 1. júla 2019 (pondelok) o 16:00 hodine v reštaurácii Bizarre. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1. ročníka na školský  rok 2019/2020 

3. Pedagogicko-organizačné a  materiálne zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu  v  školskom roku  2019/2020, personálne obsadenie 

školy a počty žiakov v  školskom roku 2019/2020 

4. Vyhodnotenie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka – Testovanie 9 

5. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2018/2019 

6. Aktuálne problémy školy 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny 

Hostia:  

Mgr. Ľubomír BODNÁR /riaditeľ školy/ 

RŠ je uznášaniaschopná.  

Priebeh zasadnutia:  

 

1. Otvorenie 

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

prítomných členov Rady školy /ďalej RŠ/ a hosťa. RŠ schválila navrhovaný 

program. Riaditeľ školy sa poďakoval za prejavenú dôveru vo výberovom 

konaní. 



2. Riaditeľ školy vyhodnotil zápis žiakov do 1. ročníka na školský  rok 2019/2020. 

Zapísaných je 117 žiakov, z toho 3 žiaci majú odklad, 3 žiaci nastúpia do       

0. ročníka na ZŠ Matice Slovenskej v Prešove. 

3. Riaditeľ predstavil pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu  v  školskom roku  2019/2020, personálne 

obsadenie školy a počty žiakov v  školskom roku 2019/2020.  

Na 1. stupni sa otvorí 5 prváckych tried, 4 klasické (98 žiakov) a 1 pre žiakov 

so všeobecným intelektovým nadaním (počet bude jasný po absolvovaní 

psychologických vyšetrení). 

Na 2. stupni sa otvorí 5 piatackých tried, z toho 1 trieda pre žiakov so 

všeobecným intelektovým nadaním, 1 športová trieda (16 žiakov) a 3 triedy 

s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov (celkovo 

61 žiakov, z toho 7 začlenených so ŠVVP). 

V 6. ročníku sa vytvorí spojením 1 trieda pre žiakov so všeobecným 

intelektovým nadaním - 14 žiakov (zvýšený odchod žiakov na 8G). 

Predpokladaný počet žiakov na škole narastie na 745 žiakov v 36 triedach. 

Rozpočet bude známy až na začiatku októbra, keďže do 20.9.2019 prebieha 

EduZber, následne bude škola pozvaná na dohodovacie konanie. 

Riaditeľ školy hlási akútnu potrebu učiteľa s aprobáciou MAT a CJ. 

4. Riaditeľ vyhodnotil celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka – Testovanie 9. 

Škola si udržala percento úspešnosti nad úrovňou celoslovenských výsledkov, 

13,7% nad z MAT a 9,2% nad zo SJL. V rámci prešovských škôl tesne 

obsadila 2. miesto. 

5. Riaditeľ vyhodnotil výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 

2018/2019. Celkový priemer známok je dlhodobo na rovnakej úrovni. 

Konštatoval pokles  priemerného počtu vymeškaných hodín na žiaka, 

priemerne z 50 hodín na 45 hodín na žiaka na školský rok. 

6. Aktuálne problémy školy 

– riaditeľ školy hlási akútnu potrebu učiteľa MAT a CJ, 

– p. Daňo navrhol delenie hodín MAT a SJL v budúcej 9.B triede, 

konštatoval, že delenie na MAT výrazne žiakom pomohlo, 

– p. riaditeľ navrhol poslancom, aby sa v zime vytvoril bežecký okruh okolo 

školy cez obecný chodník, ktorý by mohli užívať aj občania sídliska, 



– p. Čorejová poďakovala p. Baňasovi za pravidelnú účasť a spoluprácu, za 

konštruktívne pripomienky a prácu v RŠ, keďže jeho dcéra je deviatačka 

a zo základnej školy odchádza na strednú školu. Pán riaditeľ dodal, že p. 

Baňas bol zároveň aj predsedom Rady rodičov pre bežné triedy. P. 

Čorejová navrhla zlúčenie oboch Rád rodičov, keďže Rada rodičov pre 

TND takmer nepracuje. P. Baňas potvrdil, že sám to navrhoval viackrát, 

zatiaľ sa nenašiel spoločný záujem. 

7. Diskusia 

Diskusia prebiehala počas bodu 6. 

8. Uznesenie  

RŠ berie na vedomie Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1. ročníka na školský  

rok 2019/2020. 

RŠ berie na vedomie Vyhodnotenie celoslovenského testovania žiakov 9. 

Ročníkov – Testovanie 9. 

RŠ berie na vedomie Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov 

v školskom roku 2018/2019. 

RŠ berie na vedomie Pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2019/2020, personálne 

obsadenie školy a počty žiakov  v  školskom roku 2019/2020. 

8. Záver 

P. Čorejová poďakovala a popriala prítomným pekné leto a uzavrela 

zasadnutie RŠ. 

 

V Prešove 2.7.2019 

       Zapísala: Mgr. Martina Bryndzová 


