
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove, 

dňa 6. marca 2019 (streda) o 16:00 hodine v zborovni školy. 

___________________________________________________________________ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Výročná správa Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove 

3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 

2018/2019 

4. Aktuálne problémy školy 

5. Diskusia 

6. Uznesenie 

7. 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 na pôde 

školy nových delegovaných poslancov MsZ Prešov a predstavila ich: p. 

Pavlovičovú, p. Komanického, p.Kivadera a p. Bednárovú. Privítala tiež 

prítomných členov Rady školy /ďalej RŠ/ a hosťa. Uviedla, že mailom poslala 

materiály na prerokovanie vopred. Členovia RŠ súhlasili s navrhnutým 

programom. P.Čorejová verí, že spolupráca všetkých členov RŠ bude výborná 

so zameraním na spokojnosť detí, ktoré sú prvoradé. 

2. Výročná správa Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove 

P. Čorejová uviedla, že správa bola vypracovaná na základe zasadnutí počas 

minulého kalendárneho roka. Informovala, že tento kalendárny rok budú aj 

mimoriadne zasadnutia RŠ kvôli výberovému konaniu na post riaditeľa školy. 



Na prelome mesiacov marec/apríl sa uskutoční mimoriadne zasadnutie 

zamerané na kritériá výberového konania. Uviedla, že mesto Prešov bude 

musieť zladiť termíny výberových konaní kvôli členstvu poslancov MsZ vo 

viacerých RŠ v ZŠ a MŠ v Prešove. 

3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 

2018/2019 

Riaditeľ školy predstavil novým členom RŠ školu. Uviedol, že cieľom je 

vychovať úspešného absolventa pripraveného na štúdium na SŠ. Podľa 

hodnotenia INEKO škola obsadila 23. miesto v rámci SR, 4. miesto v rámci 

PSK a 1. miesto v rámci mesta Prešov. Škola má 62 pedagogických a 20 

nepedagogických zamestnancov. Spolupracuje so zriaďovateľom školy, 

športovými zväzmi, MPC, CPPPaP, CŠPPaP a s dvomi radami rodičov. 

Riaditeľ školy vyhodnotil výchovno-vzdelávacie výsledky za 1.  polrok šk. roka 

2018/2019, porovnal ich s výsledkami za 1. polrok šk. roka 2017/2018: 

- výsledky sú porovnateľné s minulým obdobím, znížil sa počet tried o 2, 

avšak počet žiakov je porovnateľný 

- celkový študijný priemer je porovnateľný 

- horšie výsledky sa prejavili v piatom ročníku. Prebehla analýza s TU, 

konzultácie s rodičmi, zasadala pedagogická rada, aby sa identifikoval 

problém. Prijali sa nasledujúce opatrenia: TU na 1.stupni musia včas 

identifikovať poruchy správania a učenia. Aj napriek včasnej identifikácii 

problému rodičia často odmietajú začlenenie žiakov, psychologické 

vyšetrenie, potom sa následne v piatom ročníku tieto poruchy značne 

prejavia a žiaci majú problém s adaptáciou na 2.stupeň. Riaditeľ zriadil na 

škole inkluzívny tím, s cieľom pomôcť týmto žiakom. Jeho členmi sú TU, 

asistent učiteľa, špeciálny pedagóg, špeciálny psychológ, vedenie školy 

- celkovo došlo k miernemu  poklesu počtu vymeškaných hodín v priemere 

- výpisy polročných vysvedčení boli odovzdané v určenom termíne 

- začiatkom februára prebehla na škole inšpekcia, jej cieľom bolo testovanie 

deviatakov z matematickej a prírodovednej gramotnosti. Žiaci dosiahli 

nadpriemerný výsledok v rámci SR - 53,13% úspešnosť (SR – 50,6%, PSK 

– 48,5%). 

- prebieha intenzívna príprava na T9, na škole pracujú 2 krúžky na podporu 

prípravy – Záujmová slovenčina a Záujmová matematika. Žiaci v testovaní 



dosahovali v minulosti výborné výsledky a škola sa umiestňovala na prvých 

priečkach 

- p. Pavlovičová ocenila zavedenie fixného času krúžkovej činnosti. Ďalej 

vysoko ocenila prácu ŠJ. Pýtala sa, či bude jedáleň kapacitne zvládať 

výdaj „obedov zadarmo“. Vedúca ŠJ odpovedala, že kapacita jedálne je 

dostatočná  

- p. Pavlovičová sa opýtala, či všetci externí dodávatelia krúžkovej činnosti, 

napr. DAMA, KND platia nájomné. Riaditeľ odpovedal, že externí 

dodávatelia platia všetci a interní dodávatelia neplatia 

- p. Pavlovičová sa opýtala, či sa neuvažuje zaviesť krúžok aj pre piatakov 

kvôli testovaniu T5. P. Čorejová odpovedala, že T5 má výpovednú hodnotu 

len pre osemročné gymnázia. P. Bryndzová uviedla, že minulý rok sa 

uvažovalo o zrušení T5, na poslednú chvíľu našlo MŠVVaŠ SR peniaze na 

testovanie. Uviedla, že  testovanie je zamerané na učivo 4. ročníka, učitelia 

v 5. ročníku od začiatku roka opakujú učivo. Štvrtáci v niektorých triedach 

mali zakúpené pracovné zošity so zameraním na T5 

- p. Pavlovičová uviedla, že Rada rodičov pre „talentovky“ nepracuje, od 

septembra sa nestretli  a predpokladá, že už vznikli požiadavky na 

prerozdelenie financií 

- p. Pavlovičová ocenila aplikáciu EduPage z dôvodu rýchlej spätnej väzby 

ohľadom dochádzky, známok. Pýtala sa, či je možné ju prepojiť aj so ŠJ 

kvôli vyhlasovaniu obedov. Riaditeľ školy odpovedal, že ŠJ má vlastnú 

aplikáciu prístupnú cez stránku školy. P. Daňo uviedol, že to v minulosti 

skúšali v ich škole, ale nefungovalo to; EduPage je určná na prehľad 

jedálneho lístka, nie na evidenciu stravníkov. Uviedol, že aplikácia je 

pozmenená oproti minulému roku. Ďalej uviedol, že v prípade 

reprezentácie školy je potrebné ospravedlňovať hodiny žiakom pomocou 

„R“, takto sa nenavyšuje počet vymeškaných hodín. P. Bryndzová uviedla, 

že TU na škole to tak robia 

- p. Pavlovičová uviedla, že prepojenie EduPage a ŠJ by manažérsky 

uľahčilo prácu vedúcej ŠJ 

 

 

 



Riaditeľ školy oboznámil členov RŠ so Správou o hospodárení za rok 2018: 

- uviedol, že štatisticky je nositeľom peňazí do školy žiak. Na jedného 

pedagogického zamestnanca pripadá 14,8 žiaka oproti minulému obdobiu, 

kedy to bolo 14,38 žiaka 

- vyčerpalo sa 100% finančných prostriedkov z rozpočtu z prenesených 

kompetencií. Odmeny boli nižšie, osobný príplatok bol vyplácaný vo výške 

6,14%, v kolektívnej zmluve je dohodnutých 6% 

- škola značne zvýšila vlastné príjmy prostredníctvom prenájmu priestorov -  

DAMA, ktorá otvorila tento školský rok viac oddelení 

- mimorozpočtové zdroje z prostriedkov zriaďovateľa boli vyčerpané na 

rekonštrukciu  telocvične a tartanovej dráhy a zavedenie osvetlenia 

atletického areálu. V pondelok, 11.3., sa uskutoční slávnostné otvorenie 

telocvične, na ktoré riaditeľ pozval členov RŠ 

- spotreba plynu poklesla, spotreba vody mierne narástla, spotreba 

elektrickej energie narástla, spotreba tepla poklesla 

- narástol počet úrazov 

- všetky investície boli smerované do nákupu lavíc, skríň, nábytku, 

výpočtovej techniky, boli vykonané stavebné práce, oprava svietidiel, 

nákup tonerov, mydlových náplní a obrúskov do tried 

- podporilo sa čerpanie sociálneho fondu, pôžičiek, preplatilo sa cestovné a 

stravné, Odborový zväz 

- vyčerpalo sa 100% finančných prostriedkov z rozpočtu z originálnych 

kompetencií (ŠJ a ŠKD) 

- inventarizácia majetku bola vykonaná podľa príkazu 

Pán riaditeľ konštatoval, že škola má vyrovnané hospodárenie bez 

rozpočtových opatrení. 

4.  Aktuálne problémy školy, diskusia 

P. Komanický sa pýtal, čie nie je možné zvýšiť nájom pre DAMA, keďže mesto 

prispieva sumou 620000 eur na ich prevádzku z podielových daní. Riaditeľ 

uviedol, že výška nájmu je určená podľa smernice mesta a je vyššia, ako 

najnižšia možná suma (7,50 eura). Ďalej uviedol, že by musel zvýšiť nájom 

celoplošne a je potrebné toto citlivo zvážiť, keďže niektorí dodávatelia 

nedostávajú dotácie od mesta. Uviedol, že vzhľadom na rekonštrukciu 



telocviční a atletického areálu bude nájom od budúceho roka zvýšený. Ďalej 

uviedol, že DAMA poskytuje škole, žiakom a rodičom značný benefit, keďže 

deti nemusia dochádzať do centra. P. Komanický konštatoval, že je možné 

zvýšenie nájmu cez príkaz zriaďovateľa. 

P. Bryndzová poďakovala za úpravu triedy 5.D (maľba a nová tabuľa). 

P. Čorejová informovala, že škola získala 28 000 eur z IT akadémie na 

vytvorenie prírodovedného laboratória. Zároveň sa upravila učebňa fyziky 

a vytvoril sa kabinet na tieto pomôcky. 

P. Komanický uviedol, že veľa škôl nežiada financie na rekonštrukcie 

telocviční z MŠVVaŠ SR. Riaditeľ informoval, že škola dostala z MŠVVaŠ SR 

132 000 eur. 

P. Komanický uviedol, že na správu objektov je vyčlenených 240 eur na žiaka. 

Riaditeľ informoval o projekte ZŠ -  škola získala finančné prostriedky 

z MŠVVaŠ SR na 2 asistentov učiteľa a 1 školského psychológa. 

P. Daňo sa opýtal, či by nebolo možné zakúpiť dresy pre športovcov, ktorí 

reprezentujú školu. Riaditeľ uviedol, že škola momentálne zakúpila dresy pre 

1. stupeň (20 ks). Na 2. stupni chlapci dresy nosiť nechcú. Dresy budú 

zakúpené  z financií pre podporu a rozvoj športu. 

Riaditeľ informoval o pripravovanej zmene školských obvodov. Oproti 

terajšiemu stavu, keď cestovné bolo preplácané cezpoľným žiakom na 

základe výberu školy rodičom, terajšia zmena upraví školské obvody, aby sa 

pomohlo školám s nižším počtom žiakov. Momentálne to pre našu školu 

nepredstavuje veľký problém, keďže  je škola kapacitne plná, ale v budúcnosti 

môže nastať situácia, že do školy nebudú chodiť deti z rýchlo rozvíjajúcich sa 

dedín (Gregorovce, Uzovce, Župčany, ...). Škola má dostať do obvodu obec 

Ratvaj a Varhaňovce. Škola má pridelené do obvodu aj popisné čísla 

z Tehelnej ulice. Rómski žiaci školu navštevujú. Problémová žiačka, ktorá 

nebola schopná prispôsobiť sa, napriek úzkej spolupráci s Odborom 

sociálnych vecí a rodiny, bola umiestnená do reedukačného centra. 

Riaditeľ sa vyjadril k rekreačným poukazom, momentálne pripravuje smernicu 

ako ich preplácať. Zatiaľ nevie, odkiaľ sa budú čerpať financie na tento účel. 

P. Daňo uviedol, že preverí, ako to funguje u nich, na gymnáziu. P. Bednárová 

uviedla, že jedna z možností je ponížiť  mesačne osobný príplatok o túto sumu 

a potom ju vyplatiť naraz. 



Riaditeľ informoval, že sa pokazila kosačka. 

Ďalej informoval, že je plánovaná rekonštrukcia chodníkov v areáli a vstupov 

do školy. 

Ďalej pokračuje rekonštrukcia svietidiel a dlažby v interiéri. 

Veľkým prínosom by bola vlastná regulácia kúrenia na vstupe do budovy. 

Termostaty sú už staré (10 rokov). Ekvitermickú reguláciu by spravoval 

poučený zamestnanec školy. Momentálne teplo riadi Spravbyt cez kotolňu. 

P. Bednárová sa opýtala, či na našej škole nerezonujú nejaké otázky 

vzhľadom na situáciu v ZŠ Mirka Nešpora.  Zamestnanci školy uviedli, že nič 

nezachytili. P. Kivader si myslí, že je zvýšená pozornosť a kontroly v prípade 

LVVK. Riaditeľ uviedol, že na LVVK ide 5 učiteľov a jedna zdravotná sestra, 

úlohy a dozor sú rozdelené podľa harmonogramu. 

5. Diskusia 

Diskusia prebiehala počas bodov 3 a 4. 

6. Uznesenie 

RŠ berie na vedomie Výročnú správu Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove 

za rok 2018, Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok 

školského roka 2018/2019 a Správu o hospodárení za rok 2018. 

7. Záver 

P. Čorejová poďakovala prítomným a uzavrela zasadnutie RŠ.  

 

V Prešove 08. 03. 2019 

       Zapísala: Mgr. Martina Bryndzová 


