
Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2018 

 

Rada školy pri ZŠ Šmeralova 25 v Prešove  (ďalej RŠ) sa v roku 2018 zišla na 4-och 

riadnych zasadnutiach. Na svoje zasadnutia pravidelne pozývala riaditeľa školy 

a vyjadrovala sa k aktuálnym otázkam riadenia a činnosti školy. 

1. zasadnutie  –  22. marec 2018 – členovia RŠ boli oboznámení s Výročnou 

správou RŠ za rok 2017 (informovala p. Čorejová) a zároveň o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok školského roka 2017/2018 - informoval 

riaditeľ školy  p. Bodnár. V správe konštatoval a vyzdvihol nárast počtu 

žiakov s vyznamenaním, s priemerom 1,00 na oboch stupňoch,  ale aj 

stúpajúci počet výchovných opatrení na prvom stupni a zvýšený počet 

pokarhaní a znížených známok zo správania  na druhom stupni, dokonca 

u jednej žiačky pokles známky zo správanie na stupeň 4 z dôvodu 

neospravedlnených hodín, p. riaditeľ tiež informoval o celkovom miernom 

náraste počtu vymeškaných hodín v priemere. Riaditeľ školy oboznámil 

členov RŠ aj so Správou o hospodárení za rok 2017. Škola dosiahla „lepšie 

čísla“ v porovnaní s minulým rokom. Vďaka zatepleniu škola šetrí cca 30 000 

€ ročne, v rámci solidarity, zriaďovateľ ponecháva určité % z rozpočtu na 

správu iných škôl. Z mimorozpočtových zdrojov škola získala 74 000 € na 

rekonštrukciu  telocvične. Všetky investície boli smerované do nákupu lavíc, 

skríň, nábytku, výpočtovej techniky, podláh, boli vykonané stavebné práce 

a maľovanie tried,  kúpili sa nové tabule, tonery, svietidlá, dochádzkový 

terminál, investovalo sa aj do revízií, podporilo sa čerpanie sociálneho fondu, 

pôžičky, preplatilo sa cestovné a stravné. 

              Pán riaditeľ konštatoval, že škola má vyrovnané hospodárenie bez 

rozpočtových opatrení. 

P. Daňo sa informoval o termíne a možnosti rekonštrukcie druhej telocvične. 

Pán riaditeľ uviedol, že je rozpracovaný projekt v hodnote 170 000 € 

(nenávratný príspevok) z Úradu vlády na rekonštrukciu telocvične, vrátane 

šatní a spŕch, počas letných prázdnin. 



Termín osláv pri príležitosti 40. výročia školy je stanovený na 26. 04. 2018. Na 

tento deň vyhlási riaditeľ školy riaditeľské voľno a zároveň pozval všetkých 

členov RŠ na toto výročie do PKO.  

2. zasadnutie – 27. jún 2018 – na tomto zasadnutí vzali jeho členovia               

na vedomie vyhodnotenie celoslovenského testovania deviatakov T9 

(informoval p. Bodnár), ktoré pre našu školu dopadlo opäť pozitívne, škola sa 

umiestnila na celkovom štvrtom mieste v porovnaní výsledkov T9, z MAT 

obsadila 3. miesto, zo SJL 4. miesto v porovnaní s prešovskými školami. 

Udržala si percento úspešnosti nad úrovňou celoslovenských výsledkov. Škola 

urobila pre prípravu deviatakov maximum, predmety SJL a MAT boli zaradené 

na skoré vyučovacie hodiny v rozvrhu a ponúkla zadarmo krúžky - Záujmová 

matematika a slovenčina pre deviatakov. Mierny pokles v celkovom hodnotení 

je spôsobený aj vysokým počtom začlenených žiakov so špeciálnymi 

potrebami (9. d). Začlenení žiaci majú počas školského roka rôzne úľavy, 

napriek tomu píšu na Testovaní 9 rovnaké testy ako intaktní žiaci, majú len 

predlžený čas na vypracovanie testov.   

Pán riaditeľ ďalej informoval o zápise žiakov   do 1. ročníka na školský rok 

2018/2019, v súvislosti s tým ocenil predovšetkým prácu učiteľov, ktorá 

súvisela s prezentáciu školy a krúžkovej činnosti v škole, čo prilákalo deti 

a veľmi to ocenili aj rodičia. Zapísaných je 101 žiakov, z toho 4 žiaci majú 

odklad. Otvorí sa 5 prváckych tried, 4 klasické a 1 pre žiakov so všeobecným 

intelektovým nadaním. Pán riaditeľ predstavil pedagogicko-organizačné 

a materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu  v  školskom 

roku  2018/2019 a personálne obsadenie školy. Predpokladaný počet žiakov 

na škole narastie až na 700 žiakov. 

Pán riaditeľ vyhodnotil výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 

2017/2018. Celkový priemer známok je dlhodobo na rovnakej úrovni. 

Konštatoval nárast výchovných opatrení na prvom stupni, pokles na druhom 

stupni. Nastal nárast priemerného počtu vymeškaných hodín, v priemere až 

o 50 hodín na žiaka. Najviac vymeškaných hodín majú žiaci deviatych 

ročníkov. 

Sporadický sa objavujú sťažnosti na ŠJ. Pri 650 stravníkoch je veľmi náročné 

vyhovieť každému. P. Tejiščáková uviedla, že naša jedáleň je jedna 



z najlepších, školské stravovanie je vysoko hodnotené, máme zavedený 

diétny systém a stravovanie športovcov. Absolútne podporuje myšlienku 

čerstvej varenej stravy v jedálni, je hodnotnejšia a kvalitnejšia ako vydávané 

jedlá z veľkovýroby. 

Riaditeľ školy tiež uviedol, že od septembra bude jedna učebňa informatiky 

vybavená tzv. zero klientom – jeden učiteľský počítač + 16 žiackych – učiteľ 

ovláda a kontroluje počítače žiakov. Škola má schválených 26 000 € na 

osvetlenie atletického areálu, ozvučenie a kamerový systém. Plánuje sa aj 

outdoorová posilňovňa za vodnou priekopou. Riaditeľ vyjadril spokojnosť, že 

podaný návrh na osvetlenie bol schválený. Riaditeľ tiež uviedol, že 60 000 € 

z IT akadémie je schválených na vytvorenie nového prírodného laboratória, 

zatiaľ prebiehajú výberové konania a verejné obstarávania.  

P. Čorejová poďakovala p. Chovancovi za pravidelnú účasť, spoluprácu a za 

konštruktívne pripomienky v RŠ, lebo už v novom školskom roku nebude 

súčasťou RŠ, nakoľko jeho syn odchádza na GJAR.  

 

3.  zasadnutie – 26. september 2018 – p. Čorejová privítala a predstavila 

novú členku RŠ, p. Robovú, ktorá doplnila stav v RŠ po pánovi Chovancovi. 

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 je celkovo 19 tried, na 2. stupni 16 tried.  

Počet pedagogických zamestnancov 68. Počet nepedagogických 

zamestnancov 19.  

P. Tejiščáková sa zaujímala 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. 



Pán 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. 

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. Dodal, 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. 

P. Robová sa informovala aké projekty sú pripravované 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.  Pán riaditeľ uviedol, že navyše skončila svoju činnosť 

súkromná poradňa, s ktorou škola niekoľko rokov úspešne spolupracovala pri 

testovaní. 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. 

Pán riaditeľ s potešením 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 € zadefinovaných vládou Prešov 

vie pokryť, ak bude dotácia len na potraviny. 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.  

 

4. zasadnutie – 19. december 2018 – pani Čorejová v úvode vysvetlila, prečo 

čakala s termínom zasadnutia až do 19. 12. 2018. Po komunálnych 

novembrových 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). 

Pani Čorejová zároveň odprezentovala návrh plánu práce RŠ na rok 2019, 

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

zasadať aj mimoriadne. Termín výberového konania zverejní zriaďovateľ 

koncom marca 2019. Plán bol prítomnými členmi jednohlasne schválený.  

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

uviedla, že je to celé v kompetencii p. primátorky. P. Robová sa pýtala, či p. 

Čorejová, ako poslankyňa MsZ, môže byť členom RŠ kvôli stretu záujmov. P. 

Čorejová uviedla, že na túto skutočnosť sa informovala v MsZ, môže byť 

členkou RŠ, keďže bola riadne zvolená. 

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

mieste na Slovensku (p. Bodnár). 

V ostatnom čase sa vypuklým problémom 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 (p. Bodnár). 

Pán riaditeľ informoval o rekonštrukcii telocvične, od 7. 1. 2019 sa 

rekonštruujú ďalšie 2 šatne. Od 9. 1. 2019 bude zablokovaný celý pavilón až 

do 24. 1. 2019, telesná výchova sa bude učiť v náhradnom režime.  

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 €, 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 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. 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. 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. 

Rada školy bola na všetkých zasadnutiach uznášaniaschopná, napriek tomu, 

že traja členovia, poslanci MsZ, delegovaní pani primátorkou sa v roku 2018 

zasadnutí RŠ ani raz nezúčastnili, neospravedlnili a ani iným mne známym 

spôsobom o dianie v škole nezaujímali. 

  

PaedDr. Slávka Čorejová 

                                                                                                      predsedníčka RŠ 


