
Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2017 

 

Rada školy pri ZŠ Šmeralova 25 v Prešove  (ďalej RŠ) sa v roku 2017 zišla na 4-och 

zasadnutiach. Na svoje zasadnutia pravidelne pozývala riaditeľa školy a vyjadrovala 

sa k aktuálnym otázkam riadenia a činnosti školy. 

1. zasadnutie  –  21. marec 2017 – členovia RŠ boli oboznámení s Výročnou 

správou RŠ (informovala p. Čorejová) a zároveň o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch za 1. polrok školského roka 2016/2017- informoval riaditeľ školy  p. 

Bodnár. V správe konštatoval a vyzdvihol – nárast žiakov a tried v škole, 

ustálený študijný priemer žiakov, ale aj stúpajúci počet výchovných opatrení na 

prvom stupni a zvýšený počet pokarhaní a znížených známok zo správania sa 

na druhom stupni. 

2. zasadnutie – 28. jún 2017 – na tomto zasadnutí vzali jeho členovia               na 

vedomie informatívnu správu o  výchovno–vzdelávacích výsledkoch         za 

školský rok 2016/2017 (informoval riaditeľ školy p. Bodnár), vyhodnotenie 

celoslovenského testovania deviatakov T9, ktoré pre našu školu dopadlo opäť 

pozitívne, dosiahli sme v oboch predmetoch – slovenský jazyk a literatúra 

a matematika -  o 20% vyšší priemer ako bol celoslovenský priemer, čím sme 

potvrdili svoju kvalitu, v MAT sme obsadili v Prešove 1. miesto a v SJL           2. 

miesto (informoval riaditeľ školy p. Bodnár), vyhodnotenie zápisu žiakov   do 1. 

ročníka na školský rok 2017/2018, v súvislosti s tým ocenil predovšetkým prácu 

učiteľov, ktorá súvisela s prezentáciu školy a krúžkovej činnosti v  škole a 

pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

v školskom roku 2017/2018 (informoval riaditeľ školy p. Bodnár). Aj tento 

školský rok zaznamenala škola zvýšený nárast počtu úspešných žiakov 

v  predmetových olympiádach a víťazstva  v  atletických súťažiach. P. riaditeľ 

uviedol, že škola sa bude snažiť zlepšovať technické zázemie a internetové 

pokrytie v škole, od septembra bude spustená elektronická TK, škola zakúpi pre 

každého učiteľa tablet, písomná forma TK bude odstránená, školenie prebehne 

v auguste. Elektronická TK bude prepojená s Asc Agendou a Riam, budú sa 

používať VVP v elektronickej podobe. Od septembra škola pravdepodobne 



nabehne na elektronickú evidenciu dochádzky učiteľov. Škola plánuje 

pokračovať v  projekte ERASMUS+ so zameraním  na výmenné pobyty žiakov. 

3.  zasadnutie – 27. september 2017 – riaditeľ školy p.  Bodnár členov RŠ 

informoval o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu v školskom roku 2017/2018, ktorý je súčasťou Plánu 

práce školy na školský rok 2017/2018. Pripomenul, že škola je v súčasnosti 

kapacitne plne vyťažená. P. Bodnár zároveň uviedol, že po zápise bol  

zriaďovateľovi predložený návrh a v septembri sa aktualizuje. Riaditeľ upozornil 

na zmenu na 1. stupni, otvorených 13 KT a 6 TND. V 2. ročníku boli podané 

návrhy na otestovanie žiakov do TND. Nastala zmena v počte tried TND v 2. 

ročníku, 25 žiakov odišlo do Veselej školy, žiaci z 2. ročníka, ktorí nepožiadali 

o testovanie boli prerozdelení do druhých ročníkov. Spolu na       1. stupni je 19 

tried a 356 žiakov. Na 2. stupni bol úbytok žiakov v 6. ročníkoch spôsobený 

odchodom žiakov na 8-ročné gymnázia a v 8. ročníku na 5-ročné bilingválne 

gymnázia. Na škole je 10 KT, ktoré navštevuje 198 žiakov a 18 tried TND + 

športové triedy, ktoré navštevuje 318 žiakov. Spolu je na 2. stupni 674 žiakov 

v 37 triedach. ŠKD navštevuje 294 žiakov. ŠJ navštevuje 682 stravníkov. Na 

škole je 65 pedagogických zamestnancov, 20 nepedagogických zamestnancov, 

z toho 1 špeciálny pedagóg a 1 psychológ. Rozvrh hodín je vytvorený podľa 

rámcového učebného plánu. 1.,2.,3. ročník sa riadia inovovaným VP, 4. ročník 

pokračuje v pôvodnom VP. 5.,6.,7. ročník sa riadia inovovaným VP, 8. a 9. 

ročník pokračuje podľa pôvodného VP. Komunikáciu medzi ZŠ a Rodičovskými 

radami zabezpečujú koordinátori       p. Gáliková za TND a p. Vadaš za KT. 

Spolupráca RR pre KT je na veľmi dobrej úrovni. RR pre TND začala 

spolupracovať po zmene výboru v priebehu minulého roka. Riaditeľ školy 

informoval o širokom počte záujmových útvarov v škole. Zdôraznil, že ak žiak 

odovzdá vzdelávací poukaz škole, môže bezplatne navštevovať dva krúžky. Ak 

ho neodovzdá, poplatok za krúžok je    1 euro mesačne. Plán práce školy bol 

prerokovaný  7. septembra                  na zasadnutí pedagogickej rady školy 

a  p. Bodnár z neho vyzdvihol - monitorovanie správania sa žiakov, prípravu na 

testovanie T9, spoluprácu s MŠ, menovite uviedol TU v jednotlivých triedach. 

Na 1.stupni nemá triedu   p. Lukáč, ktorý okrem vyučovania ANJ a INF na 2. 

stupni, je špeciálnym pedagógom na škole a spravuje 3 učebne. Na 2. stupni 

triedu nemajú            p. Homolová (hlavná koordinátorka prípravy 40.výročia 



školy, vedúca PK SJL, vedie žiacku knižnicu), p. Maľcovský (organizovanie 

športových súťaží),         p. Hrabčáková (predsedníčka športového klubu, 

organizácia športových súťaží),  p. Valičková, V. (hlavná koordinátorka prípravy 

40.výročia školy ),    p. Vidumská (pôsobí aj v ŠD), katechéti. Informoval, že 

žiadal otvorenie        11 oddelení ŠKD podľa m2 na žiaka, po dohode, že v 1 

oddelení bude do     30 žiakov, postačuje 10 oddelení. Zdôraznil prípravu na 

40.výročie založenia školy. Oficiálny termín osláv je 26. apríla  2018. Škola 

prechádza na ETK a EŽK v riadnom režime. ŠJ spustila možnosť odhlasovania 

sa z obedov cez stránku školy. 

4. zasadnutie – 13. december 2017 – pani Čorejová odprezentovala návrh 

plánu práce RŠ na rok 2018, upozornila, že nastali dve zmeny, Výročná správa 

je naplánovaná na marec a vyhodnotenie zápisu prvákov na jún. Plán bol 

prítomnými členmi jednohlasne schválený.  Riaditeľ školy predložil RŠ 

odpovede na otázky rozdiskutované na poslednom zasadnutí – a) rozdelenie 

žiakov do ŠKD - zmena nastala iba v prípade dvoch tried, vzhľadom na 

naplnenosť oddelení sa rozdelili žiaci 2.a a 3.d. Bral sa ohľad na prvákov, aby 

boli spolu. Jedine piataci boli umiestnení podľa kapacity, pretože tu im ŠKD 

vychádza v ústrety a dopĺňajú oddelenia, b) platenie pracovných zošitov 

a učebníc zákonnými zástupcami -  tieto sa kupujú z dôvodu slabej ponuky MŠ 

SR. Učitelia vyberajú najvhodnejšie PZ a učebnice pre daný ročník. Triedni 

učitelia vypracovali zoznam za jednotlivé ročníky. Informovali rodičov na TA. 

Keďže na konci školského roka sú nižšie ceny ako v septembri, TU budú rodičov 

informovať v predstihu, p. Čorejová navrhla vypracovať zoznam plánovaného 

nákupu, aby bol rodič informovaný už koncom júna na poslednom rodičovskom 

združení o  predpokladanom nákupe PZ v nasledujúcom ročníku, c) vedúca ŠJ 

upozorňuje, že od januára 2018 sprísni podmienky odberu stravy. Napriek 

opakovaným upozorneniam, rodičia neplatia za obedy vopred, ale sú platbu 

pozadu, čo je neprijateľné. 

 

PaedDr. Slávka Čorejová 

                                                                                                      predsedníčka RŠ 


