
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

pri Základnej škole Šmeralova 25, 080 01 Prešov zo dňa 21.9.2022 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu  v  školskom roku  2022/2023 

3. Informácie o krúžkovej činnosti 

4. Oboznámenie členov RŠ s Plánom práce školy na školský rok 2022/2023 

5. Oboznámenie členov RŠ s Vnútorným poriadkom školy 

6. Aktuálne problémy školy 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver 

Prítomní:  

Mgr. Martina Bryndzová 

Mgr. Adriana Tomičová 

Alena Hajtolová 

Ing. Martina Kurucová  

Ing. Branko Benko, MBA 

JUDr. Maroš Handzo 

Neprítomní:  

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 

Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA - ospravedlnená 

Igor Kivader 

Lenka Stanková- ospravedlnená 

PhDr. Mikuláš Komanický 

Hostia: Ľubomír Bodnár – riaditeľ školy 

 



Priebeh zasadnutia: 

K bodu 1 

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka rady školy Mgr. Martina Bryndzová, ktorá privítala 

prítomných členov rady školy /ďalej RŠ/. Predstavila dokumenty, ktoré vopred elektronicky poslala 

každému členovi – program zasadnutia, ponuku krúžkovej činnosti, organizačné zabezpečenie 

školského roka, vyhodnotenie plnenia koncepčného plánu školy za rok 2022.  

Pani predsedníčka Mgr. Martina Bryndzová oboznámila prítomných členov RŠ s programom 

zasadnutia a následne vyzvala členov hlasovať za jeho schválenie. Všetci prítomní jednohlasne 

súhlasili s programom zasadnutia.  

K bodu 2 

Pán riaditeľ prezentoval návrh o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení školy v školskom roku 2022/2023, o zmenách v personálnom obsadení a stave počtu 

žiakov. 

K bodu 3 

Informácie o krúžkovej činnosti boli vopred elektronicky poslané členom RŠ. Pán riaditeľ 

prezentoval ponuku krúžkovej činnosti, ako aj nové krúžky, medzi ktorými boli Detská atletika pre   

2.-4.roč. a Detský spevácky zbor. 

K bodu 4 

Dokument Plán práce školy na školský rok 2022/2023 bol prerokovaný na pedagogickej rade 

a poslaný elektronicky členom RŠ. Pán riaditeľ prezentoval tento dokument pred prítomnými členmi 

RŠ. 

K bodu 5 

Pani predsedníčka vyzvala v ďalšom bode pána riaditeľa, aby oboznámil členov RŠ 

s Vnútorným poriadkom školy. Následne pán riaditeľ oboznámil prítomných s menšími zmenami, 

ktoré vychádzali z požiadaviek ministerstva školstva, ako aj predchádzaniu incidentov v škole. Týkali 

sa časových zmien pri dvojhodinovkách, schádzania a rozchádzania žiakov v ŠKD a používania 

mobilov. 

K bodu 6 

Medzi aktuálne problémy školy patrí nedostatočný počet asistentov učiteľa. Dôvodom je aj 

zvyšujúci sa počet žiakov s rôznymi výchovno-vzdelávacími poruchami, ako aj prijatie rómskych 

žiakov, z ktorých by každý potreboval asistenta.  Pán riaditeľ poznamenal, že výhodou tejto školy je aj 

práca psychologičky, ktorá pôsobí priamo v škole. Ďalej sa počas vyučovania vyskytli v  škole šváby a 



muselo dôjsť k dezinsekcii vnútorných priestorov školy. Aj napriek konštatovaniam a vyjadrovaniam 

sa členov ministerstva školstva o debyrokratizácii škôl, zmenu zatiaľ učitelia nepociťujú. 

K bodu 7 

V diskusii sa rozoberali aktuálne problémy so šetrením energiami. Pán riaditeľ poznamenal, 

že škola má pripravený rozpočet, avšak bude sa vychádzať z aktuálnej situácie a pokynov ministerstva 

školstva. 

K bodu 8 

Uznesenia zo zasadnutia rady školy: 

Rada školy prerokovala a berie na vedomie Informácie o pedagogicko-organizačnom 

a materiálno-technickom zabezpečení školy v školskom roku 2022/2023.  

Rada školy berie na vedomie informácie o krúžkovej činnosti v školskom roku 2022/2023.  

Rada školy berie na vedomie Plán práce školy na školský rok 2022/2023.  

Rada školy prerokovala a berie na vedomie vnútorný poriadok školy pre školský rok 

2022/2023. 

K bodu 9 

Na záver pani predsedníčka Mgr. Martina Bryndzová poďakovala prítomným za účasť a 

ukončila zasadnutie.  

V Prešove 21.9.2022 

Zapísala: Mgr. Adriana Tomičová (zapisovateľka) ...............................................  

Mgr. Martina Bryndzová (predsedníčka rady školy) ............................................... 


