
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

pri Základnej škole Šmeralova 25, 080 01  Prešov zo dňa 9. 06. 2021 

_________________________________________________________________  

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie a privítanie. 

2.  Návrh a schválenie programu zasadnutia. 

3.  Návrh a schválenie  zapisovateľa a overovateľa zápisnice. 

4.  Informácie z webinára organizovaného SKU – Rada školy 1. 

5.  Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1. ročníka na školský rok 2021/2022. 

6.  Návrh pedagogicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia školy v školskom roku 2021/2022 a jeho  

zmeny.   

7.  Celoslovenské  testovanie žiakov  9. ročníka – Testovanie 9 v školskom roku 2020/2021. 

8.  Aktuálne problémy školy.   

9.  Diskusia - rôzne. 

10. Uznesenie a záver. 

_________________________________________________________________  

Prítomní:  

Ing. Branko Benko, MBA 

Alena Hajtolová 

Ing. Martina Kurucová 

Mgr. Jana Lacknerová 

Ing, Svetlana Pavlovičová, MBA 

PhDr. Katarína Robová 

Lenka Stanková 

Mgr. Ingrid Storinská 

Neprítomní:  

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.  

Igor Kivader 

PhDr. Mikuláš Komanický 

Hostia:  

Mgr. Ľubomír Bodnár – riaditeľ školy 

 

Priebeh zasadnutia:  

K bodu 1. 

Zasadnutie otvorila a  viedla predsedníčka Rady školy Mgr. Ingrid Storinská, ktorá  privítala prítomných 

členov rady školy /ďalej RŠ/.  

K bodu 2. 

Mgr. Ingrid Storinská oboznámila prítomných členov RŠ s programom zasadnutia a následne vyzvala členov 

hlasovať za jeho schválenie. Všetci prítomní jednohlasne súhlasili s programom zasadnutia. 

 



K bodu 3. 

Mgr. Ingrid Storinská vyzvala prítomných členovia RŠ k voľbe zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo 

zasadnutia RŠ. Za zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Jana Lacknerová,  ktorú jednohlasne zvolili všetci 

prítomní členovia RŠ. Za overovateľku zápisnice bola navrhnutá pani Alena Hajtolová, ktorú tiež jednohlasne 

zvolili všetci prítomní členovia RŠ. 

K bodu 4. 

Mgr. I. Storinská pomocou prezentácie predniesla informácie z webinára o Rade školy, ktorý bol zameraný 

na charakteristiku RŠ, na zákony a predpisy k RŠ, na činnosti RŠ. 

K bodu 5.  

 

Riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Bodnár oboznámil prítomných s výsledkami zápisu do 1. ročníka.  na školský 

rok 2021/2022. Zápis žiakov začal 1. 4. 2021 elektronickou formou. Informácie boli vopred zverejnené na 

webovej stránke školy, na stránke mesta Prešov a prostredníctvom metodických materiálov priamo 

doručených do materských škôl. 

Zapísaných je celkovo 97 žiakov, preto predpokladáme otvorenie piatich tried, z ktorých jedna trieda bude so 

všeobecným intelektovým nadaním. Prebieha  vyšetrenie a testovanie žiakov do triedy so všeobecným 

intelektovým nadaním. 

K bodu 6.  

K návrhu pedagogicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia školy v školskom roku 2020/2021 sa 

vyjadril pán riaditeľ. Budúci školský rok predpokladáme navýšenie o jednu triedu na prvom stupni aj na  

druhom stupni. Najčastejšie dochádza k zmene v počte žiakov a pravdepodobne budúci školský rok aj 

k zmene počtu tried v  ôsmom ročníku (žiaci odchádzajú na bilingválne gymnáziá) a v  šiestom ročníku (na 

osemročné gymnáziá). Personálne zabezpečenie závisí od počtu tried. Kvôli dôchodkovému veku učiteľov 

bude potrebné zabezpečiť učiteľov matematiky, informatiky a nemeckého jazyka. Pani Ing. Svetlana 

Pavlovičová, MBA sa pýtala na počet všetkých zamestnancov a počet zamestnancov v dôchodkovom veku. 

V škole pracuje spolu 69 pedagogických a traja  zamestnanci  dosiahli dôchodkový vek. Budúci školský rok 

nedochádza k zmene školského vzdelávacieho programu. Menil by sa iba v prípade zmeny štátneho 

vzdelávacieho programu. 

K bodu 7. 

 

Informácie o celoslovenskom  testovaní žiakov  9. ročníka – Testovanie 9 v školskom roku  2020/2021 

poskytol pán riaditeľ. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v tomto školskom roku ministerstvo školstva zrušilo 

Testovanie 9. Na škole prebiehalo cvičné testovanie realizované pod vedením vyučujúcich matematiky, 

slovenského jazyka a literatúry. 

 

K bodu 8. 

Po nástupe na prezenčné vyučovanie žiaci absolvovali dva týždne adaptačné vzdelávanie,  nezaznamenali sme 

žiaden problém s nástupom do školy. 

 

K bodu 9. 

 

V rámci diskusie pani Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA ocenila prácu učiteľov v triedach so všeobecným 

intelektovým nadaním, po sprostredkovaní informácií pani Mgr. Storinskej o prezentovaní ročníkových prác, 

v ktorých žiaci prezentovali svoju prácu aj seba. 



Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA dala návrh, aby sa preverila možnosť čerpania zdrojov určených na školy 

v prírode a lyžiarsky výcvik. 

Pán riaditeľ informoval o projekte Modernejšia škola, do ktorého boli zapojení učitelia prvého aj druhého 

stupňa a vedenie školy a ktorého žiadateľom je škola. 

 

K bodu 10. 

 

Uznesenia zo zasadnutia rady školy: 

 

Rada školy berie na vedomie: 

Správu o hospodárení za rok 2020. 

Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022. 

Návrh pedagogicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia školy v školskom roku 2021/2022. 

Rada školy ukladá: 

Písomnou formou osloviť ministerstvo školstva ohľadom štátnej dotácie na školu v prírode v ďalšom 

školskom roku. 

 

V závere sa pani predsedníčka Mgr. Ingrid Storinská poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

 

V Prešove 9. 6. 2021 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Lacknerová (zapisovateľka)............................................... 

 

Overila: Alena Hajtolová (overovateľka zápisnice)     ............................................... 

 

Mgr. Ingrid Storinská (predsedníčka rady školy)................................................ 

 

 


