
Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2019 

 

 

Rada školy pri ZŠ Šmeralova 25 v Prešove  (ďalej RŠ) sa v roku 2019 zišla na 4-och 

riadnych a 2-och mimoriadnych zasadnutiach. Na svoje zasadnutia pravidelne 

pozývala riaditeľa školy a vyjadrovala sa k aktuálnym otázkam riadenia a činnosti 

školy. 

 

1. zasadnutie  –  6. marec 2019 - predsedníčka RŠ p. Čorejová privítala na 

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

Pavlovičovú, p. Komanického, p.Kivadera a p. Bednárovú, zároveň vyjadrila 

nádej, že spolupráca všetkých členov RŠ bude výborná so zameraním na 

spokojnosť detí, ktoré sú prvoradé. Následne predsedníčka RŠ predniesla 

Výročnú správu RŠ za predchádzajúci kalendárny rok. 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. Okrem iného uviedol, že výsledky 

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

žiakov je porovnateľný. Riaditeľ školy tiež 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. marca 2019, sa uskutoční slávnostné otvorenie 

telocvične, na ktoré riaditeľ pozval členov RŠ. Podporilo sa čerpanie sociálneho 

fondu, pôžičiek, preplatilo sa cestovné a stravné. Vyčerpalo sa 100% 

finančných prostriedkov z rozpočtu z originálnych kompetencií (ŠJ a ŠKD). 

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

prispieva sumou 620 000 eur na ich prevádzku z podielových daní. Riaditeľ 

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

najnižšia možná suma. 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 mesta. P. Komanický konštatoval, že je možné zvýšenie nájmu cez 

príkaz zriaďovateľa. 

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. 

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. 

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. 

 

 

2. zasadnutie – mimoriadne - 10. apríl 2020 – nosným bodom tohto 

zasadnutia boli - Kritéria výberového konania na funkciu riaditeľa školy. 

Hlasovacie lístky pripraví RŠ nasledovne: zoznam kandidátov v abecednom 

poradí, kandidát bude volený krúžkovaním.  

Členovia volebnej komisie sú povinní riadiť sa Zákonom o ochrane osobných 

údajov podľa GDPR a nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov (písomne). 

P. Čorejová predstavila členom RŠ pracovnú verziu kritérií výberového konania. 

Členovia RŠ odsúhlasili kritériá s prihliadnutím na úpravy podľa návrhov členov 

RŠ. 

Členovia RŠ určili 10 minút na profesijnú prezentáciu uchádzača a prezentáciu 

koncepcie rozvoja školy. 

Kontrola dokladov prebehne na Mestskom úrade v Prešove, Odbor školstva, 

telesnej kultúry a cestovného ruchu v prítomnosti p. Čorejovej pri otváraní 

obálok. 

Úspešný kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov členov volebnej 

komisie, t.j. minimálne 7 hlasov z 13ich riadnych hlasov. RŠ má 11 riadnych 

členov, ale na výberové konanie je pozývaný tiež jeden zástupca Okresného 

úradu a jeden zástupca Štátnej školskej inšpekcie. 



RŠ sa uzniesla, že v prípade vyššieho počtu kandidátov (5 a viac), ak ani jeden 

kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, bude voľba dvojkolová a 2. kola 

sa zúčastnia dvaja uchádzači s najvyšším počtom hlasov. 

Výberové konanie je verejné do okamihu hlasovania. Prípadní pozorovatelia 

nesmú do výberového konania žiadnym spôsobom zasahovať. 

Kandidáti počkajú na vyhlásenie výsledkov v prípade vyššieho počtu 

kandidátov pre postup do 2. kola.  

Každý kandidát dostane aj písomné vyrozumenie. 

 

 

3. zasadnutie – mimoriadne – 29. apríl 2019 – výberové konanie na funkciu 

riaditeľa základnej školy. Výberového konania sa zúčastnil 1 uchádzač – 

Ľubomír Bodnár. Obálka s prihláškou a materiálom uchádzača bola otvorená 

17. apríla 2020 na MsÚ na odbore školstva. Predsedníčka RŠ oboznámila 

členov RŠ, kedy a kde sa zúčastnila otvárania obálok a s počtom uchádzačov. 

Následne pozvala uchádzača na prezentáciu. Kandidát, p. Bodnár, predstavil 

seba a koncepciu rozvoja školy, na otázky členov výberovej komisie odpovedal 

uspokojivo. 

Výberové konanie prebehlo podľa prijatých kritérií (10. apríl 2019) a v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi. Na základe výsledkov výberového konania 

RŠ navrhla zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy Základná 

škola, Šmeraova 25, Prešov kandidáta pána Ľubomíra Bodnára. 

Nakoľko za predložený návrh hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov 

RŠ, tak RŠ konštatovala, že v zmysle § 24 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uznesenie platné. 

Z celkového počtu členov RŠ bolo prítomných 12 z 13ich. Jedna členka sa 

písomne ospravedlnila z neúčasti. 

 

 

 

 

 



4. zasadnutie – 1. júl 2019 – v úvode tohto zasadnutia sa riaditeľ školy 

poďakoval za prejavenú dôveru vo výberovom konaní. 

Riaditeľ školy vyhodnotil zápis žiakov do 1. ročníka na školský  rok 2019/2020. 

Zapísaných je 117 žiakov, z toho 3 žiaci majú odklad, 3 žiaci nastúpia do       0. 

ročníka na ZŠ Matice Slovenskej v Prešove. 

Riaditeľ predstavil pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu  v  školskom roku  2019/2020, personálne 

obsadenie školy a počty žiakov v  školskom roku 2019/2020.  

Na 1. stupni sa otvorí 5 prváckych tried, 4 klasické (98 žiakov) a 1 pre žiakov so 

všeobecným intelektovým nadaním (počet bude jasný po absolvovaní 

psychologických vyšetrení). 

Na 2. stupni sa otvorí 5 piatackých tried, z toho 1 trieda pre žiakov so 

všeobecným intelektovým nadaním, 1 športová trieda (16 žiakov) a 3 triedy 

s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov (celkovo 61 

žiakov, z toho 7 začlenených so ŠVVP). 

V 6. ročníku sa vytvorí spojením 1 trieda pre žiakov so všeobecným 

intelektovým nadaním - 14 žiakov (zvýšený odchod žiakov na 8G). 

Predpokladaný počet žiakov na škole narastie na 745 žiakov v 36 triedach. 

Riaditeľ školy hlási akútnu potrebu učiteľa s aprobáciou MAT a CJ. 

Taktiež vyhodnotil celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka – Testovanie 9. 

Škola si udržala percento úspešnosti nad úrovňou celoslovenských výsledkov, 

13,7% nad z MAT a 9,2% nad zo SJL. V rámci prešovských škôl tesne obsadila 

2. miesto. P. Daňo navrhol delenie hodín MAT a SJL v budúcej 9.B triede, 

konštatoval, že delenie na MAT výrazne žiakom pomohlo, p. riaditeľ navrhol 

poslancom, aby sa v zime vytvoril bežecký okruh okolo školy cez obecný 

chodník, ktorý by mohli užívať aj občania sídliska, predsedníčka RŠ poďakovala 

p. Baňasovi za pravidelnú účasť a spoluprácu, za konštruktívne pripomienky 

a prácu v RŠ, keďže jeho dcéra je deviatačka a zo základnej školy odchádza 

na strednú školu. Pán riaditeľ dodal, že p. Baňas bol zároveň aj predsedom 

Rady rodičov pre bežné triedy. P. Čorejová navrhla zlúčenie oboch Rád rodičov, 

keďže Rada rodičov pre TND takmer nepracuje. P. Baňas potvrdil, že sám to 

navrhoval viackrát, zatiaľ sa nenašiel spoločný záujem. 

 



5. zasadnutie – 25. september 2019 - Zasadnutie otvorila predsedníčka RŠ, 

PaedDr. Slávka Čorejová a uviedla, že novým členom RŠ je p.Kekeľová, ktorá 

sa z neúčasti na zasadnutí ospravedlnila. Nastúpila do RŠ po odchode pána 

Baňasa, ktorému dcéra odišla na strednú školu a tak mu členstvo v RŠ zaniklo. 

Následne riaditeľ školy konštatoval minimálne rozdiely súvisiace s aktualizáciou 

pedagogicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia výchovno-

vzdelávacieho procesu oproti stavu v máji.  Školu navštevuje o 65 žiakov viac 

ako minulý školský rok.  

V ŠKD je otvorených 12 oddelení. O jedno viac ako minulý školský rok.  

V prvých ročníkoch je naplnený stav, počet žiakov 25 na základe súhlasu RŠ.  

Výberové konanie na učiteľa matematiky bolo úspešné, pani učiteľka nastúpi 

po ukončení výpovednej lehoty u predchádzajúceho zamestnávateľa, zatiaľ 

miesto matematikárky zastupuje dôchodkyňa. Komunikáciu medzi ZŠ a RR 

zabezpečujú koordinátori p. Gáliková za TND, p. Hakučová za KT, vystriedala 

pána zástupcu Vadaša. Svoje finančné požiadavky predložia na najbližšom 

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

organizuje voľbu nového predsedu, momentálne spolupráca nie je na 

požadovanej úrovni,  aj vzhľadom na organizačné okolnosti.  Ďalej riaditeľ školy 

informoval o veľkom počte záujmových útvarov na škole. Uviedol, že ak žiak 

odovzdá vzdelávací poukaz do školy, môže bezplatne navštevovať dva krúžky. 

Ak ho neodovzdá, poplatok za krúžok je 1 euro na mesiac. Informoval tiež 

o tom, že došlo k zmene finančného ohodnotenia vedúcich krúžkov. Z položky 

vzdelávacích poukazov je navýšená odmena na 6 eur/hodinu, t.j. 360 eur ročne. 

Tieto financie budú vyplatené ako odmena v rámci výplaty na 2-krát.  

Vedúca ŠJ uviedla, že napriek nárastu stravníkov, výdaj obedov je dobre 

zabezpečený, že je dobre postavený rozvrh. Pre rodičov nenastala žiadna veľká 

zmena v odoberaní stravy, žiak má nárok na dotáciu len vtedy, ak je v škole. 

Prvý deň choroby je možné zobrať obed do obedára, rodič uhradí plnú sumu. 

V ďalšie dni choroby je nutné dieťa odhlásiť, nie je možné odobrať obed do 

obedára, ak dieťa nie je vyhlásené, rodič zaplatí plnú sumu za obed, ale odobrať 

ho nemôže. P. Pavlovičová sa opýtala, či žiaci musia mať čipy. Vedúca ŠJ 

uviedla, že na školení ich informovali o troch podmienkach nároku na dotáciu: 

žiak musí byť záväzne prihlásený, musí byť prítomný na vyučovaní, musí fyzicky 

odobrať jedlo preukázateľným spôsobom. Preto čipy odporúča. Vedúca ďalej 



uviedla, že jedáleň má roky 95%-nú stravovanosť, že v podobných 

podmienkach pracovali už roky pred „obedmi zadarmo“. P. Pavlovičová sa 

opýtala na pondelky a piatky, kedy sa podávajú múčne jedlá. Vedúca ŠJ 

uviedla, že musia striktne dodržiavať harmonogram stravovania v ŠJ. P. 

Pavlovičová pochválila kvalitu a chuť stravy. 

P. Pavlovičová ďalej upozornila na havarijný stav skriniek na prezuvky a na fakt, 

že v jednej skrinke sú dvaja žiaci. V prípade dažďa majú žiaci mokré a špinavé 

topánky, rodičia sa sťažujú. Uviedla, že vo vestibule je nutné zriadiť dostatok 

lavičiek, keďže deti sedia na zemi, najmä pri rannom schádzaní.  Riaditeľ 

reagoval, že je to nevýhoda školy, že nemá šatne. Uviedol, že plánuje 

vypracovať projekt na rekonštrukciu vestibulu.  P. Pavlovičová apelovala, aby 

projekt vypracoval z dôvodu nevyhovujúceho stavu vestibulu, z dôvodu 

bezpečnosti a prevencie voči úrazom. 

P. Daňo sa informoval, ako je to s hygienickou zónou pri skrinkách športovcov. 

Riaditeľ uviedol, že hygienická zóna začína až po 8.00 hod, teda ráno žiaci idú 

v topánkach až ku skrinkám, kde sa prezujú, následne je priestor hygienicky 

umytý počas prvej vyučovacej hodiny. 

P. Bryndzová sa opýtala na nevyhnutnosť dozor po šiestej hodine do 13.45 hod 

na chodbách. Riaditeľ uviedol, že je to kvôli bezpečnosti žiakov, ktorí si 

pravidelne zabúdajú veci v triedach. 

P. Bryndzová uviedla, že nastal prípad, kedy DAMA obsadila učebne, ktoré boli 

uvedené v rozvrhu hodín na jednotlivé predmety. Riaditeľ uviedol, že sa 

obsadenosť učební postupne nahlasuje, aby nedochádzalo ku kolíziám a že 

samozrejme vyučovanie má prednosť pred umeleckou školou DAMA. 

P. Bryndzová a p. Čorejová navrhli, aby kvôli bezpečnosti žiakov boli 

nainštalované kamery aj v pavilóne pri triedach nad ŠJ. Riaditeľ tam plánuje 

kamery nainštalovať a zmodernizovať celý kamerový systém. 

 

6. zasadnutie – 16. december 2019 - Zasadnutie otvorila predsedníčka RŠ p. 

Čorejová, ktorá uvítala prítomných členov Rady školy a hosťa. Privítala novú 

členku RŠ, p. Kekeľovú, ktorá nahradila pána Baňasa.  

Riaditeľ školy odprezentoval Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti základnej školy v školskom roku 2018/2019, s ktorou sa 

členovia RŠ zoznámili vopred. 



Riaditeľ priblížil postupnú rekonštrukciu vestibulu a výmenu podlahy na 

jednotlivých podlažiach v budove školy. Uviedol termín konania volieb do RŠ, 

pre pedagogických zamestnancov, tiež pre nepedagogických zamestnancov 

a zároveň aj z radov rodičov.  

Pozval prítomných na Vianočný bazárik, ktorý sa konal práve v tento deň 

v priestoroch školy a mal charitatívny rozmer. Uviedol, že na škole prebieha aj 

zbierka, ktorej výťažok je určený pre obyvateľov z Mukačevskej 7 postihnutých 

výbuchom. 

Pani Čorejová poďakovala všetkým členom a riaditeľovi za spoločné pôsobenie 

a prácu v RŠ.  Popriala všetkým krásne vianočné sviatky a uzavrela zasadnutie 

RŠ. 

 

Rada školy bola na všetkých zasadnutiach v roku 2019 uznášaniaschopná.  

 

 

PaedDr. Slávka Čorejová 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


