
Výročná správa o činnosti Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove za rok 2020 

 

Vo februári 2020 sa uskutočnili voľby zástupcov do Rady školy za pedagogických, 

nepedagogických zamestnancov školy a zástupcov rodičov žiakov. Ustanovujúce zasadnutie 

rady školy v novom zložení prebehlo, vzhľadom na opatrenia súvisiace s Covid-19 v máji 

2020.  Oficiálna činnosť RŠ začala dňom 18.5.2020.  

Uskutočnili sa 3 riadne zasadnutia a prebehlo 1 online hlasovanie v súlade s Čl.6 bod 13, 

ktorý pojednáva o hlasovaní „per rollam“ , teda elektronickou formou.  

Termíny zasadnutí:  

3. jún 2020 

17. september 2020  

3.-6. Novembra – per rolam hlasovanie  

25.január 2021   

 

1. zasadnutie:  

Bol predložený, prerokovaný a schválený Štatút rady školy.  

V návrhu pedagogicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia školy p. riaditeľ 

predbežne informoval o počtoch žiakov odchádzajúcich na osemročné a bilingválne 

gymnáziá, o zmenách v personálnom obsadení. Presnejšie informácie mali byť poskytnuté na 

ďalšom zasadnutí.  

Požiadal členov RŠ o schválenie navýšenia počtu žiakov v prvom ročníku BT na 25 žiakov, 

TND na 15 žiakov. K počtu žiakov v prvom ročníku 25 sa členovia RŠ vyjadrili nesúhlasne aj 

vzhľadom na to, že priestorové možnosti dovoľovali vytvoriť o jednu triedu viac s menším 

počtom žiakom v prvom ročníku a zabezpečiť tak vyšší vyučovací komfort.  

V novom školskom roku plánoval p. riaditeľ zriadiť pozíciu koordinátora pre online 

vyučovanie.  

Informoval tiež o zmene v hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov súvisiacej 

s prerušením prezenčnej formy vzdelávania a zavedenia dištančnej formy.  

Oboznámil členov RŠ s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu v termíne 1.-30.jún, 

počte tried a počte oddelení školského klubu.  

 



diskutovalo sa:  

-  o potrebe zabezpečenia skriniek na uloženie obuvi 

- o organizácii odchodu žiakov domov zo školského klubu, ktorá mnohým rodičom 

nevyhovovala.  

- o potrebe hľadania finančných možností pre lepšie vybavenie školy  

 

2. zasadnutie  

Predsedníčka RŠ vyhodnotila plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí.  

Pán riaditeľ informoval: 

- o Školskom vzdelávacom programe na šk. rok 2020/2021 

- o  pedagogicko – organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školy v šk. roku 

2020/2021, zmenách v personálnom obsadení a aktuálnom stave počtu žiakov. Prijatí boli 

dvaja zamestnanci s aprobáciou MAT-SJL a učiteľ pre primárne vzdelávanie s ANJ.  

- o krúžkovej činnosti – bola vznesená požiadavka na záujmový útvar pre deti s logopedickou 

poruchou ale aj potreba v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 

premostenie na popoludňajšiu aktivitu.  

Plán práce školy na školský rok 2020/2021 bol prerokovaný na zasadnutí a na preštudovanie 

mal byť zasielaný elektronicky.  

P. riaditeľ sa vyjadril aj k projektu rekonštrukcie vestibulu.  

Oboznámil RŠ s plnením cieľov Koncepčného zámeru rozvoja školy. Vyhodnotenie jeho 

plnenia obdŕžali členovia RŠ elektronicky vopred.  

Zo strany delegovaného zástupcu RŠ bola tiež vyjadrený záujem o možnosť spolupráce 

s jazykovou školou, ktorá by vyučovanie realizovala v priestoroch školy a vyslovila požiadavku 

na p. riaditeľa o sprostredkovanie tejto spolupráce. Prezentovaný bol aj návrh zo strany 

rodičov, aby v posledný deň školského roka mali žiaci možnosť naobedovať sa v škole a bola 

zabezpečená aj činnosť ŠKD.  

Podpredsedníčka RŠ, PhDr. Katarína Robová predložila za rodičov návrh na zabezpečenie 

mestskej polície kvôli bezpečnosti detí pri prechádzaní cez priechod pre chodcov.  

 

 

 



3. zasadnutie  

Prebiehalo online formou na platforme MSTeams vzhľadom na opatrenia súvisiace s Covid-

19.  

Predsedníčka RŠ informovala o priebehu elektronického hlasovania po preštudovaní 

dokumentov Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2019/2020 a Plán práce školy na školský rok 2020/2021. Z hlasovania bol 

vyhotovený záznam. Oba tieto dokumenty vzala rada školy na vedomie.  

Na tomto zasadnutí sa nezúčastnil p. riaditeľ z dôvodu neodkladných povinností, poverené 

účasťou boli zástupkyne školy pre I. a II. stupeň (Mgr. Zuzana Olejárová, Ing. Katarína 

Tuhrínová.  

Prejednávala sa nespokojnosť s oneskoreným nahlásením žiakov TND, ako jedinej školy na 

Slovensku, na každoročne organizovanú celoslovenskú súťaž Logická olympiáda, ktorá je 

prioritne určená týmto žiakom.  

Vzhľadom na to, že žiaci v TND sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

zaujímalo členov RŠ aj to, či majú učitelia prislúchajúce vzdelanie na práci s týmito žiakmi 

napr. špeciálnu pedagogiku, kurzy práce s týmito žiakmi a pod.. Zástupkyňa školy 

informovala, že v zmysle zákona nie je potrebné, aby mal pedagóg vyštudovaný takýto 

odbor.   

 

  

 

 Vypracovala: Mgr. Ingrid Storinská  

                                                                                                                            Predsedníčka rady školy 


