
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

pri Základnej škole Šmeralova 25, 080 01  Prešov zo dňa 1. 3. 2022 

_________________________________________________________________  
Program zasadnutia: 
1.  Privítanie 
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľa 
3.  Návrh a schválenie programu zasadnutia             
4.  Oboznámenie s Plánom práce Rady školy na rok 2022 
5.  Výročná správa o činnosti RŠ za rok 2021 
6.  Správa o hospodárení školy za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 
7.  Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roka 2021/2022  
8.  Rôzne, diskusia, aktuálne problémy školy   
9.  Uznesenia a záver 
 
_________________________________________________________________  
Prítomní: 
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.    
Ing. Martina Kurucová 
Mgr. Jana Lacknerová 
Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA 
PhDr. Katarína Robová 
 Lenka Stanková  
Mgr. Ingrid Storinská 
Neprítomní:  
Ing. Branko Benko, MBA 
Alena Hajtolová   
Igor Kivader 
PhDr. Mikuláš Komanický  
Hosť:  
Mgr. Ľubomír Bodnár – riaditeľ školy 
 
Priebeh zasadnutia:  
 
K bodu 1  
Zasadnutie, ktoré prebiehalo online formou prostredníctvom platformy Microsoft Teams, otvorila a viedla 
predsedníčka Rady školy Mgr. Ingrid Storinská, ktorá privítala prítomných členov Rady školy (ďalej RŠ) 
a pána  riaditeľa školy. Zúčastnilo sa 7 členov, 4 členovia neboli prítomní, z toho 3 svoju neúčasť ospravedlnili 
(p.  Hajtolová, p. Kivader, p. Benko), jeden neúčasť neospravedlnil (p. Komanický). Rada školy v počte sedem 
členov bola uznášaniaschopná.  
 
K bodu 2 
Mgr. Ingrid Storinská vyzvala prítomných členovia RŠ k voľbe zapisovateľa a overovateľa zápisnice z tohto 
zasadnutia RŠ. Za zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Jana Lacknerová,  ktorú jednohlasne zvolili všetci 
prítomní členovia RŠ. Za overovateľku zápisnice bola navrhnutá pani Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA,  
ktorú tiež jednohlasne zvolili všetci prítomní členovia RŠ. 
 
K bodu 3  
Pani predsedníčka oboznámila prítomných členov RŠ s programom zasadnutia a následne vyzvala členov RŠ 
na hlasovanie za jeho schválenie. Všetci prítomní jednohlasne schválili program zasadnutia RŠ. 
 
K bodu 4 
Pani predsedníčka RŠ oboznámila prítomných členov RŠ s Plánom práce Rady školy pri ZŠ Šmeralova 25, 
Prešov na rok 2022, ktorí ho vzali na vedomie. 
.  



K bodu č. 5 
P. Storinská prečítala základné body výročnej správy o činnosti RŠ za rok 2021, dala možnosť prítomným 
členom vyjadriť sa k Výročnej správe o činnosti RŠ za rok 2021, s ktorou mali možnosť oboznámiť sa vopred 
v elektronickej podobe. Návrhy na doplnenie neboli a RŠ ju vzala na vedomie v predloženej podobe. 
 
K bodu 6 
Správu o hospodárení školy za rok 2021 všetci členovia RŠ dostali mailom v predstihu. Pán riaditeľ ju prečítal  
a odprezentoval na zdieľanom dokumente. Informoval členov o návrhu rozpočtu na rok 2022. 
Pán riaditeľ ocenil spoluprácu rodičov a učiteľov, ktorá prebiehala v rámci osobných konzultácii a správ 
prostredníctvom EdePage. Svoju negatívnu skúsenosť odprezentovala pani PhDr. Katarína Robová, ktorá 
poukázala na nedostatočnú spätnú väzbu pri podávaní prihlášky na strednú školu. 
Na podnet uvedený pánom riaditeľom v správe o informovanosti zamestnancov o návrhoch a rozhodnutiach 
OZ smerom k zamestnávateľovi reagovala pani Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA a dala návrh na budúce 
zasadnutie RŠ, aby naň bola pozvaná predsedníčka OZ. 
  
K bodu 7 
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roka 2021/2022 prezentoval pán 
riaditeľ Mgr. Ľubomír Bodnár a porovnal ich s I. polrokom predchádzajúceho školského roka. V tomto 
školskom roku máme 39 tried, 784 žiakov. Prvý polrok ukončilo 566 žiakov s vyznamenaním. Priemerný 
prospech všetkých žiakov je 1,22. Žiaci boli zapájaní do vedomostných súťaží aj počas dištančného 
vzdelávania (SJL, ANJ, MAT). Ocenil iniciatívu učiteľov aj snahu žiakov. Pani Ing. Svetlana Pavlovičová 
ocenila prácu so žiakmi II. stupňa v rámci dištančnej výučby.  
 
K bodu 8 
O  priebehu a príprave zápisu žiakov do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 informovala pani Storinská. Pán 
riaditeľ doplnil informácie o profilácii školy na druhom stupni, ktoré sa týkajú žiakov štvrtého ročníka. 
 
K bodu 9 
Uznesenia zo zasadnutia rady školy: 
Rada školy sa uzniesla na tom, že berie na vedomie Výročnú správu o činnosti RŠ za rok 2021. 
 
Rada školy berie na vedomie: 
Rada školy berie na vedomie Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roka 
2021/2022.  
Rada školy berie na vedomie Správu o hospodárskej činnosti školy za rok 2021.  
Rada školy berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2022.  
 
 
V závere sa pani predsedníčka Mgr. Ingrid Storinská poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 
 
 
 
V Prešove  01. 03. 2022 
  
 
Zapísala: Mgr. Jana Lacknerová (zapisovateľka)                     ............................................... 
 
Overila: Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA (overovateľka zápisnice)      ............................................... 
 
Mgr. Ingrid Storinská (predsedníčka rady školy)      ............................................... 
 

 


