
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY

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

_________________________________________________________________ 

Program zasadnutia:
1.  Otvorenie a privítanie 
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľa
3.  Návrh a schválenie programu zasadnutia
4.  Kontrola uznesení
5.  Oboznámenie s Plánom práce Rady školy na rok 2021
6.  Rôzne, diskusia, aktuálne problémy školy
7.  Uznesenia a záver
_________________________________________________________________ 
Prítomní:
 Ing. Branko Benko, MBA
Ing. Martina Kurucová
Mgr. Jana Lacknerová
PhDr. Katarína Robová
Lenka Stanková
Mgr. Ingrid Storinská
Neprítomní: 
RNDr. Zuzana Bednárová
PhD. Alena Hajtolová
Igor Kivader
PhDr. Mikuláš Komanický 
Ing. Svetlana Pavlovičová, MBA
Hostia: 
Mgr. Zuzana Olejárová – zástupkyňa riaditeľa školy
Ing. Katarína Tuhrinová - zástupkyňa riaditeľa 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 pani zástupkyne riaditeľa školy.  

K bodu 2. 
Mgr. Ingrid Storinská vyzvala prítomných členov 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 PhDr. Katarína Robová, 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.
Mgr. Ingrid Storinská sa vyjadrila  k uzneseniam prijatým na septembrovom zasadnutí  RŠ a informovala
o výsledkoch hlasovania „per rollam“, ktoré prebehlo po oboznámení sa členov s potrebnými dokumentmi.
Z hlasovania  bol  vyhotovený  záznam  a bude  prílohou  k predchádzajúcej  zápisnici.  Obe  uznesenia  boli
splnené. 



K bodu č. 5
Pani predsedníčka RŠ oboznámila prítomných členov RŠ s Plánom práce Rady školy pri ZŠ Šmeralova 25,
Prešov na rok 2021, ktorí ho vzali na vedomie.

K bodu 6. 
Mgr. Ingrid Storinská poprosila vedenie školy zastúpené pani zástupkyňami riaditeľa školy o poskytnutie
aktuálnych informácií, týkajúcich sa organizácie vyučovania a školského klubu, ktoré prebiehajú od 18. 1.
2021.  Pani  zástupkyňa riaditeľa  školy Mgr.  Zuzana Olejárová  informovala  prítomných o prebiehajúcom
vzdelávaní žiakov školy, ktoré je zabezpečené tak, ako bolo navrhnuté ministerstvom školstva pre žiakov 1.
stupňa rodičov z kritickej infraštruktúry. Prvý týždeň rodičia prihlásili 7 detí, skutočne nastúpilo do školy 6
detí, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Od 25. 1. 2021 prejavili záujem o prihlásenie svojho dieťaťa
ďalší 6 rodičia, no skutočne z nich nastúpili 4 žiaci. Aktuálne pracujú v dvoch oddeleniach denne v čase od
6:30 hod. do 16:30 hod., v jednom oddelení sú žiaci prvého ročníka a v druhom oddelení žiaci ostatných
ročníkov  1.  stupňa.  Doobeda  prebieha  dištančná  forma  výučby.  Žiakom starších  ročníkov  1.  stupňa je
umožnené pripájať sa na online hodiny so svojimi vyučujúcimi a žiaci prvého ročníka dostávajú od svojich
vyučujúcich zadania, ktoré vypracúvajú pod vedením dozorujúcich vyučujúcich. Poobede prebieha školský
klub.  
Na otázku  PhDr.  Kataríny  Robovej,  ako budú žiaci  hodnotení  za  tento  polrok  školského roka,  sa  pani
zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Zuzana Olejárová vyjadrila k hodnoteniu žiakov prvého stupňa a to, že žiaci
prvých  ročníkov  budú  hodnotení  slovne  a ostatní  žiaci  prvého  stupňa  klasifikáciou  –  známkou.  Pani
zástupkyňa  riaditeľa  školy  Mgr.  Zuzana  Olejárová  ďalej  skonštatovala,  že  žiaci  prvého  stupňa  sa  do
decembra vzdelávali prezenčnou formou a učitelia mali čas hodnotiť ich a získať od nich dostatok známok
na  to,  aby  mohli  byť  klasifikovaní  na  polročnom vysvedčení.  K hodnoteniu  žiakov  druhého  stupňa  sa
vyjadrila pani zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Katarína Tuhrinová, ktorá skonštatovala, že na druhom stupni
prebieha klasifikácia žiakov známkou a u dvoch žiačok sa využije predĺženie klasifikácie do 31. 3. 2021
vzhľadom k tomu, že tieto žiačky mali obmedzenú možnosť dištančného vzdelávania. Pani zástupkyňa ďalej
uviedla, že čo sa týka výpisov známok, tie budú posielané elektronicky prostredníctvom rodičovského konta
v Edupage.
V ďalšej časti diskusie PhDr. Katarínu Robovú zaujímalo, prečo škola neprihlásila svojich žiakov na súťaž -
logická  olympiáda  a vyjadrila  nespokojnosť  s realizáciou  registrácie  žiakov  na  súťaž,  ktorá  je  jedinou
súťažou na Slovensku určenou pre deti so všeobecným intelektovým nadaním. Pani zástupkyňa riaditeľa
Ing. Katarína Tuhrinová skonštatovala, že žiaci sú prihlásení na logickú olympiádu. PhDr. Katarína Robová
skonštatovala,  že si na internete  prečítala  článok o logickej  olympiáde,  v ktorom bol na konci uvedený
zoznam registrovaných škôl a naša škola, ktorá ako jediná základná škola v Prešove má triedy pre takýchto
žiakov, nebola v riadnom termíne prihlásená a z toho titulu sa obrátila aj na pani primátorku a žiadala ju o
stanovisko,  nakoľko  uvedená  súťaž  každoročne  prebieha  v  meste  Prešov  pod  záštitou  mesta.  Pani
zástupkyňa  riaditeľa  školy  Ing.  Katarína  Tuhrinová  uviedla,  že  neúspešnosť  registrácie  v stanovenom
termíne, v omeškaní o jeden deň, bola aj kvôli technickým dôvodom, kvôli zmene mailovej adresy školy.
PhDr. Katarína Robová uviedla, že zmena mailovej adresy školy je len chabou výhovorkou, okrem toho
zmena mailovej  adresy školy bola realizovaná v mesiaci  november 2020. PhDr. Katarína Robová ďalej
uviedla,  že  predsa  registrácie  žiakov  na  akékoľvek  súťaže  prebiehajú  každoročne  v  zhruba  rovnakom
termíne a učitelia, ktorí majú na starosti jednotlivé súťaže, musia sledovať termíny podávania prihlášok.
Pani zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Zuzana Olejárová doplnila, že vzhľadom k súčasnej epidemiologickej
situácii, by mali byť ľudia k sebe obzvlášť tolerantní a že v danom termíne registrácie do 8. 1. 2021 sa riešila
organizácia dištančného vyučovania. Pani PhDr. Katarína Robová uviedla, že termín 8. 1. 2021 bol predsa
stanovený ako deadline registrácie a spomenula aj to, že registrácia bola spustená v mesiaci november 2020,
teda škola mala dosť času na to, aby prihlásila žiakov na súťaž, nakoľko až do decembra boli učitelia v
škole, pretože prebiehala prezenčná forma vyučovania pre 1. stupeň. Pani PhDr. Katarína Robová uviedla,
že je to prekvapivé, že škola registráciu nestihla v riadnom termíne  a že školy, ktoré chceli svojich žiakov
prihlásiť na súťaž, to aj napriek epidemiologickej situácii stihli v riadnom termíne, len naša škola to nestihla.
Pani  PhDr.  Katarína  Robová ďalej  uviedla,  že má vedomosť o tom, že nakoniec  bol  termín  registrácie
predĺžený a že si dala tú námahu a odsledovala, že počas predĺženia registrácie sa na súťaž prihlásila jedine
naša škola. Pani PhDr. Katarína Robová uviedla, že podľa jej názoru pretrvávajúci spor medzi súčasným
riaditeľom školy a už bývalým učiteľom školy, autorom logickej olympiády, je stále cítiť a že deti nemôžu



doplácať na spory dospelých. Pani zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Zuzana Olejárová sa vyjadrila, že vraj
žiaden spor medzi pánom riaditeľom a bývalým pánom učiteľom nie je. Pani PhDr. Katarína Robová ďalej
uviedla, že je to cítiť a že nerozumie tomu, že škola má k dispozícii učiteľa, vzdelaného pre prácu so žiakmi
so všeobecným intelektovým nadaním a len tak ho v konečnom dôsledku nechá odísť zo školy, čo v nej
evokovalo ďalšiu otázku smerom na vedenie školy a opýtala sa zástupkýň riaditeľa školy, koľko učiteľov v
súčasnom pedagogickom zbore školy je vlastne vzdelaných na prácu so žiakmi so všeobecným intelektovým
nadaním. Pani zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Zuzana Olejárová sa vyjadrila, že na vzdelávanie žiakov so
všeobecným intelektovým nadaním v zmysle zákona nie je potrebné, aby mal pedagóg vyštudovaný taký
odbor a že v podstate ani nie je možné takýto odbor v našich podmienkach študovať. Napriek tomu pani
PhDr.  Katarínu  Robovú zaujímalo,  koľko učiteľov  školy  má  na  prácu  s  takýmito  žiakmi  prislúchajúce
vzdelanie,  či  už  formou  štúdia  napríklad  špeciálnej  pedagogiky  alebo  formou  patričných  školení,  resp.
kurzov. Pani zástupkyne  riaditeľa školy v danej chvíli neuviedli presný počet, ale vymenovali niektorých
pedagógov, o ktorých vedeli, že takéto vzdelanie majú. Týmto sa diskusia ukončila.   

K bodu 7.
Uznesenia zo zasadnutia rady školy:
Rada školy sa uzniesla na tom, že berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy v školskom  roku 2019/2020 (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.).

Rada školy berie na vedomie:
Rada školy berie na vedomie Plán práce Rady školy pri ZŠ Šmeralova 25 v Prešove na rok 2021.

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

V Prešove  25. 01. 2021
 

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

Overila: PhDr. Katarína Robová (overovateľka zápisnice)     ...............................................

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


