Výročná správa Rady školy pri Základnej škole Mirka Nešpora 2,
Prešov
za rok 2015
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Rada školy sa v roku 2015 stretla na piatich zasadnutiach.

Prvého zasadnutia v roku 2015 sa zúčastnili noví členovia rady školy
delegovaní zriaďovateľom: Mgr. František Macko, RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.,
Mgr. Martin Matejka, MBA. /Novomenovaná bola aj Mgr. Miroslava Mňahovčáková,
ktorá sa zasadnutia nezúčastnila./ Na prvom zasadnutí riaditeľ školy predložil správu
o činnosti školy v 1. polroku školského roku 2014/2015 a správu o hospodárení školy
v roku 2014. Informoval o rozpočte na rok 2014 a o zápise do 1. ročníka, do ktorého

sa ku zapísalo 71 žiakov. Na základe tohto počtu zapísaných žiakov plánoval
v budúcom školskom roku otvoriť tri prvé ročníky a športovú triedu v piatom ročníku.
Druhé zasadnutie RŠ bolo mimoriadnym zasadnutím RŠ. Konalo sa z dôvodu
návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy. Ako hosť sa zasadnutia
zúčastnil PaedDr. Muránsky, vedúci odboru školstva, športu, kultúry a cestovného
ruchu. Rada školy odporučila vykonávať podnikateľskú činnosť ZŠ, Mirka Nešpora 2,
Prešov za podmienok, že nebude škole krátená dotácia na činnosť školského bazéna
a zisk bude použitý na renováciu bazéna.
Tretieho zasadnutia RŠ sa zúčastnil novodelegovaný člen RŠ za zriaďovateľa
PaedDr. Muránsky, ktorý vymenil Mgr. Mňahončákovú. Na treťom zasadnutí rady
školy riaditeľ školy predložil organizáciu školského roka 2015/2016. Súčasný stav
žiakov bol 398 a predpokladaný stav v septembri 2015 bol 425 žiakov. Počet tried
v prvom ročníku - 3 a futbalová trieda v 5. ročníku, päť oddelení v ŠKD. Riaditeľ
informoval o nutnosti doplniť počet pedagogických zamestnancov vzhľadom na
nárast počtu žiakov.

Na štvrtom - mimoriadnom zasadnutí riaditeľ školy predniesol Organizáciu
školského roka 2015/2016 (inovovaný štátny vzdelávací program pre 1. a 5. ročník).
Riaditeľ informoval, že škola otvorila tri prvácke triedy (65 žiakov) a prijala piatich
nových pedagogických zamestnancov: dve učiteľky a tri vychovávateľky. Inovovaný
štátny vzdelávací program sa otvoril v prvom a piatom ročníku. V prvom ročníku sa
anglický jazyk bude vyučovať raz do týždňa a v piatom ročníku päťkrát, občianska
náuka sa vyučovať nebude, namiesto toho bude technika. Ďalej riaditeľ školy
informoval, že v tomto školskom roku škola začala podnikateľskú činnosť, čo sa týka
školského bazéna. Prevádzkový poriadok bazéna bol schválený v roku 2013
a v súvislosti s podnikateľskou činnosťou ho nebolo potrebné meniť.

Na piatom zasadnutí rady školy riaditeľ predložil Správu o činnosti za 2. polrok
2014/2015, Správu o hospodárení školy v 2. polroku 2014/2015, Správu o výchovnovzdelávacích výsledkoch za 2. polrok 2014/2015 a Plán práce na školský rok
2015/2016. Informoval, že v školskom roku 2015/2016 boli otvorené tri prvé ročníky
a tri piate ročníky. Podal informáciu o finančnom stave a materiálnom zabezpečení
školy. Vyjadril nutnosť investície do kompletizácie jazykového laboratória, do
akútnych opráv v školskom bazéne – pretekanie spŕch.
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