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Rada školy sa v roku 2014 stretla na štyroch zasadnutiach.

1. Na prvom zasadnutí riaditeľ školy predložil správu o činnosti školy v
1. polroku škoského roku 2013/2014 a správu o hospodárení školy v roku 2013.
Informoval o rozpočte na rok 2014 a o zápise do 1. ročníka, do ktorého sa ku 30.6.
2013 zapísalo 53 žiakov. Na základe tohto počtu zapísaných žiakov plánoval
v budúcom školskom roku otvoriť tri prvé ročníky a športovú triedu v piatom ročníku.
Riaditeľ ďalej informoval o výmene bazénového filtra, ktorý prispieva k nižšej
spoptrebe vody a racionalizácii údržby bazéna.

2. Druhé zasadnutie RŠ sa konalo za účelom dohodnutia kritérií na výberové
konanie na miesto riaditeľa Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov.
Predsedníčka na zasadnutie prizvala aj delegáta štátnej školskej inšpekcie
a delegáta okresného úradu, odboru školstva, pretože počas výberového konania
boli riadnymi členmi výberovej komisie. Títo delegáti sa zasadnutia nezúčastnili.
Predsedníčka informovala, že na výberové konanie sa prihlásil jeden uchádzač –
Mgr. Jaroslav Bizub, ktorý splnil všetky podmienky vyhláseného výberového konania,
ktoré sa bude konať 6.5. 2014 o 9. hodine v zborovni školy. Členovia výberovej
komisie sa dohodli na forme výberového konania, kritériách hodnotenia uchádzača,
o spôsobe hlasovania a o podmienkach úspešnosti uchádzača. Ak uchádzač získa
najmenej 7 hlasov, je úspešný. Ak uchádzač získa menej ako 7 hlasov, je
neúspešný.

3. Na treťom zasadnutí rady školy sa konalo výberové konanie na funkciu
riaditeľa základnej školy Mirka Nešpora 2, Prešov. Výberové konanie prebiehalo
formou ústneho pohovoru, ktorý pozostával z dvoch častí: vlastnej prezentácie
a otázok výberovej komisie uchádzačovi. Tajným hlasovaním bol uchádzač
jednohlasne úspešný. Rada školy pri Základnej škole, Mirka Nešpora 2, Prešov na
základe výsledkov výberového konania navrhla zriaďovateľovi vymenovať do funkcie
riaditeľa Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov uchádzača p. Mgr. Bizuba.

4. Na štvrtom zasadnutí riaditeľ školy predniesol Správu o činnosti za 2. polrok
2013/2014, Správu o hospodárení školy v 2. polroku 2013/2014, Správu o výchovnovzdelávacích výsledkoch za 2. polrok 2013/2014 a Prán práce na školský rok
2014/2015. Informoval o odbornosti vyučovacieho procesu, aktivitách a prezentácii
školy na verejnosti, krúžkovej činnosti. Oznámil, že v školskom roku 2014/2015 boli
otvorené tri prvé ročníky a tri piate ročníky. Podal informáciu o finančnom stave
a materiálnom zabezpečení školy. Ďalej informoval, že do konca kalendárneho roka
by mali byť vymenené okná v budove školy. Peniaze na výmenu okien boli schválené
ešte v januári 2014.
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