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Rada školy sa v roku 2018 stretla na troch zasadnutiach.

Na prvom zasadnutí riaditeľ školy stručne informoval o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch za 1. polrok školského roka 2017/2018 . Konštatoval , že oproti šk. r.
2016/2017 sa počet žiakov školy k 15. 9. 2017 zvýšil zo 443 na 482 žiakov. K 1.2.
2018 má škola 479 žiakov, niektorí odišli mimo Prešova. Za pozitívum označil
zlepšenie prospechu žiakov. Čo sa týka správania, nebola znížená známka zo
správania /3,4/, v porovnaní s minulým školským rokom sa správanie zlepšilo.
Problémy sa snažíme riešiť v spolupráci so školským psychológom a pedagógom.
Mierne sa zvýšil priemer školskej dochádzky. Najhorší priemer je z predmetu fyzika.

V októbri sa uskutočnilo Testovanie 5 – v matematike sme sa umiestnili 11,6 %
a v slovenskom jazyku 13,4% nad celoslovenským priemerom. Čo sa týka čerpania
rozpočtu z prenesených kompetencií / ŠKD, ŠJ, CVČ, bazén/ , ide o čerpanie nad
100%. Mesto totiž v decembri 2017 uvoľnilo peniaze mimo rozpočtu a doplnili sa
materiály technického zabezpečenia. Vo všetkých triedach sú vymenené okná. Je už
vypracovaný projekt a rokuje sa s firmou ohľadom zateplenia budovy školy. Bola
zrekonštruovaná vstupná hala pri bazéne. rekonštrukcia šatní sa už nestihla do
konca roka, pretože firma odstúpila od zmluvy. Vo februári prebehlo nové výberové
konanie, rekonštrukcia by mala byť realizovaná do konca augusta 2018 / výmena
strechy bazénovej vane/. V triedach sa zlepšil internet – optika od T-com. Prešli sme
na elektronické triedne knihy, v triedach je nainštalovaný Zero – klient. Pán Bizub
informoval, že sa rozpočet na rok 2018 zvýšil spolu s počtom žiakov. V pláne je
zaviesť Zero – klient aj na 1. stupni. Dve piate triedy by mali byť prerobené na ITtriedy, čo sa plánuje financovať cez fondy EÚ. Z vlastných zdrojov plánujeme začať
s rekonštrukciou rozvodov. Riaditeľ oboznámil prítomných s predpokladaným počtom
predškolákov . Informoval, že škola bola projektovaná na 13 tried, momentálne
máme 22 tried, zrušili sa aj niektoré odborné učebne. Vyťaženosť školy je na
120,50%, čo je druhá najvyššia vyťaženosť v meste. Vedúca školskej jedálne
informovala o pripravovanej akcii ku Dňu mlieka a o organizácii danej akcie, ktorá sa
bude konať 15.5.2018. Ide o jubilejný 10. ročník. Pani Tejiščáková oznámila, že
okolo 10.4. bude zasadať pracovný tím a dohodnú sa konkrétne údaje.
Na druhom zasadnutí rady školy riaditeľ informoval o organizačnom
zabezpečení školského roka 2018/2019. Ako pozitívum uviedol stúpajúci počet
žiakov. Čo sa týka rozpočtu na rok 2018, rozpočet je vyrovnaný. V priebehu prázdnin
a do konca školského roku budú ešte plánované opravy. Škola sa zapojila do
projektu inkluzívne vzdelávanie žiakov s rôznorodým potenciálom. Pedagogicko–
organizačné zabezpečenie školského roka – v pláne je prijatie jedného učiteľa pre 1.
– 4. ročník s aprobáciou špeciálny pedagóg. Riaditeľ školy informoval, že do
stredných škôl bolo prijatých 32 žiakov, jedna žiačka bola prijatá až v druhom kole
prijímacích pohovorov. Pani Tejiščáková sa ešte raz poďakovala v mene primátorky
mesta a mestského úradu za organizáciu 10. ročníka Dňa mlieka. Akciu hodnotia
mimoriadne kladne.
Na treťom zasadnutí rady školy sa zúčastnil pán Gejza Kišš, ktorý podľa
poradia nadhadil pani Dorkovú, ktorej zaniklo členstvo v rade školy. Riaditeľ školy
predložil Správu o činnosti za 2. polrok 2017/2018, Správu o hospodárení školy v 2.
polroku 2017/2018, Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 2. polrok
2017/2018 a Plán práce na školský rok 2018/2019. V rámci Testovania 5 bola
úspešnosť školy v obidvoch predmetoch vyššia ako 76 %, čo je o 13, 4 % zo SJL
a 11,6 % z MAT
nad celoslovenským priemerom. V Testovaní 9 sme boli
v porovnaní s celoslovenským priemerom lepší v SJL o 7,3 % a v MAT o 9,9 %.
Informoval aj o zložení tried v minulom školskom roku , čo tvorilo 20 klasických
a dve športové triedy. Čo sa týka kvalifikovanosti , v roku 2017/2018 sa vyučovalo
neodborne 14 hodín dejepisu, 4 hodiny technickej výchovy a 1,5 hodiny občianskej
náuky. Pán riaditeľ poukázal aj na údaje o prehľade výsledkov súťaží a olympiád
a skutočnosti, že niektorí žiaci sa zúčastnili aj na celoslovenských kolách. Škola bola
a je aj cvičnou školou Prešovskej univerzity. Zapojili sme sa do projektov Infovek

a Premena tradičnej školy na modernú.. Boli podané projekty Zdravie na tanieri,
Revitalizácia multifunkčného ihriska a Inkluzívne vzdelávanie žiakov s rôznorodým
potenciálom. Pribudol nový predmet RŠF – rozvoj špecifických funkcií.
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