Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ, M. Nešpora 2 v Prešove
konanej dňa 11. októbra 2018
Program:
1.

Uvítanie

2.

Hospodárenie školy v 2. polroku 2017/2018

3.

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 2. polrok 2017/2018

4.

Plán práce na školský rok 2018/2019

5.

Diskusia

6.

Rôzne

7.

Uznesenie, záver

Prítomní:
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
Ing. Andrea Kačmariková, PhD.
Mgr. Tatiana Kandráčová
Mgr. Gejza Kišš
PaedDr. Radoslava Levická
Katarína Majerová
Ing. Martina Roškaninová
Mária Tejiščáková

Neprítomní:
Mgr. Daniela Lenková
Ing. Miroslav Petruš
Mgr. Martin Matejka, MBA

Hosť: Mgr. Jaroslav Bizub

1.
Predsedníčka RŠ privítala prítomných, prečítala program zasadnutia, o ktorom dala
hlasovať. Program bol schválený všetkými prítomnými členmi rady školy. Mgr. R. Levická
privítala hosťa, riaditeľa školy Mgr. J. Bizuba .
2. a 3 . Riaditeľ školy informoval členov rady školy, že materiály k jednotlivým bodom
programu im zašle elektronicky a zároveň budú dostupné aj na stránke školy. Stručne uviedol,
že v daných materiáloch môžu nájsť informácie o zložení zamestnancov školy, počte žiakov,
štruktúru prijatých žiakov do stredných škôl, klasifikáciu žiakov, analýzu prospechu a počet
a štruktúru vymeškaných hodín. Najviac vymeškaných hodín mali triedy 9.A a 9. B.
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 .
Stránka školy je aktívna. Bazén Šťuka je k dispozícii nielen žiakom , ale aj širokej
verejnosti. Návštevníci môžu využívať aj saunu a služby maséra.
V minulom roku sa uskutočnili aj akadémie – Vianoce, Deň mlieka, Deň matiek.
Škola bola 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.
Anglický jazyk sa v škole vyučuje od 1. ročníka. V rámci plávania sa rozvíjala aj
športová zdatnosť detí. V CVČ pracovalo 27 záujmových útvarov ( 337 žiakov). Patrili sem aj
externé útvary – vodné pólo a plávanie.
4. Plán práce na školský rok 2018/2019 – viď príloha. Riaditeľ prítomných stručne oboznámil
s plánom práce . Informoval, že školu navštevuje 492 žiakov zadelených do 23 tried.
Pribudol nový predmet RŠF – rozvoj špecifických funkcií. Pracuje sa aj na naplnení
požiadavky technického vybavenia 1. stupňa. V pláne je aj zintenzívnenie hospitačnej činnosti
a zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov.
5. V bode rôzne neboli žiadne podnety a návrhy.
6. Nikto z prítomných sa do diskusie nezapojil.

Uznesenie: Rada školy schválila program zasadnutia.

Rada školy berie na vedomie:
- hospodárenie školy v 2. polroku 2017/2018
- správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 2. polrok 2017/2018
- plán práce na školský rok 2018/2019.

V Prešove 11. októbra 2018
Zapísala: Mgr. Tatiana Kandráčová

Overila: PaedDr. R. Levická

