Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ M. Nešpora 2, Prešov
konanej dňa 28. februára 2019
Program:
1.

Uvítanie

2.

Správa o činnosti školy za 1. polrok šk. roka 2018/2019

3.

Hospodárenie školy v roku 2018

4.

Návrh rozpočtu školy na rok 2019

5.

Informácia o opatreniach po LVVK

6.

Diskusia

7.

Rôzne

8.

Uznesenie, záver

Prítomní:
Peter Anderko
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
PaedDr. Slávka Čorejová
Mgr. Tatiana Kandráčová
PaedDr. Radoslava Levická
Katarína Majerová
Mária Tejiščáková.

Neprítomní:
Ing. Andrea Kačmaríková, PhD.
Mgr. Gejza Kišš
Ing. Miroslav Petruš
Ing. Martina Roškaninová
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.
Riaditeľ školy informoval členov rady školy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za
prvý polrok šk. roka 2018/2019. Členom rady školy bola vopred zaslaná podrobná príloha
k tejto téme, a tak sa mohli s týmito informáciami bližšie oboznámiť. Mgr. Bizub poukázal na
niektoré fakty:
- počet vymeškaných hodín,
- nikto nemá zníženú známku zo správania,
- 279 vyznamenaných žiakov, čo činí 57% všetkých žiakov školy,
- 101 žiakov prospelo veľmi dobre,
- 88 žiakov prospelo,
- 1 žiak neprospel
- v porovnaní správania a prospechu nastalo mierne zlepšenie,
- veľmi dobré výsledky sme dosiahli aj v Testovaní 5 a 9,
- v CVČ pracuje 26 záujmových útvarov,
- v škole fungujú dve futbalové triedy,
- zastrešujeme aj plavcov a vodnopólistov

Riaditeľ školy informoval, že bola zrekonštruovaná strecha bazéna, sprchy , výmena
rekuperačných jednotiek a priestory v suteréne bazéna. Z vlastných zdrojov boli
rekonštruované priestory pre plavčíka a zriadená infrasauna. Vo všetkých triedach bol
zriadený Zero klient a zakúpené dataprojektory do ostatných tried. Do ŠKD sa zaobstarali
nové reproduktory. Pomocou projektu bola zrekonštruovaná školská kuchynka. Zariadili sa
nové priestory pre archív školy, levanduľová záhrada so záhonmi a nábytkom. Došlo
k výmene príborov a spotrebičov v školskej jedálni. Zakúpili sme nové šatňové skrinky ,
nábytok v kancelárii ekonómky a vymenili sme okná v kabinetoch TV a 1. – 4. ročníka.
3. Viď príloha.
4. Pán riaditeľ informoval, že ministerstvo školstva určilo peniaze na chod školy v danom
roku (v prílohe). Zároveň podotkol , že dvakrát ročne sa koná dohodovacie konanie a do
decembra máme schválených 97% objemu na mzdy, máme krátených 23000,- eur , ktoré sa
použijú na výpomoc školám v nižšej finančnej kondícii. No skonštatoval, že je to dostačujúce
a bez problémov by sme s touto sumou mali vyjsť, záleží ale na zápise nových žiakov. Od
1.1.2019 došlo k zmene taríf pre zamestnancov školy po dohode so zamestnaneckou radou.

Nepedagogickí pracovníci nebudú odmeňovaní podľa odpracovaných rokov, ale podľa
najvyšších taríf vzhľadom na to, že sme v dobrej finančnej kondícii. V plánoch máme obnoviť
multifunkčné ihrisko, už bola vyhlásená 2. výzva. Čakáme na výzvu ohľadom zateplenia
budovy školy. Máme akútny stav rozvodov elektriny. Schválený nám bol aj projekt obnovy
dvoch učební – jazykovej a počítačovej – realizácia by mala prebehnúť do septembra. V pláne
máme aj zateplenie strechy bazéna.
5. Informácia o opatreniach k udalostiam na LVVK:
1. bodom odporúčaní bolo sprístupnenie rodičom všetkých žiakov školy informácie
o udalosti počas LVVK. Právny zástupca, ktorému bola udelená plná moc štatutárom
ZŠ Mirka Nešpora na právne poradenstvo neodporúča riaditeľovi školy, ani iným
zamestnancom školy o predmetnej veci ďalej šíriť informácie, či už v ústnom podaní,
telefonickom, emailom a pod. alebo ich poskytovať iným osobám okrem orgánov
činných v trestnom konaní, aby nedochádzalo k mareniu vyšetrovania, jeho sťaženiu,
prípadne až k znemožneniu, čím by sa akákoľvek osoba tak konajúca vystavila
trestnému činu. Právny zástupca zároveň odporúčal vedeniu školy, aby záväzne
prisľúbilo, že všetky požadované informácie v tomto rozsahu budú riadne poskytnuté
v prípade pretrvania záujmu, avšak až po riadnom vyšetrení veci orgánmi činnými
v trestnom konaní, kedy už takéto konanie nebude predstavovať zásah do činnosti
týchto orgánov a zároveň dôjde aj k naplneniu práva na informácie zo strany rodičov
a ich zástupcov.
2. Bodom odporúčaní bolo prijatie opatrení smerujúcich k okamžitej psychologickej
intervencii. Škola po zistení udalostí na LVVK v Hnilčíku dňa 24. 1.2019 ihneď na
druhý deň 25.1.2019 kontaktovala Súkromné pedagogicko-psychologické centrum
a CPPPaP, kde dohodla prvú intervenciu na pondelok 28.1.2019 so žiakmi, rodičmi aj
pedagogickými zamestnancami školy. Rodičia dostali kontakt na p. PhDr. Teréziu
Gallovú, poradenskú psychologičku z CPPPaP v Prešove, kde si mohli dohodnúť prvú
individuálnu intervenciu a postup pri riešení situácie. Taktiež dostali kontakty na
klinických psychológov, s ktorými osobne hovoril o udalostiach a prosil o pomoc
riaditeľ školy. 29.1.2019 sa riaditeľ školy stretol a požiadal o súčinnosť pri riešení
udalostí s p. Mgr. Amrichovou a PhDr. Kormošovou z ÚPSVaR – koordinátorkami
ochrany detí pred násilím. Následne sa riaditeľ spojil s p. Doc.Karkoškovou ako
supervízorkou MPSVaR pre konzultácie tak pre žiakov aj pre rodičov. Z 53 rodičov
iba 9 prijali ponuku na stretnutie, no každý v inom termíne. Momentálne dohadujeme
termín na stretnutie. Termín na intervenciu si zatiaľ dohodlo 6 rodičov zo 46 žiadostí,
12 žiadateľom po dohovore s policajným vyšetrovateľom nebolo zatiaľ
kontaktovaných, aby nebolo marené vyšetrovanie. 12.2.2019 bola poskytnutá žiakom
na základe súhlasu zákonných zástupcov žiakov školy v triedach 7. ročníka skupinová
intervencia s p. Fekiačovou zo Súkromného pedagogicko- psychologického centra
v Prešove.
3. Bola vypracovaná smernica o organizovaní školských akcií.
S PaedDr. Michalom Bilišňanským bol rozviazaný pracovný pomer výpoveďou.

6.

Uznesenie: Rada školy schválila program zasadnutia.

Rada školy berie na vedomie:

1.

Správa o činnosti školy za 1. polrok šk. roka 2018/2019

2.

Hospodárenie školy v roku 2018

3.

Návrh rozpočtu školy na rok 2019

4.

Informácia o opatreniach po LVVK

V Prešove 28.2.2019
Zapísala: Mgr. Tatiana Kandráčová

Overila: PaedDr. R. Levická

