
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ BL.PAVLA PETRA 

GOJDIČA,  

Bernolákova 21,  08001 Prešov konaného dňa  26.10.2016. 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1.  Predstavenie členov rady školy 

2.  Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti  za školský rok 2015/2016. 

3.  Školský vzdelávací program MŠ a CZŠ. 

4.  Výchovný program ŠKD. 

5.    Školský poriadok MŠ, CZŠ a ŠKD. 

      6.    Vyhodnotenie koncepcie rozvoja školy v školskom roku 2015/2016. 

      7.    Diskusia. 

 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie Rady školy otvorila riaditeľka školy Mgr. Júlia Šarišská, ktorá privítala 

prítomných členov  a oboznámila prítomných s programom zasadnutia.  

 

Voľba predsedu a podpredsedu Rady školy. 

 

ZOZNAM  ZVOLENÝCH A DELEGOVANÝCH ČLENOV DO RADY ŠKOLY : 

 

1. ZŠ    Ing.  Beáta Maliková    -  za pedagogických pracovníkov 

2. MŠ   Mgr. Janka Marettová  -  za pedagogických  pracovníkov 

3. Ing.  Ondrej Suchý                -  za nepedagogických pracovníkov 

4. Ing.  Miroslav Viktor            -  za rodičov / MŠ / 

5. Mgr. František Biroš             -  za rodičov / MŠ / 

6. Ing.  Martin Leško                -  za rodičov / ZŠ / 

7. Mária  Jančušová                  -  za rodičov / ZŠ/ 

 

Výsledky volieb vyhlásila Ing. Beáta Maliková. Za predsedu Rady školy bol zvolený 

Ing.Martin Leško a za podpredsedníčku bola zvolená Ing. Beáta Maliková. 

 

 

 

K bodu 2: 

Mgr. Júlia Šarišská  predniesla správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 

2015/16. Kvalifikácia učiteľov na škole je 100%. Členovia boli oboznámení s výsledkom 

hospodárenia školy, ako aj s problémami, ktoré škola má a ako ich plánuje riešiť. Dopĺňa sa 

vybavenosť tried, ako sú interaktívne tabule, tablety. Škola sa zameriava na výučbu cudzích 

jazykov a zároveň sa snaží prezentovať na verejnosti. Prítomní členovia nemali pripomienky 

k obsahu dokumentu. 

 

K bodu 3: 

Mgr. Júlia Šarišská podrobne informovala o zmenách v skladbe vyučovacích predmetov, resp. 

v časovej dotácii na jednotlivé predmety v porovnaní so štátnym vzdelávacím programom 

a uviedla dôvody, pre ktoré boli uvedené zmeny zavedené. Posilnila sa výučba jazykov, 



rozvoj čitateľskej a matematickej gramotnosti. Tak isto na 1.st.ZŠ sa posilnili predmety, ako 

je anglický jazyk, slovenský jazyk a matematika 

Zástupkyňa pre MŠ  Zuzana Štefaňáková pokračovala s informáciami, ktoré sa týkali 

školského vzdelávacieho programu pre MŠ. Školský vzdelávací program má 7 oblastí 

 vzdelávania, ktoré si škola  vypracovala a prispôsobila patrónovi školy, ktorým je 

BL.PAVOL PETER GOJDIČ.  

 

 

K bodu 4: 

 Na škole sú 2 Školské kluby a plnia plán, ktorý si škola vypracovala sama. 

 

K bodu 5: 

Mgr. Júlia Šarišská oboznámila prítomných o zmenách a úpravách v školskom poriadku 

a informácie doplnila aj zástupkyňa pre MŠ Zuzana Štefaňáková. 

 

 

K bodu 6: 

Mgr. Júlia Šarišská informovala členov o materiálnom zabezpečení školy a plánoch do 

budúcna. Plánuje sa oplotenie školského areálu, oprava telocvične , zabezpečenie 

hygienických potrieb na toalety a v riešení je možné dovážanie stravy pre celiatikov / je to 

v štádiu riešenia/. 

 

K bodu 7: 

V diskusii si členovia podrobnejšie rozobrali bod č. 6., čo je v pláne a ako sa to plánuje 

realizovať. 

 

Prijaté uznesenia: 

 

I. Rada školy berie na vedomie: 

 

1. Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2015/16. 

2. Zmeny v školskom vzdelávacom programe pre šk. rok 2015/16. 

3. Zmeny v školskom poriadku. 

4. Hlavné úlohy vytýčené v pláne práce pre šk. rok 2015/16. 

 

 

 

 

 

      Zapísala: Mária Jančušová 

 

 

V Prešove 31.10.2016 


