
Zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy konanej dňa 26.10.2022 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Predloženie Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy za školský rok 2021/2022. 

3. Predloženie Plánu profesijného rastu učiteľov. 

4. Predloženie Správy o hospodárení školy. 

5. Rôzne, diskusia. 

6. Uznesenie. 

7. Záver. 
                                    

K bodu 1  

 Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedníčka RŠ p. Dubovská, ktorá zároveň oboznámila 

s programom zasadnutia. Podľa počtu prítomných členov skonštatovala, že RŠ je uznášania schopná.  

K bodu 2 

 Predsedníčka RŠ odovzdala slovo p. riaditeľke Mgr. Renáte Horňákovej, ktorá predložila rade školy 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 

2021/2022. Uviedla, že správa bola predložená aj pedagogickému zboru s možnosťou sa k nej 

vyjadriť. Obsahom správy boli:  
1. informácie o škole 

2. počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov, členov rád a vedenia školy 

3. Počty stretnutí rady školy, porád a rodičovských združení  
Pani riaditeľka uviedla, že nie všetky porady prebehli prezenčne z dôvodu pandemických opatrení. 

Bola zvolená online forma prostredníctvom mailovej komunikácie. 

K bodu 3 

Pani riaditeľka predložila plán profesijného rastu učiteľov. Plán sa vydáva na 1 rok, počas platnosti je 
ho možné meniť. Zameriava sa na aktualizačné vzdelávanie. 

Návrh vedenia je: 

1. Zúčastňovať sa na všetkých školeniach, workshopoch. 
2. Zviditeľňovať školu a robiť škole dobré meno. 

3. Vzdelávanie zamestnancov zamerať aj na prácu s problémovými deťmi. 

4. O atestáciu 1. Stupňa majú záujem 3 zamestnanci. 
5. Funkčné vzdelávanie musí mať aj zástupca školy, čo je v našom prípade splnené. 

6. Vzdelávanie zamerať na digitalizáciu – digitálne technológie a digitalizačné vzdelávanie. 

7. Zmeny školského kurikula. 

8. Vzdelávanie zabezpečiť aj pre nepedagogických zamestnancov (školská jedáleň). 
Na konci školského roka prebehne hodnotenie, či zamestnanci splnili svoj plán profesijného rastu. 

 
K bodu 4 

 Pani riaditeľka predložila Správu o hospodárení školy. Informovala radu školy o dotáciách 
a o štátnom rozpočte pre predškolákov. Taktiež uviedla sumy financií z príspevkov na školné, 



príspevkov od rodičov, fyzických osôb, právnických osôb a iné príjmy. Informovala radu školy 

o energiách a možnom šetrení energií. Taktiež o možných vylepšeniach na podporu zníženia klímy 

a schladenie teploty v triede počas letných mesiacov. 
 

K bodu 5 

Vo voľnej diskusii sa apelovalo na vzdelávanie nepedagogických zamestnancov. Záujem vedenia 

o vzdelávanie svojích zamestnancov je veľký.  

K bodu 6 

Rada školy berie na vedomie predloženie správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2021/2022. 

Rada školy berie na vedomie predloženie plánu profesijného rastu učiteľov. 

Rada školy berie na vedomie predloženie správy o hospodárení školy. 

 

K bodu 7 - Záver  

Predsedníčka RŠ, pani Dubovská poďakovala všetkým členom RŠ a hosťom za účasť na zasadaní 

a zasadnutie ukončila.  

 

 

 

 

Overovatelia: 

Andrea Mačugová................................... 

Marcela Dubovská.......................................... 

 

V Prešove dňa 27.10.2022                                                              Zapísala : Ing. Zuzana Švaňová 

 


