Rada školy pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

Výročná správa o činnosti Rady školy pri ZŠ Kukučínova ulica 106
vo Vranove nad Topľou
za rok 2013
Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe
ustanovenia orgánov školskej samostprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom
zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je rada školy zriadená.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje
a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov
a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej
kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.
Zloženie Rady školy
Rada školy pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou začala svoju
pôsobnosť na ustanovujúcom zasadnutí Rady školy, ktoré sa konalo 22.03.2012 v tomto
zložení:
 zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov
Mgr. Štefan Kaliaš
Jozef Fedačko
Jana Slivková
Gabriela Kopčáková
 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
Mgr. Marta Bedriová
Mgr. Iveta Ivanová
 zvolený zástupca prevádzkových zamestnancov
Jaroslava Jurčišinová
 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
Ing. Michal Mudrák
Ing. Milan Tkáč
Ing. Štefan Hreha
JUDr. Ján Uhlík

Dňa 30.05.2013 boli delegovaní poslanci Ing. Michal Mudrák, Ing. Milan Tkáč, JUDr.
Ján Uhlík, Ing. Štefan Hreha z rady školy mestským zastupiteľstvom odvolaní. Na júlovom
zasadnutú mestského zastupiteľstva boli za členov rady školy delegovaní:
Ing. Mária Cingeľová
Ing. Štefan Topľanský
Ing. Štefan Hreha
JUDr. Ján Uhlík
Činnosť rady školy
Rada školy v kalendárnom roku 2013 svoju činnosť vykonávala v zmysle
schváleného Plánu práce rady školy na rok 2013 a v súlade s platným Štatútom rady školy.
V priebehu roka sa uskutočnilo 7 zasadnutí rady školy a 1 výberové konanie na funkciu
riaditeľa školy. Členov na zasadnutia zvolávala predsedníčka rady školy pozvánkou.
Dôvodom neprítomnosti členov na zasadnutiach rady školy bola práceneschopnosť, alebo
neodkladná záležitosť člena rady školy. Neúčasť na zasadnutú členovia vopred ospravedlnili.
Program zasadnutí sa riadil podľa plánu zasadnutí a podľa potreby. Zo zasadnutí rady školy
sú vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny.
Zasadnutie 22.03.2013
Výročnú správu o činnosti Rady školy v roku 2012 predniesla v plnom znení Mgr.
Bedriová. Prítomní súhlasili s jej obsahom, nikto nemal doplňujúce návrhy. Výročná správa
bola schválená a je dostupná na webovom sídle školy.
Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy podala prítomným Mgr.
Milbauerová poverená vedením školy, ktorá svoje informácie doplnila fotodokumentáciou.
Mgr. Milbauerová oboznámila prítomných s rozpočtom školy na rok 2013, ktorý je o 8500 €
nižší ako rozpočet minulého roku.
Rada školy schválila plán činnosti a zasadnutí rady školy na rok 2013.
Zasadnutie 02.05.2013
Hlavným bodom zasadnutia bolo prejednanie prípravy a zabezpečenia výberového
konania na funkciu riaditeľa Základnej školy Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou,
ktoré bolo vyhlásené zriaďovateľom dňa 12.04.2013. Zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia
rady školy, ktorých predsedníčka oboznámila s metodikou výberového konania Výberové
konanie v praxi autorov Krinický, Stanislavová. Prítomní sa individuálne oboznámili s
predloženými koncepciami rozvoja školy jednotlivých kandidátov na funkciu riaditeľa a
dohodli a schválili postup výberového konania.
Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy 10.05.2013
Výberové konanie na funkciu riaditeľa sa uskutočnilo za prítomnosti všetkých členov
rady školy a delegovaných zástupcov Obvodného úradu – odboru školstva v Prešove PhDr.
Kvetoslavy Komanickej a Štátnej školskej inšpekcie PaedDr. Márie Choborovej. V tajnom
hlasovaní bol na funkciu riaditeľa školy vybraný PaedDr. Martin Babiak. Za návrh na jeho

menovanie do funkcie riaditeľa hlasovalo všetkých 13 prítomných členov výberovej komisie.
Výberové konanie prebehlo regulérnym spôsobom podľa dojednaných postupov na
prípravnom zasadnutí a v zmysle metodického usmernenia.
Zasadnutie 12.06.2013
Predsedníčka oboznámila prítomných s listom od Mesta Vranov nad Topľou
o odvolaní z výkonu funkcie členov rady školy Ing. Michala Mudráka, Ing. Milana Tkáča,
JUDr. Jána Uhlíka a Ing. Štefana Hrehu, ktorý rada školy dostala na vedomie. Predsedníčka
oboznámila prítomných aj s nesúhlasným stanoviskom Rodičovskej rady pri ZŠ Kukučínova
ulica 106 vo Vranove nad Topľou k odvolaniu poslancov, ktorý Rade školy doručila
predsedníčka Rodičovskej rady pani Hricová.
Prítomní členovia rady školy sa rozhodli zaujať stanovisko k danej situácii a svoj
nesúhlas s odvolaním členov rady školy ako aj s vystupovaním poslancov mestského
zastupiteľstva zo dňa 30.05.2013, ktorí spochybňovali výsledok výberového konania dali na
vedomie primátorovi mesta Ing. Jánovi Raganovi a výboru mestskej časti Čemerné.
Zasadnutie 30.08.2013
Program zasadnutia navrhli členovia rady školy rozdeliť na dve zasadnutia, nakoľko
bol rozsiahly a časovo náročný.
Riaditeľ školy predložil rade školy:
- informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2013-2014.
- Školský vzdelávací program na školský rok 2013-2014.
- Oboznámil členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom žiakov v
školskom roku 2013-2014.
- Oboznámil prítomných s rámcovým učebným plánom a vyučovacími predmetmi
v jednotlivých predmetoch, zdôraznil zameranie školy na techniku a prírodovedné
predmety.
Rada školy prejednala aj zmenu vo vnútornom organizačnom členení ZŠ a schválila
rozpočet rady školy a rok 2014.
Zasadnutie 30.09.2013
Riaditeľ školy predložil rade školy návrhy počtov žiakov v jednotlivých ročníkoch v 1.
– 9. ročníku. Uviedol problémy, ktoré spôsobuje sťahovanie žiakov do Anglicka, ich
odhlasovanie a žiadosti o štúdium v zahraničí. Oboznámil prítomných o prebiehajúcich
aktivitách, projektoch a o možnostiach záujmovej činnosti na škole ako aj o priebehu a stave
rekonštrukcie školskej kuchyne.
Predsedníčka rady školy prečítala v plnom znení štatút škodovej komisie a uviedla,
ktoré zmeny boli uskutočnené v Školskom poriadku školy.
Rada školy zobrala na vedomie:
- Návrhy počtov žiakov v triedach jednotlivých ročníkov 1. – 9. ročníka
- Školský poriadok školy na šk. rok 2013 – 2014
- Štatút škodovej komisie
- Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy

-

Informácie o priebehu a stave rekonštrukcie školskej kuchyne

Zasadnutie 21.10.2013
Riaditeľ školy predložil rade školy Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v
školskom roku 2012-2013. V úvode oboznámil prítomných s vyhláškou, metodickými
pokynmi na vypracovanie správy a s hlavnými časťami, ktoré správa má obsahovať. Prítomní
sa s touto správou mohli oboznámiť v tlačenej podobe. V diskusii nikto z prítomných
nevyslovil pripomienky k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku
2012-2013, preto rada školy doporučila poslať Správu zriaďovateľovi na schválenie.
Zasadnutie 21.01.2014
Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2013 predniesol riaditeľ školy
PaedDr. Martin Babiak. V správe vysvetlil prítomným spôsob financovania školy. Prítomní
mali v tlačenej podobe k dispozícii čerpanie jednotlivých položiek. Riaditeľ školy
skonštatoval, že celkový rozpočet bol vyčerpaný na 96%.
Rozpočet na rok 2014 ešte škola v tom čase nedostala. Riaditeľ školy prítomným
vysvetlil akým spôsobom sa rozpočet tvorí, aké financie má škola k dispozícii na mzdy
a prevádzku. Uviedol tiež, že na škole prebieha výmena osvetľovacích telies, realizuje sa
výmena podláh v triedach. Ku koncu roku vznikol havarijný stav na kanalizácii, opravy sa
realizujú od 2.1.2014. Z tohto dôvodu žiadal riaditeľ školy o presunutie financií na tieto
opravy. Ďalšie finančné prostriedky sú plánované na zakúpenie lavíc.
Riaditeľ školy informoval prítomných o prebiehajúcich projektoch. Bližšie
charakterizoval projekt zameraný na technické predmety, biológiu, fyziku a chémiu, do
ktorého sme boli vybraní ako jedna zo siedmych pilotných škôl. V rámci tohto projektu získa
škola laboratórne vybavenie a vybavenie dielní. Projekt je financovaný ESF.
Rada školy zobrala na vedomie:
- Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2013.
Rada školy nemá vlastný majetok, administratívnu činnosť zabezpečovala z prostriedkov
rozpočtu školy.
Výročná správa o činnosti Rady školy pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad
Topľou bola prerokovaná a schválená na zasadnutí rady školy dňa 20.03.2014.
Vo Vranove nad Topľou 20.03.2014
Mgr. Marta Bedriová
Predsedníčka rady školy

