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 2014
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. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva
činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Nemá právomoc zasahovať
do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie
zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v škole, priame vstupovanie do
výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledným produktom zasadnutí rady školy nie je vydanie
rozhodnutia alebo príkazu, ale návrh, stanovisko, vyjadrenie, odporúčanie.
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 roku 2014
pracovala 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. Mária Cingeľová
Ing. Štefan Topľanský

Ing. Štefan Hreha
JUDr. Ján Uhlík
Činnosť rady školy
Rada školy v kalendárnom roku 2014 svoju činnosť vykonávala v zmysle schváleného
Plánu práce rady školy na rok 2014 a v súlade s platným Štatútom rady školy. V priebehu
roka sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia rady školy a jedno neplatné, kedy pre nízku účasť
členov rada školy nebola uznášania schopná. 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. Zo
zasadnutí rady školy sú vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny.
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 v tom čase ešte škola nedostala. Riaditeľ školy prítomným
vysvetlil akým spôsobom sa rozpočet tvorí, aké financie má škola k dispozícii na mzdy
a prevádzku.
V rámci bodu Rôzne 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.
Zasadnutie 20.03.2014
Výročnú správu o činnosti Rady školy v roku 2013 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.
Plán zasadnutí rady školy na rok 2014 predložila Mgr. Bedriová. Nikto z prítomných
nedal návrh na zmenu, alebo doplnenie plánu. Plán bol schválený všetkými prítomnými.
Členovia rady školy boli oboznámení s materiálmi Rada školy a Výberové konanie
v praxi, ktoré boli poskytnuté predsedom rád škôl na okresnom seminári. Predsedníčka ich
zaslala členom na preštudovanie e-mailom, alebo mali k dispozícii v tlačenej podobe.
Mgr. Bedriová oboznámila prítomných s počtom žiakov do 1.ročníka v budúcom
školskom roku. Prihlásených bolo 14 žiakov, čo umožnilo otvoriť jednu triedu. 17 žiakov
z mestskej časti Čemerné prihlásili rodičia na iné vranovské školy.
V diskusii prítomní riešili hlavne nízky počet žiakov prihlásených do 1.ročíka
a rozoberali príčiny prihlasovania detí rodičmi na iné vranovské školy. Všetci sa zhodli na
tom, že hlavnou príčinou nezáujmu rodičov o ZŠ Kukučínova je vysoké percento rómskych
žiakov. Ing. Cingeľová navrhovala riešiť túto situáciu a hľadať spôsoby ako presvedčiť

rodičov. Prítomní rodičia vyslovili spokojnosť s vybavením školy a vyzdvihli snahu učiteľov
a ich prácu, avšak skonštatovali, že je ťažko presvedčiť väčšinu rodičov, aby prihlásili deti na
túto školu práve z dôvodu vysokého počtu rómskych žiakov.
Rada školy schválila
- Výročnú správu o činnosti rady školy v roku 2013
- Plán zasadnutí rady školy na rok 2014
Rada školy zobrala na vedomie:
- Návrh na počty žiakov do 1.ročníka pre budúci školský rok
- Aktuality zo seminára predsedov rád škôl
Zasadnutie 27.08.2014
Riaditeľ školy predložil rade školy informácie o pedagogicko–organizačnom a
materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2014-2015.
Riaditeľ školy oboznámil členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom
žiakov v školskom roku 2014-2015. Zdôraznil, že počet žiakov klesol z 508 na 460, pokles
nastal hlavne na I. stupni, pretože rómski žiaci odchádzajú do zahraničia a tak na I.stupni
máme troch učiteľov nadstav. Situáciu riaditeľ riešil zriadením ďalšej špeciálnej triedy
a preradením učiteliek I. stupňa do špeciálnych tried. K tomuto bodu sa rozprúdila dosť
rozsiahla diskusia, nakoľko počet žiakov na škole klesá a naopak stúpa percento rómskych
žiakov a žiakov s mentálnym postihnutím a s poruchami učenia. Kritický stav je hlavne na I.
stupni, kde klesol počet tried z 8 na 4 a riaditeľ riešil situáciu preradením učiteliek do
špeciálnych tried a nemusel tak nikoho prepustiť. Prítomní sa zaoberali príčinami vysokého
počtu rómskych žiakov na škole, dokonca odzneli obvinenia, že za situáciu môže riaditeľ
školy. Samí prítomní rodičia skonštatovali, že zákon umožňuje umiestniť dieťa na ľubovoľnú
školu a ich rozhodnutie nemôže škola ani riaditeľ ovplyvniť. Škola je vybavená technikou
a didaktickými pomôckami z projektov, ktoré realizuje, disponuje odborným personálom,
sústavne sa zlepšuje prostredie školy, napriek tomu rodičia nemajú záujem zapísať svoje dieťa
do našej školy, pretože ich odrádza vysoké percento rómskych žiakov.
Školský vzdelávací program je umiestnený na webovej stránke školy, prítomní dostali
webovú adresu v emailovej správe, takže si mohli celý dokument preštudovať vopred. Nikto
nemal pripomienky k tomuto dokumentu.
Čerpanie rozpočtu za I. polrok kalendárneho roka 2014 predložila hospodárka školy.
Všetky objednávky, zmluvy a faktúry sú uvedené na webovej stránke školy a preto sú
dostupné kedykoľvek na nahliadnutie.
So zmenou organizačnej štruktúry oboznámil prítomných riaditeľ školy. Ide o zriadenie
pozície ekonóm, ktorú bude vykonávať p. Hricová a to na 50% úväzku, 50% úväzku bude
plniť ako asistent učiteľa. Riaditeľ školy zdôvodnil potrebu ekonóma na škole. Prítomní
nemali pripomienky k tejto zmene.
V rámci bodu Rôzne riaditeľ školy oboznámil prítomných so zámerom umiestniť
kamerový systém na vstup do školy. Je to verejne prístupné miesto a niekedy sme svedkami
agresívneho správania niektorých rómskych rodičov ako aj žiakov, takže z hľadiska
bezpečnosti a mapovania situácie na vstupe je potrebné kamery nainštalovať. Zároveň
zdôraznil, že odkedy máme kamery na školskom dvore, nie sú zaznamenané žiadne návštevy
na školskom ihrisku počas víkendov a voľných dní. Prítomní nemali námietky voči tomuto

rozhodnutiu. Nakoľko nikto z prítomných už nemal otázky na riaditeľa školy, predsedníčka
rady školy mu poďakovala za účasť a riaditeľ školy odišiel zo zasadnutia.
Ing. Cingeľová nato predložila rade školy dva podnety na riaditeľa školy, ktoré ona ako
členka rady školy dostala pre radu školy. Jeden podnet podpísaný kolektívom školy sa týkal
preradenia učiteliek I. stupňa do špeciálnych tried, neprejednávania prijímania a prepúšťania
zamestnancov so zamestnancom a zástupcom zamestnancov, preradenia tehotnej
zamestnankyne z bežnej do špeciálnej triedy a nedostatočného počtu /3/ toaliet pre ženy.
Druhý podnet, na prešetrenie prideľovania úväzkov učiteľom riaditeľom školy, podala
zamestnankyňa školy, ktorá nie je spokojná so svojím úväzkom. Predsedníčka prítomným
vysvetlila, že rada školy sa vyjadruje k skutočnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona č.
596/2003Z.z. Za personálne obsadenie školy aj za odborné vedenie vyučovacieho procesu
zodpovedá riaditeľ školy. Rada školy nemôže v tomto zasahovať do jeho kompetencií. Na
otázku predsedníčky ako prítomní navrhujú tieto podnety riešiť, prítomní rozhodli, že
predsedníčka má oboznámiť riaditeľa školy s obidvoma podnetmi.
Predsedníčka rady školy sa v mene vychovávateliek ŠKD obrátila na poslancov MsZ
s otázkou, či nie je možné získať pre našu školu výnimku ohľadom zníženia poplatkov za
školský klub detí, pretože pre mnohých rodičov našich žiakov je súčasný poplatok vysoký a to
tiež môže rozhodnúť o tom, že neprihlásia svoje dieťa do ŠKD. Ing. Topľanský odpovedal, že
sa snažil v tejto veci konať, ale podľa zákona musia byť poplatky rovnaké.
Rada školy zobrala na vedomie:
- Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2014-2015
- Oboznámenie členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom žiakov
v školskom roku 2014-2015
- Počty žiakov v triedach jednotlivých ročníkov v 1. – 9. ročníku
- Čerpanie rozpočtu za I. polrok kalendárneho roka 2014
Rada školy prejednala:
- Školský vzdelávací program na školský rok 2014-2015
- Zmenu organizačnej štruktúry od 1.9.2014
- Umiestnenie kamerového systému na vstupe do školy pri hlavnom vchode
Rada školy uložila:
- Predsedníčke rady školy oboznámiť riaditeľa školy s podnetmi, ktoré prišli na radu
školy.
Zasadnutie 15.10.2014
Zasadnutie sa neuskutočnilo z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov rady
školy. Rada školy nebola uznášania schopná. Prítomní sa dohodli na náhradnom zasadnutí
22.10.2014.
Zasadnutie 22.10.2014
Rada školy prejednala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku
2013-2014. Prítomní boli s jej obsahom v plnom znení oboznámení vopred v e-mailovej
správe alebo v tlačenej verzii. V diskusii nikto z prítomných nevyslovil pripomienky k Správe

o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2013-2014, preto rada školy
doporučila poslať Správu zriaďovateľovi na schválenie.
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 24.03.2015.
Vo Vranove nad Topľou 24.03.2015
Mgr. Marta Bedriová
Predsedníčka rady školy

