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 2015
Rada školy je ustanovená na obdobie 2012-2016 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. 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 a vyplývajú z príslušných právnych predpisov.
Zloženie Rady školy
V roku 2015 nastali zmeny v zložení rady školy. V marci 2015 sa členstva vzdala Ing.
Mária Cingeľová a primátor mesta odvolal delegovaných zástupcov zriaďovateľa Ing. Štefana
Topľanského, Ing. Štefana Hrehu a JUDr. Jána Uhlíka. 13.03.2015 boli do rady školy
delegovaní noví zástupcovia zriaďovateľa. Rada školy pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo
Vranove nad Topľou v roku 2015 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
PaedDr. Mariana Lapčáková
Eva Hricvá
Ing. Michal Mudrák
Ing. Milan Tkáč

Činnosť rady školy
Rada školy v kalendárnom roku 2015 svoju činnosť vykonávala v zmysle schváleného
Plánu práce rady školy na rok 2015 a v súlade s platným Štatútom rady 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 zasadnutí členovia vopred ospravedlnili. Program zasadnutí sa riadil podľa
plánu zasadnutí. Zo zasadnutí rady školy sú vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny.
Zasadnutie 24.03.2015
Výročnú správu o činnosti Rady školy v roku 2014 predniesla v plnom znení Mgr.
Bedriová. Prítomní súhlasili s jej obsahom, nikto nemal doplňujúce návrhy.
Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy za rok 2014 predložil riaditeľ školy PaedDr.
Martin Babiak. V svojej správe uviedol investície a práce vykonané na základnej škole
v roku 2014:
- vymenené podlahy vo všetkých triedach I.stupňa
- nový chodník vedľa budovy pri ihrisku školy,
- vymenené podlahy na spojovacej chodbe,
- monitoring a čistenie kanalizácie,
- nové stoly do učební fyziky, chémie a biológie,
- elektroinštalácia v strednom pavilóne,
- výmena podláh v 1.pavilóne,
Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2015 predložil riaditeľ školy, ktorý uviedol
hlavné naplánované opravy:
- výmenu strešnej krytiny na spojovacích chodbách, ktorá zateká a spôsobuje v čase
dažďov problémy s elektroinštaláciou a mokrým šmykľavým povrchom na
chodbách, kde sa pohybuje najviac žiakov,
- výmenu vodovodného potrubia, ,
- nový server, nakoľko počítače v učebniach II.stupňa sú už desaťročné a zastaralé.
Riaditeľ školy ďalej uviedol, že celkovo by škola potrebovala okolo 70-80 000 € na opravy
a havarijné stavy, pretože aj kotolňa už by mala prejsť rekonštrukciou.
Mgr. Bedriová oboznámila prítomných s počtom žiakov do 1.ročníka v budúcom
školskom roku. Prihlásených je 18 žiakov, čo umožňuje otvoriť jednu triedu. 17 žiakov
z mestskej časti Čemerné prihlásili rodičia na iné vranovské školy. Riaditeľ školy spresnil
koľko žiakov na ktoré školy rodičia prihlásili podľa hlásení jednotlivých riaditeľov.
Plán zasadnutí rady školy na rok 2015 predložila Mgr. Bedriová. Nikto z prítomných
nedal návrh na zmenu, alebo doplnenie plánu.
Rada školy prijala následovné uznesenie:
Rada školy schválila:
- Výročnú správu o činnosti rady školy v roku 2014
- Plán zasadnutí rady školy na rok 2015

Rada školy zobrala na vedomie:
- Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2014
- Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2015
- Návrh na počty žiakov do 1.ročníka pre budúci školský rok
Zasadnutie 31.08.2015
Riaditeľ školy predložil rade školy informácie o pedagogicko – organizačnom a
materiálnom zabezpečení výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku 2015-2016.
Riaditeľ školy oboznámil členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom
žiakov v školskom roku 2015-2016. Uviedol, že na škole pracuje 52 zamestnancov, z toho je
13 THP pracovníkov. Na materskej dovolenke sú tri kolegyne, na škole máme štyroch
dôchodcov, ktorí poberajú starobný dôchodok. Riaditeľ školy zdôraznil, že počet žiakov na I.
stupni klesol na 67, preto máme iba 4 triedy na I.stupni, v každom ročníku po jednej triede.
Dve učiteľky I.stupňa – Mgr. Danková a Mgr. Fedorková boli s ich súhlasom preradené do
špeciálnych tried.
Návrhy počtov žiakov v triedach jednotlivých ročníkov 1. – 9. ročníka predniesol riaditeľ
školy. Zároveň uviedol, že počty sa menia, pretože rómski žiaci odchádzajú do zahraničia,
niektorí sa vracajú a potom sú na základe komisionálnych skúšok zaraďovaní do tried
jednotlivých ročníkov. Na začiatku školského roka škola mala 468 žiakov.
V tomto školskom roku vstupuje do platnosti inovovaný štátny vzdelávací program v 1.
a 5.ročníku a riaditeľ školy uviedol zmeny, ktoré obsahuje. Školský vzdelávací program je
umiestnený na webovej stránke školy. Nikto nemal pripomienky k tomuto dokumentu.
K organizačnej zmene v ŠKD pristúpil riaditeľ školy z dôvodu zníženia počtu žiakov.
Jedno oddelenie bolo zrušené, prepustená bude Mgr. Lajčáková. Prítomní nemali pripomienky
k tejto zmene.
V rámci rôzneho riaditeľ školy:
- oboznámil prítomných s rekonštrukciou strechy na spojovacích chodbách, ktorá
prebehla počas prázdnin. Na túto rekonštrukciu poskytol zriaďovateľ 20 000 eur.
Zároveň sa uskutočnila rekonštrukcia elektroinštalácie v 2.pavilóne.
- apeloval na poslancov MsZ, aby podporili jeho žiadosť o riešenie havarijného stavu
2.kotla, ktorý beží už 23 rokov a v budúcnosti sa nebude môcť používať,
- oznámil prítomným, že škola bude v roku 2016 oslavovať 50.výročie vzniku a preto sa
bude na túto oslavu pripravovať počas celého školského roka. Oslava by sa mala
uskutočniť 03.06.2016,
- oboznámil prítomných so situáciou okolo prepustenia PaedDr. Imricha, ktorý sa so
školou súdil o neprávoplatnosť ukončenia pracovného pomeru. PaedDr. Imrich súd
vyhral, avšak ponúkanú prácu neprijal, hoci mu ju riaditeľ školy 3-krát ponúkol.
Naposledy nastúpil 16.4.2015, ponúkanú prácu neprijal, nakoľko chcel prijať iba
funkciu zástupcu riaditeľa a táto funkcia na škole nie je. PaedDr. Imrich bol 3-krát
listom upozornený, že si neplní mieru vyučovacej povinnosti, preto s ním bol
pracovný pomer ukončený. Dr. Imrich žaluje školu o náhradu ušlej mzdy, hoci po celý
čas bol zamestnaný v Detskom domove vo Vranove nad Topľou.

Rada školy prijala následovné uznesenie:
Rada školy zobrala na vedomie:
- Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2015-2016
- Personálne obsadenie školy a stav žiakov v školskom roku 2015-2016
- Počty žiakov v triedach jednotlivých ročníkov v 1. – 9. ročníku
Rada školy prejednala:
- Školský vzdelávací program na školský rok 2015-2016
- Zmenu organizačnej štruktúry v ŠKD od 1.9.2015
- Havarijný stav kotolne
Zasadnutie 14.10.2015
Rada školy prejednala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku
2014-2015, s ktorou prítomných oboznámil riaditeľ školy a poskytol im tlačenú podobu
správy.
O plnení koncepčného zámeru školy referoval riaditeľ školy, ktorý poukázal na silné
aj slabé stránky školy. Zdôraznil, že sa na škole venujeme nielen žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, ale tiež žiakom talentovaným, o čom svedčia úspechy
v rôznych súťažiach, ktoré sú uvedené aj v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy.
So správou o následnej finančnej kontrole oboznámil prítomných riaditeľ školy.
Uviedol, že v správe, ktorá je v rozsahu troch strán nie sú uvedené výrazné nedostatky ani
pochybenia, ktoré by sa týkali nakladania s finančnými prostriedkami.
V diskusii nikto z prítomných nevyslovil pripomienky k Správe o výchovnovzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2014-2015. PaedDr. Lapčáková ocenila snahu
učiteľov a náročnosť práce na škole, ako aj dobrú spoluprácu s vedením školy.
Rada školy prijala následovné uznesenie:
Rada školy prejednala a doporučila poslať zriaďovateľovi na schválenie:
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2014-2015.
Rada školy zobrala na vedomie:
- Informácie o plnení Koncepčného zámeru školy
- Správu z následnej finančnej kontroly
Zasadnutie 10.02.2016
Výročnú správu o činnosti Rady školy v roku 2014 predniesla v plnom znení Mgr.
Bedriová. Prítomní súhlasili s jej obsahom. Mgr. Bedriová navrhla zapracovať do správy aj
dnešné zasadnutie. Nakoľko funkčné obdobie rady školy sa končí v marci 2016, touto
výročnou správou bude funkčné obdobie ukončené. Prítomní s návrhom súhlasili.
Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy za rok 2015 predložil riaditeľ školy PaedDr.
Martin Babiak. V svojej správe uviedol investície a práce vykonané na základnej škole
v roku 2015:
- monitoring a čistenie kanalizácie, ktorá bola v havarijnom stave
- elektroinštalácia v strednom pavilóne,
- výmena podláh v 1.pavilóne,

vysúťažená je už oprava ústredného kúrenia, ktorá bola odložená pre prvoradé
riešenie havarijného stavu kanalizácie,
- odložiť sa muselo aj zriadenie klientskej stanice a servera.
Riaditeľ školy uviedol, že nakoľko poklesol počet žiakov o 70, aj financie na školu
boli znížené o zhruba 70 000 eur, čo značne ovplyvnilo možnosť realizovať
plánované práce.
Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2016 predložil riaditeľ školy, ktorý uviedol
jednotlivé položky. Ako hlavné investície pokladá v roku 2016:
- výmenu kúrenia v 1. a 2. pavilóne,
- nový server a počítače, nakoľko výpočtová technika v učebniach II.stupňa je už
dvanásťročná a zastaralá.
Riaditeľ školy oboznámil prítomných s rozšírením monitoringu kamerovým systémom
na chodbe pri kanceláriách z dôvodu bezpečnosti, nakoľko je tam pohyb aj cudzích ľudí, ktorí
prídu vybavovať rôzne záležitosti a hospodárka ostáva niekedy sama. Kamerový systém bol
zavedený aj v 2. pavilóne, kde je umiestnený elektrický rozvádzač a stávalo sa, že žiaci
vypínali ističe a spôsobovali výpadky internetového pripojenia pre školu.
Riaditeľ školy oboznámil prítomných so vznikom Nových školských odborov, takže na
škole fungujú dve odborové organizácie.
-

Rada školy prijala následovné uznesenie:
Rada školy schválila:
- Výročnú správu o činnosti rady školy v roku 2015
Rada školy zobrala na vedomie:
- Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2015
- Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2016
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 10.02.2016 a bude
zverejnená na webovej stránke školy www.kukucinka.eu.
Vo Vranove nad Topľou 10.02.2016
Mgr. Marta Bedriová
Predsedníčka rady školy

