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 2016
Rada školy je ustanovená ustanovená na obdobie 2016-2020 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 Miniosterstva 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 a vyplývajú z príslušných právnych predpisov.
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 22.03.2016 a potvrdením
zriadenia Rady školy zriaďovateľom na funkčné obdobie štyroch rokov s účinnosťou od
25.03.2016. Za členov Rady školy boli zvolení a delegovaní následovní zástupcovia:
 zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov
Maroš Slivka
Jozef Fedačko
Martin Novák
Miroslav Vasiľ
 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
Mgr. Marta Bedriová
PaedDr. Bartolomej Petro
 zvolený zástupca prevádzkových zamestnancov
Zdenka Lukačínová
 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
PaedDr. Mariana Lapčáková
Eva Hricová
Ing. Michal Mudrák
Ing. Milan Tkáč

Činnosť rady školy
Rada školy v kalendárnom roku 2016 svoju činnosť vykonávala v zmysle schváleného
Plánu práce rady školy na rok 2016 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.
V priebehu roka 2016 sa uskutočnilo 5 riadnych a 1 mimoriadne pracovné zasadnutie.
Program zasadnutí sa riadil podľa plánu zasadnutí. Zo zasadnutí rady školy sú vyhotovené
zápisnice a prezenčné listiny.
Ustanovujúce zasadnutie 22.03.2016
Na ustanovujúcom zasadnutí za prítomnosti deviatich členov Rada školy zvolila
predsedu, podpredsedu a tajomníka Rady školy:
- predseda Rady školy: Mgr. Marta Bedriová
- podpredseda Rady školy: PaedDr. Bartolomej Petro
- tajomník Rady školy: Zdenka Lukačínová
Na základe zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia potvrdil zriaďovateľ zriadenie Rady školy
na funkčné obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 25.03.2016
Zasadnutie 05.05.2016
Radu školy otvorila a viedla predsedníčka Mgr. Marta Bedriová, ktorá prítomných
privítala a oboznámila s programom zasadnutia. Program bol prítomnými schválený bez
doplnenia.
Návrh Štatútu rady školy prečítala v plnom znení Mgr. Bedriová. Prítomní navrhli doplniť
v čl. 6. bod 10 a upravili po vzájomnej diskusii znenie čl. 9. Po navrhnutých úpravách
prítomní znenie Štatútu rady školy jednohlasne schválili.
Plán zasadnutí rady školy na rok 2016 predložila predsedníčka rady školy. Nikto nemal
doplňujúce návrhy a plán bol jednohlasne schválený.
Prítomní členovia po vzájomnej dohode navrhli kandidáta do Obecnej školskej rady vo
Vranove nad Topľou pána Jozefa Fedačka, ktorý súhlasil s kandidatúrou a členovia jeho
kandidatúru jednohlasne schválili.
Mgr. Bedriová oznámila prítomným počet žiakov prihlásených do 1.ročníka na zápise dňa
12.04.2016. Do 1.ročníka bolo prihlásených 19 žiakov, z toho jeden žiak má na návrh
psychologičky odklad školskej dochádzky.
Diskusia prebiehala priebežne pri prejednávaní jednotlivých bodov.
Rada školy prijala následovné uznesenie:
Rada školy schválila:
- Štatút rady školy
- Plán zasadnutí rady školy na rok 2016

Rada školy navrhuje:
- Kandidáta do Obecnej školskej rady vo Vranove nad Topľou Jozefa Fedačka
Zasadnutie 31.08.2016
Riaditeľ školy predložil rade školy informácie o pedagogicko – organizačnom a
materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2016-2017.
Riaditeľ školy oboznámil členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom
žiakov v školskom roku 2016-2017. Počet zamestnancov sa nemení, na škole pracuje 52
zamestnancov, z toho je 13 THP pracovníkov.
Návrhy počtov žiakov v triedach jednotlivých ročníkov 1. – 9. ročníka predniesol riaditeľ
školy. V súčasnosti má škola 457 žiakov z toho je 85% rómskych žiakov. Prítomní sa
v diskusii zaoberali príčinami vysokého počtu rómskych žiakov na škole. 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, škola má veľmi dobrú
spoluprácu s materskou školou, napriek tomu rodičia nemajú záujem zapísať svoje dieťa do
našej školy, pretože ich odrádza vysoké percento rómskych žiakov.
V tomto školskom roku inovovaný štátny vzdelávací program pokračuje v 2. a 6. ročníku.
Riaditeľ školy uviedol zmeny, ktoré obsahuje. Školský vzdelávací program je umiestnený na
webovej stránke školy. Nikto nemal pripomienky k tomuto dokumentu.
Riaditeľ školy oboznámil prítomných s výmenou radiátorov a rekonštrukciou kúrenia
v 1.pavilóne, ktorá prebehla počas prázdnin.
K jednotlivým bodom diskutovali prítomní pri ich prejednávaní.
Rada školy prijala následovné uznesenie:
Rada školy berie na vedomie:
- Informácie o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2016-2017
- Personálne obsadenie školy a stav žiakov v školskom roku 2016-2017
- Počty žiakov v triedach jednotlivých ročníkov v 1. – 9. ročníku
Rada školy prejednala:
- Školský vzdelávací program na školský rok 2016-2017
Zasadnutie 13.10.2016
Rada školy prejednala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku
2015-2016, 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.
Predsedníčka rady školy oboznámila prítomných s návrhom plánu zasadnutí na rok 2017.
Nikto z prítomných nemal návrhy na doplnenie, alebo zmenu.

V diskusii nikto z prítomných nevyslovil pripomienky k Správe o výchovno-vzdelávacej
činnosti školy v školskom roku 2015-2016.
Riaditeľ školy prítomným oznámil, že požiadal od zriaďovateľa 70 000 eur z kapitálových
výdavkov na zriadenie polyfunkčného ihriska, pričom škola môže výstavbu dofinancovať
sumou 50 000 eur. Ihrisko by slúžilo na telovýchovné aktivita aj mimo vyučovania, pričom by
dozor vykonávala poverená osoba v čase do 20.00 hod.
Riaditeľ školy oboznámil prítomných s tým, že do školskej jedálne pribudne nový
konvektomat v celkovej hodnote 11 500 eur. Momentálne prebieha rekonštrukcia v kotolni,
kde budú dva kotly v hodnote 34 000 eur.
V decembri prebehne finančná kontrola na efektívne vynakladanie finančných
prostriedkov na súdne spory.
Rada školy prijala následovné uznesenie:
Rada školy prejednala a doporučuje poslať zriaďovateľovi na schválenie:
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2015-2016.
Rada školy schvaľuje:
- Plán zasadnutí rady školy na rok 2017
Rada školy berie na vedomie:
- Informácie o plnení Koncepčného zámeru školy
Zasadnutie 16.11.2016
Ing. Milan Tkáč podal rade školy informácie o pripravovanom spôsobe dopravy
žiakov z obcí Vechec, Banské a Juskova Voľa do ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad
Topľou.
Za účelom zabezpečenia dopravy a bezpečného presunu žiakov do ZŠ bude od
10.12.2016 školský autobusový spoj bez inej zastávky v Čemernom privážať žiakov až na
Kukučínovu ulicu. Mesto zabezpečí osoby, ktoré budú usmerňovať žiakov do budovy školy a
premávku vozidiel na ul. Kukučínova v čase príchodov autobusov za účelom ich
bezproblémového pristavenia. Škola je otvorená od 7.00 preto môžu žiaci z autobusu
prichádzať rovno do budovy školy. ZŠ zabezpečí priestor v budove školy, kde budú žiaci
čakať na autobusový spoj po vyučovaní a preverí možnosť vyčlenenia autobusových spojov
ráno a popoludní ako vyložene školských spojov s jedinou výstupnou a nástupnou možnosťou
na ul. Kukučínova. Vedúca ŠJ prerokuje s majiteľom pekárne možnosť ranného predaja
pečiva v priestore školy. Riaditeľ školy po oficiálnom oznámení z mesta bude informovať
rodičov a žiakov z jednotlivých obcí o novom spôsobe dopravy do školy.
Za účelom úspešného spustenia celej akcie sa RŠ dohodla na operatívnom stretnutí
30.11.2016 o 15.00, kde nositelia úloh budú informovať o ich plnení.
Riaditeľ školy informoval prítomných o pripravovanom projekte Škola otvorená všetkým.
Pedagogickí zamestnanci školy na pracovnej porade k tomuto projektu navrhli nezapojiť sa
a nerealizovať projekt Škola otvorená všetkým na našej škole.
Diskusia k jednotlivým bodom prebiehala pri ich prejednávaní.
Rada školy prijala následovné uznesenie:
Rada školy prejednala:

Možnosti realizácie autobusovej dopravy žiakov z obcí Vechec a Banské na ZŠ
Kukučínova ulica 106 v rámci zabezpečenia bezpečnosti príchodu a odchodu žiakov
na vyučovanie.
Rada školy berie na vedomie:
- Informáciu o návrhu pedagogických zamestnancov nezapojiť sa do projektu Škola
otvorená všetkým.
-

Zasadnutie 30.11.2016
Na tomto operatívnom stretnutí členovia rady školy vyhodnotili splnenie jednotlivých
úloh zo dňa 16.11.2016 pri realizácii autobusovej dopravy žiakov z obcí Vechec a Banské na
ZŠ Kukučínova ulica 106 v rámci zabezpečenia bezpečnosti príchodu a odchodu žiakov na
vyučovanie. Všetky úlohy boli splnené a autobusová doprava žiakov na Kukučínovu ulicu
bude realizovaná od 10.12.2016.

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 za rok 2016 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí rady školy dňa 01.03.2017
a bude zverejnená na webovej stránke školy www.kukucinka.eu.
Vo Vranove nad Topľou 01.03.2017
Mgr. Marta Bedriová
Predsedníčka rady školy

