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 2017
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. V septembri 2017 zaniklo členstvo zvolených zástupcov rodičov v rade školy,
ktorých deti prestali byť žiakmi školy – p. Maroša Slivku a p. Miroslava Vasiľa. Za členov
rady školy boli rodičovskou radou zvolené p. Jana Slivková a p. Jana Kaliašová. Od
septembra 2017 rada školy pracovala v zložení:
 zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov
Jozef Fedačko
Martin Novák
Jana Slivková
Jana Kaliašová
 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 2017 svoju činnosť vykonávala v zmysle schváleného
Plánu práce rady školy na rok 2017 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 2017 do súčasnosti sa uskutočnili 4 riadne zasadnutia. Program
zasadnutí sa riadil podľa plánu zasadnutí. Zo zasadnutí rady školy sú vyhotovené zápisnice
a prezenčné listiny.
Zasadnutie 01.03.2017
Výročnú správu o činnosti Rady školy v roku 2016 predniesla v plnom znení Mgr.
Bedriová. Prítomní súhlasili s jej obsahom, nikto nemal doplňujúce návrhy.
Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy za rok 2016 predložil riaditeľ školy PaedDr.
Martin Babiak. V svojej správe uviedol investície a práce vykonané na základnej škole
v roku 2016.
Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2017 predložil riaditeľ školy, ktorý uviedol
jednotlivé položky. V januári v dôsledku havárie na kúrení boli na spojovacích chodbách
vymenené radiátory. V 1.pavilóne je porucha na elektrickom vedení, bude potrebné
investovať okolo 10 000 € na opravu. Po kontrole z hygieny hrozí zatvorenie telocvične, ktorú
nie je možné v zimných mesiacoch dostatočne vykúriť, je potrebná rekonštrukcia. Riaditeľ
školy už dal urobiť rozpočet. Všetky práce si vyžadujú náklady okolo 47 000 €, preto riaditeľ
školy apeloval na poslancov, aby boli naklonení tejto investícii mesta. Sme jediná škola
v meste, ktorá má len jednu telocvičňu. Riaditeľ školy informoval prítomných o zakúpení
korčúľ pre deti I.stupňa, aby mohli navštevovať zimný štadión. Škola investovala sumu 1 100
€, rodičovská rada prispela sumou 900 €. Žiaci o korčuľovanie prejavujú záujem.
Rodičia sa zaujímali o počet nerómskych detí v budúcom 5.ročníku. Riaditeľ školy
navrhol zvolať zasadnutie rodičov v 4.ročníku, aby sa záväzne vyjadrili, či v budúcom
školskom roku prihlásia svoje deti do iných vranovských škôl, alebo ostanú žiakmi našej
školy. Táto informácia bude dôležitá pri organizácii budúceho školského roka.
Diskusia k jednotlivým bodom prebiehala pri ich prejednávaní.
Rada školy prijala uznesenie:
Rada školy schválila:
Výročnú správu o činnosti rady školy v roku 2016
Rada školy berie na vedomie:
- Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2016

-

Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2017
Informácie o prebiehajúcich aktivitách školy

Zasadnutie 30.08.2017
Riaditeľ školy predložil rade školy informácie o pedagogicko – organizačnom a
materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2017-2018.
Riaditeľ školy oboznámil členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom
žiakov v školskom roku 2017-2018. Na I.stupni sa zmenil stav vyučujúcich, odišla PaedDr.
Hermanovská a prišli dve nové kolegyne. V 1.ročníku otvárame dve triedy nakoľko sa
prihlásilo 13 rómskych žiakov, ktorí sa vrátili z Anglicka. O ukončenie pracovného pomeru
z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti požiadali dve kolegyne – Mgr. Koscelníková a p.
Bankovičová, s ktorými bol pracovný pomer ukončený. Do ŠKD namiesto p. Bankovičovej
nastúpi p. Isáková, ktorá doteraz vyučovala na II. stupni a má vzdelanie vychovávateľky
v ŠKD.
Návrhy počtov žiakov v triedach jednotlivých ročníkov 1. – 9. ročníka predniesol riaditeľ
školy. V súčasnosti má škola 455 žiakov. Z tohto počtu je 95 žiakov vzdelávaných podľa
variantu A špeciálnych škôl, z nich 71 v špeciálnych triedach. 6 žiakov sa vzdeláva podľa
variantu B špeciálnych škôl.
V tomto školskom roku inovovaný štátny vzdelávací program pokračuje v 3. a 7. 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 prácami, ktoré na škole prebiehajú. V telocvični
boli vymenené okná a čaká sa na opravu strechy.
Dvom členom rady školy zaniklo členstvo v rade školy v zmysle Štatútu rady školy,
nakoľko ich deti prestali byť žiakmi školy. Na plenárnom zasadnutí Rodičovskej rady
v septembri prebehne voľba nových členov, ktorí budú členmi rady školy za rodičov.
K jednotlivým bodom diskutovali prítomní pri ich prejednávaní.
Rada školy prijala uznesenie:
Rada školy berie na vedomie:
- Informácie o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2017-2018.
- Personálne obsadenie školy a stav žiakov v školskom roku 2017-2018.
- Počty žiakov v triedach jednotlivých ročníkov v 1. – 9. ročníku.
Rada školy prejednala:
- Školský vzdelávací program na školský rok 2017-2018.
Zasadnutie 11.10.2017
Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku
2016-2017, s ktorou prítomných oboznámil riaditeľ školy a poskytol im tlačenú podobu
správy. Správa bola prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa 09.10.2017.

O plnení koncepčného zámeru školy referoval riaditeľ školy, ktorý poukázal na silné aj
slabé stránky školy. Zdôraznil, že na škole máme vysoké percento žiakov zo sociálne málo
podnetného prostredia a práca pedagógov je náročná. Nakoľko sa venujeme aj žiakom so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, na škole by bolo potrebné mať viac
asistentov učiteľa.
Predsedníčka rady školy oboznámila prítomných s plánom zasadnutí na rok 2018. Nikto
z prítomných nemal návrhy na doplnenie, alebo zmenu.
V diskusii, ktorá prebiehala pri prejednávaní jednotlivých bodov, nikto z prítomných
nevyslovil pripomienky k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku
2016-2017. Prítomní sa vyjadrovali hlavne k problémom s výchovou a vzdelávaním
rómskych žiakov. Pani Jana Kaliašová navrhla opravu toaliet na I.stupni. Riaditeľ školy už
dlhšie túto opravu plánuje, avšak financie boli v poslednej dobe investované pri havárijných
stavoch v budove.
Rada školy prijala uznesenie:
Rada školy prejednala a doporučuje poslať zriaďovateľovi na schválenie:
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2016-2017.
Rada školy schvaľuje:
- Plán zasadnutí rady školy na rok 2018
Rada školy berie na vedomie:
- Informácie o plnení Koncepčného zámeru školy
Zasadnutie 07.02.2018
Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy za rok 2017 predložil riaditeľ školy PaedDr.
Martin Babiak. V svojej správe uviedol investície a práce vykonané na základnej škole
v roku 2017. Správa o čerpaní rozpočtu školy predložil riaditeľ školy aj v tlačenej podobe
k dispozícii pre členov rady školy.
Informácie o prebiehajúcich aktivitách školy – referovala Mgr. Marta Bedriová, ktorá
prítomných oboznámila s prebiehajúcim projektom. Škola v rámci projektu zamestnáva
ďalších troch asistentov učiteľa, ktorí pomáhajú učiteľom v triedach kde sú žiaci zo sociálne
znevýhodneného prostredia so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Prítomní členovia rady školy sa vyjadrovali k aktuálnemu stavu školstva a problému
školy, ktorým je vysoké percento žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Ich
migrácia do Anglicka späť je spojená so zvýšenou administratívou pre vedenie školy aj pre
učiteľov.
Diskusia k jednotlivým bodom prebiehala pri ich prejednávaní.
Rada školy prijala uznesenie:
Rada školy berie na vedomie:
- Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2017
- Informácie o prebiehajúcich aktivitách školy

Záver
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 2017 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí rady školy dňa 20.03.2018
a bude zverejnená na webovej stránke školy www.kukucinka.eu.
Vo Vranove nad Topľou 20.03.2018
Mgr. Marta Bedriová
Predsedníčka rady školy

