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 2018
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 roku 2018 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 2018 svoju činnosť vykonávala v zmysle schváleného
Plánu práce rady školy na rok 2018 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 2018 sa uskutočnili 4 riadne zasadnutia, jedno prípravné zasadnutie
na výberové konanie a 1 výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. Program zasadnutí sa
riadil podľa plánu zasadnutí. Zo zasadnutí rady školy sú vyhotovené zápisnice a prezenčné
listiny.
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. Správu 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.
Rada školy prijala uznesenie:
Rada školy berie na vedomie:
- Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2017
- Informácie o prebiehajúcich aktivitách školy
Zasadnutie 20.03.2018
Výročnú správu o činnosti Rady školy v roku 2017 predniesla v plnom znení Mgr.
Bedriová. Členovia rady školy sa s návrhom správy oboznámili vopred prostredníctvom emailovej pošty. Prítomní súhlasili s jej obsahom, nikto nemal doplňujúce návrhy.
Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2018 predložil riaditeľ školy, ktorý uviedol
jednotlivé položky. Rozpočet v tlačenej podobe je prílohou zápisnice. Riaditeľ školy
zdôraznil potrebu prestavby WC v 3. pavilóne, ktoré kontrola z RÚVZ vyhodnotila ako
nevyhovujúce. Rozpočet na prestavbu je okolo 50 000 eur. Ing. Mudrák sa zaujímal
o rozpočet na multifunkčné ihrisko, ktoré je v rámci projektu plánované pri ZŠ a mesto má
prispieť najmenej 5 %. Približný rozpočet je okolo 67 000 eur. Riaditeľ školy informoval
prítomných o zmluve so SAD, aby žiaci mali nulové karty a škola by nemala problém pri

vyplácaní dopravného, pretože by platila rovno SAD-ke. Žiaci však musia mať čipové karty,
aby sa vzťahovala na ne zľava dopravného, inak by musela škola doplatiť rozdiel. So
zmluvného vzťahu musí preto škola odstúpiť a znova vyplácať dopravné rodičom žiakov.
Rada školy prijala uznesenie:
Rada školy schválila:
- Výročnú správu o činnosti rady školy v roku 2017
Rada školy berie na vedomie:
- Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2018
Zasadnutie 22.05.2018
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 20.04.2018. Prítomní členovia rady školy sa
individuálne oboznámili s predloženou Koncepciou rozvoja školy kandidáta na funkciu
riaditeľa a dohodli a schválili postup výberového konania.
Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy 12.06.2018
Výberové konanie na funkciu riaditeľa sa uskutočnilo za prítomnosti 10 členov rady
školy a delegovaného zástupcu Štátnej školskej inšpekcie. V tajnom hlasovaní bol na funkciu
riaditeľa školy vybraný PaedDr. Martin Babiak. Za návrh na jeho menovanie do funkcie
riaditeľa hlasovalo všetkých 11 prítomných členov výberovej komisie. Výberové konanie
prebehlo regulérnym spôsobom podľa dojednaných postupov na prípravnom zasadnutí
a v zmysle metodického usmernenia.
Zasadnutie 30.08.2018
Radu školy otvorila a viedla predsedníčka Mgr. Marta Bedriová, ktorá prítomných
privítala a oboznámila s programom zasadnutia. Prítomní program schválili.
Riaditeľ školy predložil rade školy informácie o pedagogicko – organizačnom a
materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018-2019.
Riaditeľ školy oboznámil prítomných s prácami, ktoré na škole boli uskutočnené a prebiehajú.
Z vlastných zdrojov boli zrekonštruované topné telesá v 3. pavilóne v hodnote 34 500 eur,
v 1. a 4. pavilóne boli vymenené rozvody elektrickej energie v hodnote 13 600 eur
a vymaľované priestory školskej jedálne a skladov v hodnote 2 500 eur. Zároveň prebehla
rekonštrukcia kotolne, na ktorú dostala škola od zriaďovateľ 16 000 eur. V súčasnosti
prebieha dostavba telocvične, ktorá má byť ukončená do konca októbra. Zrealizované bolo
výberové konanie na výstavbu multifunkčného ihriska a poslaná žiadosť na kapitálové
výdavky na rekonštrukciu sociálnych zariadení na I.stupni.
Riaditeľ školy oboznámil členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom
žiakov v školskom roku 2018-2019. Na I.stupni budeme mať 5 tried, pričom v 2.ročníku bude
28 žiakov, zákon to umožňuje. Na II.stupni okrem bežných tried budeme mať 8 špeciálnych
tried, jedna z nich bude mať žiakov s variantom B, v ostatných budú žiaci s variantom A.

K 30.06.2018 bola uskutočnená organizačná zmena, ktorou sa na škole ruší pracovná pozícia
školník.
Návrhy počtov žiakov v triedach jednotlivých ročníkov 1. – 9. ročníka predniesol
riaditeľ školy. V súčasnosti má škola 486 žiakov. Z tohto počtu je viac ako 90% rómskych
žiakov. V tomto školskom roku inovovaný štátny vzdelávací program pokračuje v 4. a 8.
ročníku. Riaditeľ školy uviedol zmeny, ktoré obsahuje. Školský vzdelávací program je
umiestnený na webovej stránke školy. Nikto nemal pripomienky k tomuto dokumentu.
Riaditeľ školy sa vyjadril k súčasnému rozdeleniu školských obvodov a popísal problémy pri
prihlasovaní žiakov z Banského, ktorých nechce prijať ZŠ Lúčna hoci obec Banské má dva
obvody – ZŠ Kukučínova aj ZŠ Lúčna. PaedDr. Lapčáková vysvetlila aké kroky zriaďovateľ
podniká pri riešení tohto problému a vysvetlila, že obec Banské musí určiť ktoré ulice ku
ktorej škole budú patriť.
Rada školy prijala uznesenie:
Rada školy berie na vedomie:
- Informácie o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2018-2019.
- Personálne obsadenie školy a stav žiakov v školskom roku 2018-2019.
- Počty žiakov v triedach jednotlivých ročníkov v 1. – 9. ročníku.
Rada školy prejednala:
- Školský vzdelávací program na školský rok 2018-2019.

Zasadnutie 10.10.2018
Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom
roku 2017-2018, s ktorou prítomných oboznámil riaditeľ školy a poskytol im tlačenú podobu
správy. Zdôraznil, že na škole máme vysoké percento žiakov zo sociálne málo podnetného
prostredia a práca pedagógov je náročná, napriek tomu pedagogickí zamestnanci sa žiakom
venujú a pripravujú ich na olympiády a rôzne súťaže a organizujú aktivity aj mimo
vyučovania. Správa bola prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa 08.10.2018.
O plnení koncepčného zámeru školy referoval riaditeľ školy, ktorý poukázal na silné
aj slabé stránky školy. V novom funkčnom období je riaditeľ školy od júla 2018, takže
z koncepcie rozvoja školy zatiaľ splnil začatie výstavby multifunkčného ihriska, ktorá bude
zahájená v najbližších dňoch. Okrem toho prebieha na škole prístavba malej telocvične. Plán
rekonštrukcie sociálnych zariadení v pavilóne I.stupňa je pripravený, hotový je projekt
a žiadosť o finančné prostriedky prerokovali poslanci mestského zastupiteľstva na poslednom
zasadnutí.
Predsedníčka rady školy oboznámila prítomných s plánom zasadnutí na rok 2019.
Nikto z prítomných nemal návrhy na doplnenie, alebo zmenu.
Riaditeľ školy oboznámil prítomných s návštevou novinárky novín .týždeň, ktorá sa
pýtala na otázku školských obvodov v súvislosti so segregáciou rómskych žiakov
a reprodukoval prítomným rozhovor s ňou. Skonštatoval, že problém segregácie rómskych
žiakov a rozdelenia školských obvodov nemá jednoduché riešenie a budúcnosť ukáže, či je
možné a ako vzniknutú situáciu riešiť.

V diskusii, ktorá prebiehala pri prejednávaní jednotlivých bodov, nikto z prítomných
nevyslovil pripomienky k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku
2017-2018. Prítomní sa vyjadrovali hlavne k problémom s výchovou a vzdelávaním
rómskych žiakov.
Rada školy prijala uznesenie:
Rada školy prejednala a doporučuje poslať zriaďovateľovi na schválenie:
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2017-2018.
Rada školy schvaľuje:
- Plán zasadnutí rady školy na rok 2019
Rada školy berie na vedomie:
- Informácie o plnení Koncepčného zámeru 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 2018 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí rady školy dňa 20.03.2019
a bude zverejnená na webovej stránke školy www.kukucinka.eu.
Vo Vranove nad Topľou 20.03.2019
Mgr. Marta Bedriová
Predsedníčka rady školy

