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 2019
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 zloţení, 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 ţiakov, 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 2019 nastali zmeny v zloţení rady školy. V marci 2019 primátor mesta
odvolal delegovaných zástupcov zriaďovateľa. 22.03.2019 boli do rady školy delegovaní
zástupcovia zriaďovateľa PaedDr. Mariana Lapčáková, Eva Hricová, Ing. Milan Tkáč a Ing.
Michala Mudráka nahradil Ing. Peter Zahorjan. V septembri 2019 zaniklo členstvo zvoleného
zástupcu rodičov v rade školy p. Jany Slivkovej, ktorej deti prestali byť ţiakmi školy. Za
člena rady školy bola rodičovskou radou zvolená p. Renáta Šestáková. Od septembra 2019
rada školy pracovala v zloţení:
 zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov
Jozef Fedačko
Martin Novák
Renáta Šestáková
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. Peter Zahorjan
Ing. Milan Tkáč
Činnosť rady školy
Rada školy v kalendárnom roku 2019 svoju činnosť vykonávala v zmysle schváleného
Plánu práce rady školy na rok 2019 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 záleţitosť člena rady
školy. Neúčasť na zasadnutí členovia vopred ospravedlnili.
V priebehu roka 2019 sa uskutočnili 4 riadne zasadnutia. Program zasadnutí sa riadil
podľa plánu zasadnutí. Zo zasadnutí rady školy sú vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny.
Zasadnutie 07.02.2019
Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy za rok 2018 predloţil riaditeľ školy PaedDr.
Martin Babiak. V svojej správe uviedol hlavné investície a práce vykonané na základnej
škole v roku 2018:
- rekonštrukcia ústredného kúrenia v telocvični a 3.pavilóne – 52 807 eur,
- rekonštrukcia elektrických rozvodov – 15 375 eur,
- zateplenie telocvične – 80 090 eur
- výmena expanzomatov a úpravy rozvodov v kotolni – 20 639 eur,
- výstavba multifunkčného ihriska 84 930 eur.
Celkovo poskytol zriaďovateľ 147 000 eur, 70 000 eur investovala škola.
Správa o čerpaní rozpočtu školy predloţil riaditeľ školy aj v tlačenej podobe k dispozícii
pre členov rady školy.
Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2019 predloţil riaditeľ školy, ktorý uviedol
jednotlivé poloţky. Riaditeľ školy zdôraznil potrebu prestavby WC v 3. pavilóne, ktoré
kontrola z RÚVZ vyhodnotila ako nevyhovujúce a povolila výnimku do augusta 2019.
Rozpočet na prestavbu je okolo 65 000 eur. V roku 2019 bude dokončená prístavba telocvične
a škola plánuje výmenu podlahy v telocvični v rámci projektu.
Rada školy prijala uznesenie:
Rada školy berie na vedomie:
- Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2018
- Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2019
Zasadnutie 20.03.2019
Výročnú správu o činnosti Rady školy v roku 2018 predniesla v plnom znení Mgr.
Bedriová. Prítomní súhlasili s jej obsahom, nikto nemal doplňujúce návrhy. Výročná správa
bude prílohou zápisnice a zverejnená bude na webovej stránke školy.

Informácie o prebiehajúcich aktivitách školy poskytol prítomným riaditeľ školy. Informoval
prítomných o pokračovaní dostavby telocvične a o potrebe vymeniť podlahu v telocvični.
Rada školy prijala uznesenie:
Rada školy schválila:
- Výročnú správu o činnosti rady školy v roku 2018
Rada školy berie na vedomie:
- Informácie o prebiehajúcich aktivitách školy
Zasadnutie 28.08.2019
Riaditeľ školy predloţil rade školy informácie o pedagogicko – organizačnom a
materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2019-2020.
Riaditeľ školy oboznámil prítomných s prácami, ktoré na škole boli uskutočnené a prebiehajú.
Okrem rekonštrukcie elektroinštalácie v dvoch pavilónoch boli kompletne rekonštruované
WC v pavilóne I.stupňa.
Riaditeľ školy oboznámil členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom ţiakov
v školskom roku 2019-2020. Na I.stupni budeme mať 5 tried, prvýkrát budeme mať 0-tý
ročník. Na II.stupni okrem beţných tried budeme mať 6 špeciálnych tried, jedna z nich bude
mať ţiakov s variantom B, v ostatných budú ţiaci s variantom A. Oproti minulému roku
poklesol počet špeciálnych tried o dve triedy.
Návrhy počtov ţiakov v triedach jednotlivých ročníkov 1. – 9. ročníka predniesol riaditeľ
školy. V tomto školskom roku inovovaný štátny vzdelávací program pokračuje v 9. ročníku.
Riaditeľ školy uviedol zmeny, ktoré obsahuje. Školský vzdelávací program je umiestnený na
webovej stránke školy. Nikto nemal pripomienky k tomuto dokumentu.
Rada školy sa zaoberala problémami s rómskymi ţiakmi, ktorí dochádzajú z obcí Vechec
a Banské. Poslanci MZ sú ochotní otvoriť školské obvody, pričom by ţiaci z týchto obcí našu
školu nenavštevovali. To si vyţaduje riešenie so starostami obcí, hlavne s obcou Vechec, kde
by mohla byť zriadená plnoorganizovaná škola. Ţiaci spomínaných obcí po skončení
vyučovania robia neporiadok v mestskej časti Čemerné. Prítomní preto riešili, ako tomu
predísť a podávali rôzne návrhy. Viacerí prítomní navrhovali spoluprácu s mestskou políciou,
ktorá by mala posilnené hliadky a dozerala na správanie ţiakov na verejnosti.
Rada školy prijala uznesenie:
Rada školy berie na vedomie:
- Informácie o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2019-2020.
- Personálne obsadenie školy a stav ţiakov v školskom roku 2019-2020.
- Počty ţiakov v triedach jednotlivých ročníkov v 1. – 9. ročníku.
Rada školy prejednala:
- Školský vzdelávací program na školský rok 2019-2020.
- Štatút škodovej komisie
Zasadnutie 09.10.2019
Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku
2018-2019, s ktorou prítomných oboznámil riaditeľ školy a poskytol im tlačenú podobu
správy. Zdôraznil, ţe na škole máme vysoké percento ţiakov zo sociálne málo podnetného

prostredia a práca pedagógov je náročná, napriek tomu pedagogickí zamestnanci sa ţiakom
venujú a pripravujú ich na olympiády a rôzne súťaţe a organizujú aktivity aj mimo
vyučovania. Správa bola prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa 07.10.2019.
O plnení koncepčného zámeru školy referoval riaditeľ školy, ktorý poukázal na silné aj slabé
stránky školy a uviedol, ktoré úlohy boli splnené a ktoré sú plánované:
- V minulom roku bolo odovzdané do prevádzky multifunkčné ihrisko, ktoré bolo
postavené z dotácie vlády a finančnej pomoci mesta.
- Uskutočnila sa prístavba telocvične, nemôţu sa však uskutočniť dokončovacie práce.
Ing. Tkáč vysvetlil, ţe na katastri nie je objekt zapísaný a to spôsobuje zdrţanie.
Ţiadame preto o urýchlený zápis do katastra, aby sa dokončenie mohlo uskutočniť.
- Dokončená je rekonštrukcia kúrenia a elektrického vedenia v 5. a 6. pavilóne.
- V pavilóne I. stupňa boli počas prázdnin úplne prerobené WC pre chlapcov aj dievčatá.
- Riaditeľ školy dal ţiadosť zriaďovateľovi o kapitálové výdavky a výdavky na údrţbu
a to na automatizáciu kotolne 40 000 eur, na rekonštrukciu palubovky v telocvični
44 000 eur, na výmenu asfaltového povrchu ihriska 83 000 eur, aby sa tam mohla
vyučovať dopravná výchova a vyuţívala by ho aj materská škola.
- Ing. Tkáč dal návrh riaditeľovi školy, aby dal vypracovať štúdiu na úpravu celého areálu
školy, v ktorej by bolo uvedené kde čo bude umiestnené – dopravné ihrisko, preliezky
a ďalšie vybavenie. Štúdia by sa predloţila mestskému zastupiteľstvu a postupne by sa
jednotlivé celky urobili. S týmto návrhom súhlasili všetci prítomní členovia rady školy.
Predsedníčka rady školy oboznámila prítomných s plánom zasadnutí na rok 2020 a to na
mesiace január a február, v marci činnosť rady školy končí a bude stanovená nová rada školy.
Nikto z prítomných nemal návrhy na doplnenie plánu, alebo zmenu.
Pani Šestáková mala výhrady k plneniu povinností hliadok pri prechodoch na hlavnej ceste,
ktoré nie sú vţdy prítomné v čase príchodu a odchodu ţiakov do školy. Riaditeľ školy
dohodol s náčelníkom mestskej polície, ţe hliadky budú pri prechodoch denne v čase 12.30 13.30.
V diskusii, ktorá prebiehala pri prejednávaní jednotlivých bodov, nikto z prítomných
nevyslovil pripomienky k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku
2018-2019. Prítomní sa vyjadrovali hlavne k problémom s výchovou a vzdelávaním
rómskych ţiakov.
Rada školy prijala uznesenie:
Návrh na uznesenie:
Rada školy prejednala a doporučuje poslať zriaďovateľovi na schválenie:
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2018-2019.
Rada školy schvaľuje:
- Plán zasadnutí rady školy na rok 2020
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 2019 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí rady školy dňa 10.02.2020
a bude zverejnená na webovej stránke školy www.kukucinka.eu.
Vo Vranove nad Topľou 10.02.2020
Mgr. Marta Bedriová
Predsedníčka rady školy

