
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25 

 

ZÁPISNICA Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

pri ZŠ, Šmeralova 25 v Prešove, zo dňa 14.5.2020 

_________________________________________________________________  

Program:  

1. Priebeh a výsledky volieb do Rady školy za jednotlivé kategórie (riaditeľ školy) 

2. Zloženie rady školy (mená, priezviská, e-mailové kontakty) 

3. Voľba predsedu Rady školy 

4. Voľba zapisovateľa 

5. Rôzne 

6. Záver  

______________________  

Prítomní:  

RNDr. Zuzana Bednárová PhD. 

Ing. Branko Benko MBA 

Alena Hajtolová 

Ing. Martina Kurucová 

Mgr. Jana Lacknerová 

Ing, Svetlana Pavlovičová MBA 

PhDr. Katarína Robová 

Lenka Stanková 

Mgr. Ingrid Storinská 

Neprítomní:  

Igor Kivader 

PhDr. Mikuláš Komanický 

Hostia:  

Mgr. Ľubomír Bodnár – riaditeľ školy 

 

Priebeh zasadnutia:  

K bodu 1. 

Zasadnutie otvoril príhovorom riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Bodnár, ktorý privítal prítomných 

členov Rady školy /ďalej RŠ/.  

V úvode stručne informoval členov RŠ o úlohách a poslaní RŠ: „Rada školy je iniciatívny  

a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, 

rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy  



a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských 

zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu 

školskej problematiky. Podrobnejšie o tejto problematike pojednáva Z. 596/2003 o správe 

školstva a školskej samosprávy a vyhláška 291/2004 o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 

samosprávy a o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.“  

Riaditeľ školy Mgr. Bodnár informoval o priebehu a výsledkoch volieb do RŠ.  

Voľby do RŠ za všetky kategórie (učitelia, nepedagogickí zamestnanci, rodičia) sa uskutočnili 

27.2.2020 v čase a miestnostiach určených volebným poriadkom. Zápisnice z volieb sú uložené 

v zapečatených obálkach k dispozícii k nahliadnutiu.  

 

K bodu 2. 

Pán riaditeľ predstavil zloženie členov Rady školy:  

RNDr. Zuzana Bednárová PhD. – zástupca zriaďovateľa 

Ing. Branko Benko MBA – zástupca rodičov 

Alena Hajtolová– zástupca nepedagogických zamestnancov 

Igor Kivader – zástupca zriaďovateľa 

PhDr. Mikuláš Komanický – zástupca zriaďovateľa 

Ing. Martina Kurucová– zástupca rodičov 

Mgr. Jana Lacknerová – zástupca pedagogických zamestnancov 

Ing, Svetlana Pavlovičová MBA – zástupca zriaďovateľa 

PhDr. Katarína Robová– zástupca rodičov 

Lenka Stanková– zástupca rodičov 

Mgr. Ingrid Storinská– zástupca pedagogických zamestnancov 

 

K bodu 3. 

Voľba predsedu RŠ 

Prítomní členova RŠ jednohlasne zvolili Mgr. Storinskú za predsedníčku RŠ. Rovnako 

jednohlasne bola zvolená PhDr. Katarína Robová za podpredsedníčku RŠ. 

 

K bodu 4. 

Členova RŠ jednohlasne zvolili Mgr. Janu Lacknerovú za tajomníčku RŠ. 

 

K bodu 5. 

Pán riaditeľ dal návrh na termín ďalšieho zasadnutia v mesiaci jún, na ktorom prednesie 

pedagogicko–organizačné zabezpečenie školy v budúcom školskom roku. Zároveň požiadal 

členov RŠ o pripomienkovanie štatútu RŠ mailom, ktorý bude doručený p. Mgr. Ingou 



Storinskou. Pani RNDr. Bednárová navrhuje, aby jednou zo  zmien v štatúte bolo online 

hlasovanie pri voľbách do RŠ. Štatút RŠ bude schválený spolu s plánom práce na najbližšom 

zasadnutí RŠ. 

Na základe podnetov od pedagogických zamestnancov p. Mgr. I. Storinská žiadala vyjadrenie od 

pána riaditeľa k osobnému príplatku za posledné dva mesiace, keďže mnohí majú tento 

príplatok znížený. Pán riaditeľ vysvetlil postup pridelenia príplatku a jeho schválenia 

potvrdeného dekrétom pred začiatkom daného školského roka. 

Ďalšou otázkou bolo poskytnutie stravných lístkov zamestnancom počas mimoriadneho 

obdobia, ktoré bolo prednesené na poslednej online pedagogickej porade. Pán riaditeľ riešil 

túto možnosť poskytnutia a uviedol viacero riešení, prikláňa sa k vydaniu stravných lístkov po 

skončení mimoriadneho obdobia. Pani PhDr. Robová  a pani RNDr. Bednárová sa vyjadrili, že 

učitelia majú nárok na poskytnutie stravných lístkov od zamestnávateľa, pričom p. RNDr. 

Bednárová vyjadrila názor, že bolo by vhodné, aby v rámci prešovských škôl sa postupovalo 

jednotne. 

Posledná otázka sa týkala nadčasových hodín, ktoré nie sú zaplatené ako boli počas školského 

vyučovania, pričom pán riaditeľ uviedol, že vedú evidenciu nadčasových hodín 

a najpravdepodobnejšie po ukončení obdobia budú zaplatené v rámci osobného príplatku, 

keďže vyučujúci aj po zmene rozvrhu, ktorý obsahuje predmety z hlavnej vzdelávacej oblasti sa 

venujú príprave hodín z predmetov z komplementárnej oblasti podľa usmernenia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR vydaného 28.4.2020 k obsahu a organizácii vzdelávania 

žiakov. 

 

K bodu 6. 

Pán riaditeľ poďakoval prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí. 

 

 

V Prešove 14.5.2020 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Lacknerová                                         .............................................. 

 

Mgr. Ingrid Storinská -  predsedníčka RŠ                              ............................................... 

 

Ing. Andrea Turčanová – primátorka mesta                          ................................................ 


