Rada školy
pri ZŠ Kežmarská 30
040 11 Košice

Výročná správa za rok 2012
o činnosti Rady školy pri ZŠ na Kežmarskej ulici č. 30 v Košiciach
Rada školy pri ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach začala pracovať od ustanovujúcej schôdze 21. marca 2012
v zložení:
Pedagogickí zamestnanci:
Nepedagogickí zamestnanci:
Rodičia:

Zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Soňa Roháčová, podpredsedníčka
Bc. Eva Streitová
Dana Sabolová, zapisovateľka
Ing. Martin Mražík, PhD., predseda
Ing. Jozef Glova, PhD.
Ivan Poliačik
Zuzana Pudelská
PeadDr. Jozef Bojčík, MPH.
MUDr. Igor Jutka, MPH.
JUDr. Zsolt Varga
Sarková Mária

Na ustanovujúcej schôdzi bol zvolený predseda, Ing. Martin Mražík, PhD.
Prvé riadne zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 23. 8. 2012, s programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Návrh úpravy štatútu Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30;
Voľba podpredsedu a zapisovateľa Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30;
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Kežmarská 30 za šk. rok 2011/2012, pán riaditeľ
Mgr. Pavel Horňák;
Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení šk. roka 2012/13, pán riaditeľ Mgr.
Pavel Horňák;
Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, pán riaditeľ Mgr. Pavel
Horňák;
Informácie o aktuálnom stave rekonštrukcie školy, pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák;
Prerokovanie návrhu zriaďovateľa o navýšení počtu žiakov, v prítomnosti pána riaditeľa
Mgr. Pavla Horňáka;
Plán zasadnutí rady školy na ďalšie obdobie;
Rôzne

Na tomto zasadnutí bol schválený štatút rady školy pre aktuálne štvorročné funkčné obdobie. Za
podpredsedníčku rady školy bola zvolená zástupkyňa pedagogických zamestnancov Mgr. Soňa
Roháčová, za zapisovateľku hospodárka školy Dana Sabolová.
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Riaditeľ ZŠ Kežmarská 30, Mrg. Pavel Horňák, ktorý bol pozvaný na zasadnutie predložil na
prerokovanie:
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
Informáciu o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
Školský vzdelávací program pre 9. Ročník.

Členovia rady školy zobrali na vedomie informácie o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
školský vzdelávací program pre 9. ročník a odporučili zriaďovateľovi mestu Košice schváliť Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti.


Členovia rady školy zobrali na vedomie informácie o aktuálnom stave a pokračovaní celkovej
rekonštrukcie školy.



Rada školy prerokovala návrh zriaďovateľa o navýšení počtu žiakov, ktorý neprijala. K tomu to
bodu bolo prijaté uznesenie rady školy:
Pre školský rok 2012/13 v rámci ZŠ Kežmarská 30 nesúhlasíme s návrhom zriaďovateľa vzhľadom
na to, že aj pri odsúhlasení návrhu zriaďovateľa predložené počty nezodpovedajú situácii na ZŠ
Kežmarská 30. Podľa predloženej organizácie šk. roka 2012/13, si situácia na ZŠ Kežmarská 30
vyžaduje v konkrétnych prípadoch nasledovné počty: 4.A. – 27 žiakov, 4.B. - 30 žiakov, 6.B. - 32
žiakov, 8.B. - 29 žiakov, 8.C. - 31 žiakov a v 9.A. - 29 žiakov. V Ostatných triedach navrhujeme
ponechať v platnosti počty podľa §29 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z.



Rada školy sa v štatúte uzniesla zasadať podľa potreby, najmenej však 3 krát ročne podľa plánu
zasadnutí. Na nasledujúce obdobie sa členovia školy schválili tento plán zasadnutí: Január 2013,
Apríl 2013, August 2013.

Okrem riadneho zasadnutia, rada školy zasadala dvakrát mimoriadne z dôvodu neodsúhlasenia
návrhu zriaďovateľa o navýšení počtu žiakov.
Prvé mimoriadne zasadnutie sa uskutočnilo dňa 10. 9. 2012 s programom:
1. Znovu prerokovanie návrhu zriaďovateľa na navýšenie počtu detí v triedach


objasnenie vzniknutého problému zo strany pána riaditeľa Mgr. Pavla Horňáka;
objasnenie vzniknutého problému zo strany zriaďovateľa pani Mária Sarková, poslanci
mesta a MČ Košice Západ, hostia;
diskusia k danej problematike;
vytvorenie uznesenia k bodu rokovania;
hlasovanie o uznesení;

Na zasadnutie rady školy boli prizvaní hostia, Mgr. Pavel Horňák, riaditeľ ZŠ Kežmarská 30,
PaedDr. Mária Kavečanská, vedúca referátu školstva, šp. a ml., a Mgr. Eva Vinceová, referát
školstva šp. a ml. – ZŠ., z ktorých sa na zasadnutí zúčastnil riaditeľ Mgr. Pavel Horňák.
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Na prvom mimoriadnom zasadnutí bolo prijaté uznesenie rady školy:
A) Vzhľadom na to, že zo strany zriaďovateľa nebol predložený nový návrh, Rada školy pri ZŠ
Kežmarská 30 konštatuje, že nie je možné prijať platné uznesenie k bodu programu: „Znovu
prerokovanie návrhu zriaďovateľa na navýšenie počtu detí v triedach“, pretože o návrhu
zriaďovateľa zo dňa 11.7.2012 bolo na zasadnutí rady školy dňa 23. 8. 2012 rozhodnuté tak, že
návrh bol zamietnutý. Nový návrh zriaďovateľ doposiaľ nepredložil.
B) Rada školy žiada zriaďovateľa, aby predložil nový návrh na zvýšenie počtu žiakov tak, že
navrhne zvýšiť počty individuálne iba v dotknutých triedach, podľa platnej organizácie školského
roka na ŽŠ Kežmarská 30.
Na druhom mimoriadnom zasadnutí dňa 30. 10. 2012 rada školy nebola uznášaniaschopná,
zasadnutie sa uskutočnilo v náhradnom termíne dňa: 12.11.2012, s programom:
1. Prerokovanie návrhu zriaďovateľa na navýšenie počtu detí v triedach
Informácia z Ministerstva školstva SR k danej problematike;
Diskusia k návrhu;
Hlasovanie o návrhu;
Prijatie uznesenia k bodu rokovania;


Na druhom mimoriadnom zasadnutí bol prerokovaný znovu predložený návrh zriaďovateľa zo
dňa 5. 10. 2012 o navýšení počtu žiakov. K uvedenému bodu programu bolo prijaté uznesenie
rady školy:
A) Rada školy bola zvolaná k predmetnému návrhu zriaďovateľa už dňa 30.10. 2012 o 16:30,
kedy sme neboli uznášania schopní. Zo strany rodičov a zamestnancov boli prítomní 5. členovia,
dvaja sa ospravedlnili. Zo strany zriaďovateľa sa nezúčastnil nikto, pričom iba dvaja členovia sa
ospravedlnili.
B) Vzhľadom na to, že zo strany zriaďovateľa bol predložený návrh, ktorý Rada školy pri ZŠ
Kežmarská 30 už skôr neodsúhlasila a navyše návrh je so spätným dátumom účinnosti,
konštatujeme, že nie je možné prijať platné uznesenie k bodu programu: „Prerokovanie návrhu
zriaďovateľa na navýšenie počtu detí v triedach“.
C) Vzniknutá situácia bola zo strany rady školy konzultovaná s Ministerstvom školstva SR, Odbor
materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, sekcia reg.
školstva (Mgr. Eugen Svitek, riaditeľ odboru). Vyjadrenie odboru podporuje stanoviská Rady školy
pri ZŠ Kežmarská 30, kde žiadame pristupovať k jednotlivým triedam z hľadiska počtov
individuálne. V stanovisku sa konštatuje, že zriaďovateľ „nesmie žiadať o súhlas s vyšším počtom
žiakov plošne pre všetky triedy lebo sa tým potierajú špecifiká jednotlivých tried a to tak z
hľadiska počtov žiakov v nich ako aj z hľadiska napr. začlenenia žiakov so ŠVVp, veľkosti tried
atď. čiže má ísť o žiadosť špecifikovanú na konkrétne triedy“.
D) Rada školy opätovne žiada zriaďovateľa, aby predložil návrh na zvýšenie počtu žiakov tak, že
navrhne zvýšiť počty individuálne iba v dotknutých triedach, podľa platnej organizácie školského
roka na ŽŠ Kežmarská 30.
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E) Rada školy pri ZŠ Kežmarská 30 žiada zriaďovateľa o písomné vyjadrenia k predkladaným
uzneseniam a návrhom rady školy v danej veci a vyzýva na obojstrannú spoluprácu a dialóg.
V závere konštatujem, že na stretnutiach Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30 prebiehala otvorená
diskusia k predkladaným bodom programu. Okrem schváleného programu sa členovia rady školy
zaoberali priebehom rekonštrukcie školy a čiastočnými obmedzeniami, ktoré pán riaditeľ objasnil
a uviedol aj náhradné riešenia. Kladne hodnotím spoluprácu medzi zástupcami zamestnancov
a rodičov. Cením si návrhy a usmernenia pána poslanca JUDr. Zsolta Vargu a v budúcnosti by som
privítal väčší záujem o problémy školy aj zo strany ostatných zástupcov zriaďovateľa. Vítam otvorený
dialóg a spoluprácu s vedením školy.

V Košiciach 27. marca 2013
Ing. Martin Mražík, PhD.
Predseda rady školy
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