
Rada školy 
 

pri ZŠ Kežmarská 30 
040 11 Košice 

 
 

 

Výročná správa za rok 2018 

o činnosti Rady školy pri ZŠ na Kežmarskej ulici č. 30 v Košiciach 

 
Rada školy pri ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach (RŠ) pracovala v uplynulom období v zložení:  

 

Pedagogickí zamestnanci:  Mgr. Desiatniková Jana 

Mgr. Šoltýsová Zuzana 

Nepedagogickí zamestnanci:  Danu Poliačikovú  

Rodičia:    Ing. Gabriel Kádár, PhD., predseda  

Ing. Martin Mražík, PhD., podpredseda 

Ing. Grendelová Nataša 

Korytková Mária 

Zástupcovia zriaďovateľa:  MUDr. Igor Jutka, MPH. 

JUDr. Zsolt Varga 

Mária Sarková 

JUDr. Marta Budišová 

 

V uplynulom období sa prvé zasadnutie rady školy konalo dňa 20.06.2018  s programom: 

 

1. Informácie o zápise žiakov do 1. ročníka; 

2. Informácie o výsledkoch testovania žiakov 5. ročníka – Testovanie 5 

3. Informácie o výsledkoch testovania žiakov 9. ročníka - Testovanie 9; 

4. Informácie o úspešnosti a počte prijatých žiakov do interaktívnej triedy  

5. Informácie o počte prijatých žiakov na osemročné gymnázia (po 5. ročníku ZŠ) a počte prijatých žiakov 

na gymnázia z 8. resp. 9.ročníka ZŠ, celková úspešnosť – počet uchádzajúcich sa a počet prijatých 

žiakov 

6. Oboznámenie s čerpaním rozpočtu za rok 2017; 

7. Voľné; 

8. Plán zasadnutí rady školy na ďalšie obdobie  

9. Návrh programu pre ďalšie zasadnutie RŠ; 

1 .  Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák informoval o počtoch zapísaných žiakov do 1.ročníka v šk. roku 

2018/2019.; 

Zápis sa konal v termíne – Apríl 2018.  

Zapísaných žiakov :    75 

Odklad školskej dochádzky:     0 

Neprijatí:        0 

Celkový stav do šk. roku 2018/19 je 65  žiakov v 3 triedach. 

RŠ zobrala informáciu na vedomie. 

2.  Výsledky monitora zhrnul pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák. Prítomných informoval o úspešnosti v 

celoštátnom testovaní žiakov 5. ročníka. Úspešnosť žiakov školy bola:  

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 64,7 %, ZŠ Kežmarská 30: 83,1 %, 5.A: 90,4 %, 1.miesto v 

rámci mesta 

Najúspešnejší žiaci v matematike: Petra Bartošová, Filip Findorák, Jakub Hreha, Jakub Smolucha, Juraj 

Šula 100 % 
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Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 62,8 %, ZŠ Kežmarská 30: 75,9 %, 5.A: 85,2 %, 3. miesto v 

rámci mesta 

Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Filip Findorák, Jakub Smolucha, Maša Škultétyová 96,7 % 

3.  Výsledky monitora zhrnul pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák. Prítomných informoval o úspešnosti v 

celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka. Úspešnosť žiakov školy bola:  

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 55,9 %, ZŠ Kežmarská 30: 61,0 %, 9.A: 86,54 %  

Najúspešnejší žiaci v matematike: Norman Agyagos, Gréta Sotáková 100 % 

Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 63,0 %, ZŠ Kežmarská 30: 67,1 %, 9.A: 81,85 % 

Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Oliver Guľa, Leandra Jeszeová 96 % 

4.  Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák informoval  o úspešnosti a počte prijatých žiakov do interaktívnej triedy  

Na základe komplexného posúdenia výsledkov žiakov, riaditeľského testovania, Kompara a pod. bolo 

prijatých: 25 žiakov z celkového počtu 40 uchádzačov. 

5.  Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák informoval  počte prijatých žiakov na gymnáziá: 

 na osemročné gymnáziá z 5. ročníka: 1  prijatý žiak 

 na bilingválne gymnáziá z 8. ročníka: 3 prijatí žiaci 

 na gymnáziá z 9. ročníka: 16 prijatých žiakov 

RŠ zobrala informáciu na vedomie. 

 

6.   Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák informoval členov rady školy o rozpočte a jeho čerpaní. 

 

Osobné náklady  687 tis. EUR 

Prevádzkové náklady 121 tis.  EUR 

 

808 tis.  EUR 

RŠ zobrala informáciu na vedomie. 

7. V bode voľné bola informácia o plánovanej oprave zadnej prístupovej cesty v dvore školy 

RŠ zobrala informáciu na vedomie. 

 

 

Druhé riadne zasadnutie rady školy sa konalo dňa 19. 09. 2018  s programom: 

 

1. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Kežmarská 30 za šk. rok 2017/2018.  (Predkladá 

riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

2. Informácie o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu pre šk. rok 2018/2019. (Predkladá 

riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

3. Informácia o úprave inovovaného školského vzdelávacieho programu (ŠVP) pre primárne 

vzdelávanie; (Predkladá riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

4. Informácia o úprave inovovaného školského vzdelávacieho programu (ŠVP) pre nižšie sekundárne 

vzdelávanie; (Predkladá riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

5. Informácia o úprave školského vzdelávacieho programu (ŠVP) pre primárne vzdelávanie; 

(Predkladá riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 
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6. Informácia o úprave školského vzdelávacieho programu (ŠVP) pre nižšie sekundárne vzdelávanie; 

(Predkladá riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

7. Školský poriadok ZŠ Kežmarská 30.  (Predkladá riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

8. Voľné; 

9. Prijatie uznesení k bodom rokovania; 

10. Plán zasadnutí rady školy na ďalšie obdobie; 

11. Návrh programu pre ďalšie zasadnutie RŠ; 

Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák predložil jednotlivé materiály na zasadnutí rady školy a Rada školy pri 

ZŠ Kežmarská 30: 

1. zobrala na vedomie Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Kežmarská 30 za šk. rok 2017/2018 

(http://k30.sk/wp-content/uploads/sprava1718.pdf) a odporúča Mestu Košice ako zriaďovateľovi 

Základnej školy Kežmarská 30 schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

Kežmarská 30 za školský rok 2017/2018. 

2. zobrala na vedomie počty prijatých žiakov (65) pre školský rok 2018/19, celkový počet žiakov (513), 

počet tried (23) a predloženú informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu pre školský rok 2018/2019 (podrobnosti v prílohe). 

3. zobrala na vedomie Školský vzdelávací program pre primárne a pre nižšie sekundárne vzdelávanie. 

4. zobrala na vedomie  inovovaný Školský vzdelávací program pre primárne a pre nižšie sekundárne 

vzdelávanie, podľa nariadenia Ministerstva školstva SR. 

5. zobrala na vedomie predložený Školský poriadok ZŠ Kežmarská 30 (http://k30.sk/wp-

content/uploads/poriadok2018.pdf) a po prerokovaní ho na základe hlasovania členov RŠ schvaľuje. 

 

Celkovo aj v uplynulom roku na zasadnutiach Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30 prebiehala otvorená a 

konštruktívna diskusia k predkladaným bodom programu. V roku 2018 nedošlo k zmene v zložení RŠ. 

 

Ako predseda rady školy opäť kladne hodnotím spoluprácu medzi zástupcami zamestnancov a rodičov. 

Oceňujem aktivitu rodičov a ich aktívnu účasť na zasadaniach aj iných podujatiach školy.  

 

Oceňujem otvorený dialóg a spoluprácu s pedagogickým zborom, pracovníkmi a  vedením školy. 

 

 

V Košiciach 15. marca 2019 

 

Ing. Gabriel Kádár, PhD. 

Predseda rady školy 

 

 


