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Výročná správa za rok 2013 

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. Soňa Roháčová, popredseda 

Bc. Eva Streitová 

Nepedagogickí zamestnanci:  Dana Sabolová, zapisovateľka 

Rodičia:    Ing. Martin Mražík, PhD., predseda 

Ing. Jozef Glova, PhD. 

Ivan Poliačik 

Zuzana Pudelská 

Zástupcovia zriaďovateľa: PeadDr. Jozef Bojčík, MPH. do 16. decembra 2013 

MUDr. Igor Jutka, MPH. 

JUDr. Zsolt Varga 

Sarková Mária 

Ing. Franitišek Lizák, od 16. decembra 2013 

 

V uplynulom období sa uskutočnili dve riadne zasadnutia RŠ: 

  

Prvé riadne zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 24. 6. 2013, s programom: 

 

1. Výročná správa RŠ za rok 2012 (Martin Mražík); 

2. Informácie o zápise žiakov do 1. ročníka (riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

3. Informácie o výsledkoch monitoru žiakov 9. ročníka (riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

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

2013/14 (pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák); 

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

prijatých žiakov na gymnázia z 8 ročníka ZŠ, celková úspešnosť – počet uchádzajúcich sa a 

počet prijatých žiakov (riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

6. Oboznámenie s rozpočtom na rok 2012 – čerpanie rozpočtu (riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel 

Horňák); 

7. Priebeh rekonštrukcie školy, plán ukončenia (riaditeľ ZŠ, Mgr. Pavel Horňák); 

8. Diskusia ku koncepcii a smerovaniu školy v otázke jednej výberovej - interaktívnej triedy 

(predseda rady ZRŠ pri K30 Ing. Jozef  Glova, PhD., riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

9. Prijatie uznesení k bodom rokovania; 

10. Voľné; 

11. Plán zasadnutí rady školy na ďalšie obdobie; 

12. Návrh programu pre ďalšie zasadnutie RŠ; 

13. Záver 
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Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2013  

 

 Na tomto prvom zasadnutí bola schválená výročná správa za rok 2012. 

 Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák informoval členov RŠ o počtoch zapísaných žiakov do 1.ročníka v 

šk. roku 2013/2014. Zapísaných bolo 62 detí, z toho 6 detí má odklad školskej dochádzky a 6 detí 

nebolo prijatých z dôvodu, že nám zriaďovateľ nedovolil otvoriť 3 triedy. V šk. roku 2013/2014 

budú zriadené v 1. ročníku 2 triedy s počtom žiakov po 25.  

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

celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka Monitor 2013. Testovania sa zúčastnilo 20 žiakov. V 

matematike bola úspešnosť žiakov školy 71% (nad celoslovenským priemerom 60,07%) a v 

slovenskom jazyku 67,4% (pod celoslovenským priemerom 67,51%). 

 Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák informoval, že pre prijatie do interaktívnej triedy v šk. roku 

2013/2014 bolo testovaných 48 žiakov. Žiaci boli vybraní na základe priemernej úspešnosti zo 7. 

testov ( 5 testov Komparo, test z Aj a matematiky). Triedu bude navštevovať 24 žiakov. 

 Na osemročné gymnázia bolo z 5. ročníka prihlásených 18 žiakov, úspešných bolo 15, prijatých 

15 žiakov. Na bilingválne gymnázia bolo prihlásených 30 žiakov, úspešných bolo 21, prijatých 21 

žiakov z 8. ročníka. Z 9. ročníka bolo 9 žiakov prijatých na gymnázia a 12 na SOŠ. 

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

- rozpočet – PK 606 914 €     z toho  osobné náklady 489 175 € 

                prevádzkové náklady 101 626 €  

      vzdelávacie poukazy 9 906 € 

      mimoriadne výsledky žiakov 600 € 

      zo soc. znevýhodneného prostredia 0 € 

      športové poukazy 5 607 € 

-rozpočet – OK 89 714€     z toho  osobné náklady 87 337 € 

      Prevádzkové náklady 2 377 € 

-sponzorské prostriedky 100 € 

 

 Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák informoval, že rekonštrukcia školy je ukončená a prebiehajú 

práce v rámci kolaudačných závad. 

 Diskusia ku koncepcii a smerovaniu školy sa konala na podnet rodičov. Dotkla sa najme otázky 

významu a prehodnotenia zriaďovania matematickej - interaktívnej triedy. Niektorí rodičia na 

pôde Rady rodičovského združenia vyslovili obavu o tom, či nie sú niektorí žiaci znevýhodnení 

v rámci vyučovania matematiky, ak ostanú v bežnej triede, keďže do interaktívnej triedy sa 

vyberú najlepší žiaci. V ostatných triedach ostávajú priemerní a slabší žiaci, čím strácajú 

rovesnícke vzory. Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák vysvetlil členom RŠ, že žiaci v bežnej triede 

majú v rámci prijatého ŠVP iba o 1. hodinu matematiky menej. Rodičia navrhli, aby výsledky 

prijímacích pohovorov do tried s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných 

predmetov, boli viac prehľadné a sprístupnené rodičom. Rodičia si želajú viac konkrétnu 

informáciu o úspešnosti, prípadne neúspešnosti a celkovom umiestnení svojich detí z hľadiska 

dosiahnutých bodov. Bolo navrhnuté riešenie, že rodičia dostanú kód žiaka a na stránke školy sa 

budú môcť pozrieť na celkovú úspešnosť svojho dieťaťa. 
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Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2013  

 

 

Druhé riadne zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 24. 6. 2013, s programom: 

1. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Kežmarská 30 za šk. rok 2012/2013.  (Predkladá 

riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

2. Informácie o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu pre šk. rok 2013/2014. (Predkladá 

riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

3. Informácia o petícii rodičov proti zrušeniu jedného oddelenia ŠKD; (informuje Martin Mražík, 

člen petičného výboru); 

4. Prerokovanie a vyjadrenie k školskému vzdelávaciemu programu pre šk. rok 2013/2014 

(primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie). (Predkladá riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

5. Prerokovanie a schválenie nového školského poriadku. (Predkladá riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel 

Horňák); 

6. Informácia o ukončení rekonštrukcie školy, (Predkladá riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

7. Prijatie uznesení k bodom rokovania; 

8. Voľné; 

9. Návrh programu pre ďalšie zasadnutie RŠ; 

10. Záver 

 

• Riaditeľ ZŠ Kežmarská 30, Mrg. Pavel Horňák, na zasadnutí predložil na prerokovanie: 

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

- Informáciu o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- Školský vzdelávací program pre 9. ročník, 

- Informáciu o ukončení rekonštrukcie školy. 

 Členovia RŠ zobrali na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a odporučili ju schváliť 

zriaďovateľovi mestu Košice.  

 Členovia RŠ zobrali na vedomie počty prijatých žiakov pre školský rok 2013/14 a predloženú 

informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu pre školský rok 2013/14.  

 Rada školy zobrala na vedomie informáciu o zriadení nového oddelenia ŠKD na základe počtu 

detí a zaisteniu ich bezpečnosti.  

 Rada školy zobrala na vedomie informáciu riaditeľa, že na základe neschválenia 8. oddelení ŠKD 

zo strany zriaďovateľa, zníži úväzky vychovávateliek od 1.10. 2013. Členovia rady školy sa však 

nestotožnili s postupom zriaďovateľa a v tejto veci podporili petíciu rodičov pre riadne 

zabezpečenie chodu ŠKD. 

 Rada školy kladne ohodnotila zvýšenie kvalifikačnej skladby pedagogických zamestnancov a 

snahy o zvýšenie celkového materiálneho zabezpečenia. 

 Rada školy zobrala na vedomie predložený Školský vzdelávací program a kladne hodnotí zvýšenie 

hodinovej dotácie na cudzí jazyk. Rada školy sa po diskusii stotožnila s pokračovaním v 

osvedčenej profilácii školy. 
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Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2013  

 

 Členovia RŠ sa oboznámili s predloženým Školský poriadok a po prerokovaní ho na základe 

hlasovania schválili. 

 Členovia RŠ boli oboznámení s ukončením rekonštrukcie školy a plánovanou kolaudáciou, ako aj 

o nedostatkoch ktoré sa vyskytli a boli uskutočnené nápravy.  

V závere konštatujem, že na stretnutiach Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30 prebiehala otvorená 

diskusia k predkladaným bodom programu. Bola otvorená diskusia z hľadiska profilácie školy. Bolo 

navrhnuté riešenie z hľadiska transparentnosti a prehľadu celkových výsledkov prijímaných žiakov do 

interaktívnej triedy. 

Počas druhého roku pôsobenia súčasnej rady školy sa vyskytli organizačné zmeny v zložení 

členov. Pán poslanec PeadDr. Jozef Bojčík, MPH., od 16. decembra 2013, prestal byť členom RŠ K30 

na vlastnú žiadosť. Na uvoľnené miesto zástupcu zriaďovateľa, bol následne dňa 16. decembra 2013 

zriaďovateľom delegovaný poslanec MČ Košice Západ Ing. Franitišek Lizák. 

Členovia rady školy ocenili ukončenie procesu rekonštrukcie školy. Navrhnuté náhradné riešenia 

a organizácia výučby počas rekonštrukcie aj napriek niektorým ťažkostiam boli zo strany vedenia 

školy celkovo zvládnuté.  

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. 

Opäť musím skonštatovať, že by som privítal väčší záujem o problémy školy aj zo strany poslancov 

a ostatných zástupcov zriaďovateľa.  

Naďalej oceňujem otvorený dialóg a spoluprácu s pedagogickým zborom, pracovníkmi 

a  vedením školy. 

 
V Košiciach 29. marca 2014 

Ing. Martin Mražík, PhD. 
Predseda rady školy 


