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Výročná správa za rok 2014 

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, podpredsedníčka do 31. augusta 2014 

Mgr. Zlata Malešová, od 1. septembra 2014  

Bc. Eva Streitová, podpredsedníčka 

Nepedagogickí zamestnanci:  Dana Sabolová, zapisovateľka 

Rodičia:    Ing. Martin Mražík, PhD., predseda 

Doc. Ing. Jozef Glova, PhD. do 10. septembra 2014 

Ing. Hana Fučková od 11. septembra 2014 

Ivan Poliačik do 31. augusta 2014 

Mgr. Katarína Borovská od 1. septembra 2014 

Zuzana Pudelská 

Zástupcovia zriaďovateľa: MUDr. Igor Jutka, MPH. 

JUDr. Zsolt Varga 

Mária Sarková 

Ing. Franitišek Lizák, 

 

 

 

V treťom roku pôsobenia súčasnej rady školy sa vyskytli ďalšie organizačné zmeny v zložení členov RŠ. 

Pán Ivan Poliačik ako zástupca rodičov, prestal byť členom RŠ od 31. augusta 2014 z titulu ukončenia 

štúdia jeho dieťaťa na ZŠ Kežmarská 30. Pani Mgr. Soňa Roháčova ako zástupkyňa pedagogických 

zamestnancov a zároveň podpredsedníčka RŠ, prestala byť riadnou členkou RŠ od 31. augusta 2014 

z titulu ukončenia pracovného pomeru so ZŠ Kežmarská 30. Pán Doc. Ing. Jozef Glova, PhD. ako 

zástupca rodičov, sa k 10. septembru 2014 vzdal členstva v RŠ z pracovných dôvodov a pobytu 

v zahraničí. Na základe výsledkov v posledných voľbách do RŠ sa podľa poradia novými riadnymi 

členmi RŠ stali: Mgr. Zlata Malešová ako zástupkyňa pedagogických zamestnancov od 1. septembra 

2014, Mgr. Katarína Borovská ako zástupkyňa rodičov od 1. septembra 2014 a Ing. Hana Fučková ako 

zástupkyňa rodičov od 11. septembra 2014. 

 

V uplynulom období sa prvé riadne zasadnutie rady školy konalo dňa 24. 6. 2014 s programom: 

 

1. Výročná správa RŠ za rok 2013; 

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); 
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Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2014  

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 sa s čerpaním rozpočtu za rok 2013 (riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

7. Informácia o kolaudácií a finálnom ukončení rekonštrukcie školy, prípadné riešenia 

nedostatkov, aktuálny stav tried a školských priestorov (riaditeľ ZŠ, Mgr. Pavel Horňák); 

8. Prijatie uznesení k bodom rokovania; 

9. Voľné; 

10. Plán zasadnutí rady školy na ďalšie obdobie; 

11. Návrh programu pre ďalšie zasadnutie RŠ; 

12. Záver 

 

 Na zasadnutí bola schválená výročná správa za rok 2013. 

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

2014/2015. Zapísaných bolo 74 detí, z toho 3 deti požiadali o odklad školskej dochádzky a 5 detí 

nebolo prijatých. V šk. roku 2014/2015 budú zriadené v 1. ročníku 3 triedy spolu 64 žiakov.  

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

celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka. Testovania sa zúčastnilo 49 žiakov. V matematike bola 

úspešnosť žiakov školy 57,04% (nad celoslovenským priemerom - 54,6%) a v slovenskom jazyku 

62% (rovno s celoslovenským priemerom - 62%). 

 Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák informoval, že pre prijatie do interaktívnej triedy v šk. roku 
2014/2015 bolo testovaných spolu 41 žiakov 4. ročníka z M, Sj, Aj a skúšky z matematiky. Triedu 
bude navštevovať 21 žiakov. Kritériom bola úspešnosť: na 1. mieste žiak s 91,41% a na 
21. mieste 81% úspešnosti. 

 Na osemročné gymnázia bolo z 5. ročníka prihlásených 13 žiakov z toho 12 žiakov bolo prijatých. 

Na bilingválne gymnázia bolo prijatých 16 žiakov z 8. ročníka, hlásilo sa 25. Z 9. ročníka bolo 24 

žiakov prijatých na gymnázia a 27 na SOŠ. 

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

- rozpočet – normatívne  PK 654.982 € :   čerpanie osobné náklady 560.384 € 
                     prevádzkové náklady 94.598 €  

                           nenormatívne 27.043 €     z toho odchodné 3.952                                                           
       zo soc. znevýhodneného prostredia 2.870 €     
       vzdelávacie poukazy 10.237 €       
       asistenti učiteľa 9.984 € 

                                   rozpočet – OK 88.310 €    čerpanie na osobné náklady 85 933 € 
       prevádzkové náklady 2 377 € 

 Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák informoval o zistených závadach a nedostatkoch pri komplexnej 

rekonštrukcii školy. Za najväčší problém označil zatekajúci strop. Pri reklamácií sa vyskytli 

problémy z hľadiska nedostupnosti kolaudačnej dokumentácie, ktorá je uložená u zriaďovateľa. 

Riaditeľovi ZŠ nebol predložený zoznam kolaudačných závad. RŠ prijala informáciu 

o problematickom odstraňovaní drobných závad. RŠ uložila riaditeľovi urýchliť všetky postupy 

a zabezpečiť podklady, ktoré sú potrebné pre reklamáciu. Do budúceho zasadania RŠ 
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v septembri 2014 požadujeme informácie o riešení problému. Pri reklamáciách tohto typu je 

potrebná súčinnosť so zriaďovateľom, ktorý je objednávateľom a má uzatvorené zmluvy so 

zhotoviteľmi prác. Priebeh odstraňovania a riešenie reklamácií budú členovia RŠ sledovať. 

 V závere sme diskutovali o neúčasti poslancov na zasadnutí RŠ. V tomto smere bolo navrhnuté 

organizovať zasadania tak, aby nedochádzalo ku termínovému prekrytiu so zasadnutiami MZ. 

Predseda RŠ požiadal zástupcu MZ o sprístupnenie termínov zasadnutí.  

Druhé riadne zasadnutie rady školy sa konalo dňa 18. 9. 2014 s programom: 

  

1. Voľba podpredsedu Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30; 

2. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Kežmarská 30 za šk. rok 2013/2014;   

3. Informácie o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu pre šk. rok 2014/2015;  

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

vzdelávanie v šk. roku 2014/2015 v predmetoch 9. ročníka: Anglické reálie, Angličtina;  

5. Informácia o odstraňovaní kolaudačných závad v rámci celkovej rekonštrukcie školy, 

reklamácia zatekajúceho stropu a ďalšie zistené nedostatky; 

6. Voľné; 

7. Prijatie uznesení k bodom rokovania; 

8. Plán zasadnutí rady školy na ďalšie obdobie; 

9. Návrh programu pre ďalšie zasadnutie RŠ; 

10. Záver 

 

 Na zasadnutí sa konala voľba podpredsedu RŠ, na základe hlasovania bola zvolená zástupkyňa 

pedagogických zamestnancov pani Bc. Eva Streitová. 

 Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák predložil Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Kežmarská 

30 za šk. rok 2013/2014. K správe prebehla diskusia a členovia RŠ zobrali na vedomie podávané 

informácie a odporučili zriaďovateľovi mestu Košice schváliť predloženú Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti. 

 Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák predložil ďalší materiál - Informácie o zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu pre šk. rok 2014/2015.  

- roč. 1-4 – 10 tried (10 pedagógov + 1 asistentka) 
- roč. 5-9 – 11 tried (20 pedagógov  + 2 asistentky) 
- ŠKD  -  7 oddelení (6,3 zamestnancov) 
-  Vedenie – 3 
- do 1. ročníka bolo prijatých 61 žiakov, celkový počet žiakov školy 441                                                        

Tieto informácie členovia RŠ rovnako zobrali na vedomie a odporučili zriaďovateľovi mestu 

Košice schváliť predloženú informáciu o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.   

 Na zasadnutí pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák predložil materiál o úprave školského vzdelávacieho 

programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie v šk. roku 2014/2015 v predmetoch 9. ročníka: 

Anglické reálie, Angličtina. Na základe pedagogickej činnosti v uvedených predmetoch bolo 

navrhnuté: 
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1.) Zrušenie predmetu Anglické reálie 9.ročník, s dotáciou 1 hod./týždeň,  

2.) Zmena dotácie predmetu Angličtina 9.ročník z 3. hod./týždeň na 4 hod./týždeň. 

Po objasnení tejto požiadavky a diskusii, bol aj tento návrh prijatý a odporučený zriaďovateľovi 

mestu Košice schváliť. 

 Na druhom riadnom zasadnutí RŠ sme sa vrátili ku riešeniu a priebehu odstraňovania zistených 

kolaudačných závad. V súčinnosti so zriaďovateľom sa vykonali potrebné opatrenia a závady 

budú odstránené. Priebeh odstraňovania závad budú naďalej členovia RŠ sledovať. 

 V bode voľné sa otvorila diskusia ohľadom šikanovania žiakov 2. ročníka staršími žiakmi (kradnú 

im desiate a brejky).  Pán riaditeľ informoval členov RŠ, že nebola podaná oficiálna sťažnosť od 

rodičov detí. Anonymné sťažnosti nevieme riešiť. Každý prípad je potrebné bezodkladne ohlásiť 

a vedenie školy prijme opatrenia. 

 Ohľadom prijímania žiakov do interaktívnej triedy v 5. Ročníku bola otvorená diskusia – prečo sa 

zaratávajú všetky výsledky napr. Komparo, Max a ešte aj testovanie zo SJ, M, Cj. Niektorí rodičia 

neboli o týchto podmienkach dopredu informovaní, resp. kritéria nie sú jednoznačne zverejnené 

napr. na stránke školy. 

 Členovia RŠ pripomenuli, že je potrebné aktualizovať údaje na internetovej stránke školy. 

Celkovo v roku 2014 na zasadnutiach Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30 prebiehala otvorená 

diskusia k predkladaným bodom programu. Došlo k výraznej zmene členov RŠ no nemalo to 

negatívny vplyv na priebeh zasadnutí ani spoluprácu medzi členmi RŠ, vedením školy ani 

zriaďovateľom Mestom Košice. 

 

Členovia rady školy neboli spokojní s nedostatkami po rekonštrukcii školy. Znepokojenie 

prinieslo aj pomalé riešenie vzniknutých problémov a slabá súčinnosť so zriaďovateľom. V tomto 

smere chcem vyzdvihnúť aktivitu členky RŠ pani Márie Sarkovej, ktorá ako zástupkyňa zriaďovateľa 

sa podujala pomôcť menované nezrovnalosti riešiť. 

 

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, slabý záujem o problémy školy a účasť na zasadnutiach zo strany 

poslancov a ako zástupcov zriaďovateľa.  

 

Naďalej oceňujem otvorený dialóg a spoluprácu s pedagogickým zborom, pracovníkmi 

a  vedením školy. 

 
V Košiciach 23. marca 2015 

Ing. Martin Mražík, PhD. 
Predseda rady školy 


