Rada školy
pri ZŠ Kežmarská 30
040 11 Košice

Výročná správa za rok 2015
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:
Nepedagogickí zamestnanci:
Rodičia:

Zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Zlata Malešová

Bc. Eva Streitová, podpredsedníčka
Dana Sabolová, zapisovateľka
Ing. Martin Mražík, PhD., predseda
Ing. Hana Fučková
Mgr. Katarína Borovská
Zuzana Pudelská
MUDr. Igor Jutka, MPH.
JUDr. Zsolt Varga
Mária Sarková
JUDr. Marta Budišová

V štvrtom roku pôsobenia súčasnej rady školy boli nanovo nominovaní zástupcovia zriaďovateľa.
Novou členkou RŠ sa ku dňu 27. 4.2015 stala poslankyňa miestneho zastupiteľstva Košice - Západ
pani JUDr. Marta Budišová.
V uplynulom období sa prvé riadne zasadnutie rady školy konalo dňa 26. 6. 2015 s programom:
1. Informácie o zápise žiakov do 1. ročníka (riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák);
2. Informácie o výsledkoch testovania Monitor 9 žiakov 9. ročníka
(riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák);
3. Informácie o úspešnosti a počte prijatých žiakov do interaktívnej triedy v šk. roku
2013/14 (pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák);
4. Informácie o počte prijatých žiakov 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);
5. Oboznámenie s čerpaním rozpočtu za rok 2014 (riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák);
6. Informácia o riešení kolaudačných závad po ukončení rekonštrukcie školy.
(riaditeľ ZŠ, Mgr. Pavel Horňák);
7. Prijatie uznesení k bodom zasadnutia;
8. Voľné;
9. Plán zasadnutí rady školy na ďalšie obdobie;
10. Návrh programu pre ďalšie zasadnutie RŠ;
11. Záver
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Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák informoval o počtoch zapísaných žiakov do 1.ročníka v šk. roku
2015/2016. Zapísaných bolo 70 detí, z toho 6 deti požiadalo o odklad školskej dochádzky. V šk.
roku 2015/2016 budú zriadené v 1. ročníku 3 triedy spolu 64 žiakov (21 ž. 21ž. 22 ž.).
RŠ zobrala informáciu na vedomie.



Výsledky monitora zhrnul pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák. Prítomných informoval o úspešnosti v
celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka. V matematike bola úspešnosť žiakov školy 52,68% a v
slovenskom jazyku 62,58%
RŠ zobrala informáciu na vedomie.



Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák informoval, že pre šk. rok 2015/2016 bolo do interaktívnej triedy
prijatých 25 z 4. Ročníka. Testy sa konali z M, Sj, Aj a skúšky z matematiky. Rovnaký počet 25
žiakov sa bude vyučovať v bežnej triede.
RŠ zobrala informáciu na vedomie.



Na osemročné gymnázia bolo z 5. ročníka prijatých 7 žiakov. Z tohto dôvodu vzniknú v budúcom
šk. roku 2 šiestacké triedy. Riaditeľ školy podal žiadosť na MMK, aby ostali 3 triedy z dôvodu
integrácie – na škole je 30 integrovaných žiakov. (pozn. žiadosti nebolo vyhovené.)
Na bilingválne gymnázia bolo prijatých 6 žiakov z 8. ročníka. Z 9. ročníka bolo 20 žiakov prijatých
na gymnázia a 26 na SOŠ.
RŠ zobrala informáciu na vedomie.



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 23.091 € :
zo soc. znevýhodneného prostredia 2.870 €
vzdelávacie poukazy 10.237 €
asistenti učiteľa 9.984 €
prostriedky z podielových daní 81.535 €
čerpanie na osobné náklady 81.535 €



Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák informoval o zistených závadach a nedostatkoch pri komplexnej
rekonštrukcii školy. Riaditeľ školy podal 2x reklamáciu na MMK. Nedostatky sú v štádiu riešenia.
RŠ zobrala informáciu na vedomie.

Strana č. 2
telefón: +421 903 946 157

www.k30.sk

e-mail: mrazikm@gmail.com

Rada školy
pri ZŠ Kežmarská 30
040 11 Košice

Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2015

Druhé riadne zasadnutie rady školy sa konalo dňa 24. 9. 2015 s programom:
1. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Kežmarská 30 za šk. rok 2014/2015.
(Predkladá riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák);
Materiál: http://k30.sk/doc/sprava15.pdf
2. Informácie o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu pre šk. rok 2014/2015.
(Predkladá riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák);
3. Informácia o úprave školského vzdelávacieho programu (ŠVP) pre nižšie
sekundárne vzdelávanie v šk. roku 2015/2016; (Predkladá riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel
Horňák);
Materiál: http://www.k30.sk/doc/ISCED2.pdf,
4. Informácia o riešení kolaudačných závad po ukončení rekonštrukcie školy.
Reklamácie, stav zatekajúceho stropu, revízna správa - riešenie bleskozvodov.
(riaditeľ ZŠ, Mgr. Pavel Horňák);
5. Voľné;
6. Prijatie uznesení k bodom rokovania;
7. Plán zasadnutí rady školy na ďalšie obdobie;
8. Návrh programu pre ďalšie zasadnutie RŠ;
9. Záver



Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák predložil Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Kežmarská
30 za šk. rok 2014/2015. K správe prebehla diskusia a členovia RŠ zobrali na vedomie podávané
informácie a odporučili zriaďovateľovi mestu Košice schváliť predloženú Správu o výchovnovzdelávacej činnosti. Správa je zverejnená na internetovej stránke školy.



Pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák predložil ďalší materiál - Informácie o zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu pre šk. rok 2015/2016.
- roč. 1-4 – 10 tried (10 pedagógov + 1 asistentka)
- roč. 5-9 – 11 tried (17 pedagógov + 2 asistentky)
- ŠKD - 7 oddelení (6,3 zamestnancov)
- Vedenie – 3
- do 1. ročníka bolo prijatých 61 žiakov, celkový počet žiakov školy 453
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 informoval, že školského vzdelávacieho program sa
nemenil. Rozdiel je iba v klasifikácii, keďže sme prešli na jednotné hodnotenie.
RŠ zobrala informáciu o ŠVP na vedomie
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Riaditeľ Mgr. Pavel Horňák znova RŠ informoval o riešení a priebehu odstraňovania zistených
kolaudačných závad. V súčinnosti so zriaďovateľom sa vykonali potrebné opatrenia a závady boli
odstránené.
RŠ zobrala informáciu na vedomie.



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

Celkovo aj v poslednom roku pôsobenia tohto zloženia RŠ na zasadnutiach prebiehala otvorená
a konštruktívna diskusia k predkladaným bodom programu.
Najdlhšie trvajúce nedostatky po rekonštrukcii školy boli odstránené. 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. Naďalej pretrváva slabý záujem
o problémy školy a pasivita v účasti na zasadnutiach zo strany poslancov a ako zástupcov
zriaďovateľa.
Oceňujem otvorený dialóg a spoluprácu s pedagogickým zborom, pracovníkmi a vedením školy.
V Košiciach 30. marca 2016
Ing. Martin Mražík, PhD.
Predseda rady školy
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