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Výročná správa za rok 2016 

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:  Dana Sabolová (do 31.5.2016) 

    Danu Poliačikovú (od 1.6.2016) 

Rodičia:    Ing. Gabriel Kádár, PhD., predseda  

Ing. Martin Mražík, PhD., podpredseda 

Ing. Grendelová Nataša 

Mgr. Katarína Borovská (do 24.6.2016) 

Korytková Mária (od 24.6.2016) 

Zástupcovia zriaďovateľa: MUDr. Igor Jutka, MPH. 

JUDr. Zsolt Varga 

Mária Sarková 

JUDr. Marta Budišová 

 

 

 

 

V uplynulom období sa ustanovujúce zasadnutie rady školy konalo dňa 07. 04. 2016 s programom: 

 

1. Otvorenie, privítanie a predstavenie prítomných  

2. Oboznámenie s výňatkami zákona a vyhlášky  

3. Priebeh a výsledok voľby členov Rady školy. Uvedenie zloženia členov rady školy menovite, koho 

zastupujú a s akým počtom hlasov z ktorých boli zvolení, resp. kým boli delegovaní 

4. Voľba predsedu Rady školy, návrh do Mestskej školskej rady 

5. Iné, záver. 

1 .  Zasadnutie Rady školy otvoril Mgr. Pavel Horňák, riaditeľ školy. Privítal prítomných a predstavil ich. 

2 .  Riaditeľ školy oboznámil prítomných s výňatkami zákon 596/2004 o štátnej správe a školskej samospráve. 

Upozornil, že podrobnosti o spôsobe ustanovenia Rady školy určuje vyhláška 291/2004, 230/2009 a 

upresňuje metodický pokyn MMK. Prítomní si teda ozrejmili spôsob ustanovenia Rady školy, jej zložene, 

funkčné obdobie a pod. 

3.  Riaditeľ školy oboznámil prítomných s výsledkami volieb a novým zložením Rady školy: 

Dňa 14.03.2016 sa uskutočnili voľby členov do Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach z 

nepedagogických zamestnancov. Volieb sa zúčastnilo 8nepedagogických zamestnancov z celkového počtu  

8 = 100,0 %. 

Dňa 16.03.2016 sa uskutočnili voľby členov do Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach z 

pedagogických zamestnancov. Volieb sa zúčastnilo 37 pedagogických zamestnancov z celkového počtu 

40 = 92,5 %. 

Dňa 6.4.2016 sa uskutočnili voľby členov do Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach z radov 

rodičov.  

Volieb sa zúčastnilo 218 rodičov z celkového počtu 376  = 57,98 %. 
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Výsledky volieb sú nasledovné: 

Zvolení členovia Rady školy za pedagogických zamestnancov: 

1. Desiatniková Jana, Mgr., učiteľ 5.- 9. 

2. Šoltýsová Zuzana, Mgr., učiteľ 1.- 4. 

Zvolený člen Rady školy za nepedagogických zamestnancov: 

3. Sabolová Dana, hospodárka školy 

 

Zvolení členovia Rady školy za rodičov: 

4. Borovská Katarína, Mgr., rodič v S.A 

S. Grendelová Nataša, Ing., rodič v 3.B 

6. Kádár Gabriel, Ing. PhD., rodič v 2.B 

7. Mražík Martin, Ing., PhD., rodič v l.B 

 

Delegovaní členovia Rady školy za zriaďovatel'a: 

8. Budišová Marta, JUDr., poslanec MČ Košice- Západ 

9. Jutka Igor, MUDr. MPH, poslanec Mestského zastupitel'stva 

10. Sarková Mária, oddelenie školstva MMK 

11. Varga Zsolt, JUDr., poslanec MČ Košice – Západ 

 

4.  Volieb predsedu Rady školy sa zúčastnilo 10 novozvolených členov Rady školy. Jedinýmkandidátom bol a 

novým predsedom Rady školy sa stal Ing. Gabriel Kádár, PhD. Za zapisovateľa bola vybratá: Dana 

Sabolová. 

Do Mestskej školskej rady boli navrhnutí: Mgr. Katarína Borovská, Ing. Gabriel Kádár, PhD., Ing. 

Martin Mražík, PhD., JUDr. Zsolt Varga.  

 

6. Bývalý predseda sa rozlúčil a poprial úspech novým členom . Zasadnutie ukončil riaditeľ školy. 

 

Dňa 09. 6. 2016 sa konalo druhé mimoriadne zasadnutie rady školy s programom: 

 

1. Doplnenie rady školy po skončení prac. pomeru jej člena 

 

1. Predseda RŠ  privítal prítomných a oboznámil ich s dôvodom mimoriadneho zasadnutia RŠ ako 

aj programom zasadnutia. Na základe informácie od  riaditeľa školy ZŠ Kežmarská 30, došlo 

k 31.5.2016 k ukončeniu pracovného pomeru členky Rady školy za nepedagogických zamestnancov 

Dany Sabolovej. V súlade so štatútom rady školy bol emailom zo dňa 2.5.2016 daný návrh kooptovať do 

rady školy za nepedagogických zamestnancov druhého člena v poradí podľa výsledkov volieb a to p. 

Danu Poliačikovú. Uvedený postup bol konzultovaný s p. Lopušiakovou, ktorá potvrdila, že kooptácia je 

v súlade so Štatútom Rady školy: http://k30.sk/?page_id=49.  

 

2. Záver: 

Na základe uvedeného bola do rady školy kooptovaná za nepedagogických zamestnancov  Dana 

Poliačiková, 0907 453 283, poliacikovadana@gmail.com, ktorá nahradila odchádzajúcu členku rady 

školy p. Danu Sabolovú. 

 

  

http://k30.sk/?page_id=49
mailto:poliacikovadana@gmail.com
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Dňa  9.6.2016 sa  konalo výberové konanie na obsadenie riaditeľa ZŠ Kežmarská 30, v Košiciach.  

 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 9.6.2016 v priestoroch ZŠ Kežmarská 30, 040 11 Košice 

Výberovú komisiu tvorilo 11 členov  rady školy, 1 zástupca Štátnej školskej inšpekcie  a 1 zástupca 

z Okresného úradu – odbor školstva v Košiciach.  Členovia výberovej komisie mali hlas rozhodujúci. 

Do výberového konania, ktoré malo uzávierku dňa 20.5.2016, sa prihlásil jeden kandidát. 

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania  navrhla zriaďovateľovi  vymenovať do funkcie 

riaditeľ ZŠ Kežmarská 30, 040 11 Košice kandidáta pána :   Mgr. Pavel Horňák. 

V zmysle § 3 ods. 2 zákona c. 596/2003 Z.z. o statnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov Mesto Košice, ako zriaďovateľ', listom zo dňa 29.6.2016 zaslal svoje nesúhlasné 

stanovisko s predloženým návrhom na menovanie p. Pavla Horňáka do funkcie riaditeľa Základnej školy 

Kežmarská 30, Košice. 

Dňa 28. 06. 2016 sa konalo tretie  riadne zasadnutie rady školy s programom: 

  

1. Doplnenie nového člena rady školy za rodičov - kooptácia 

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

3. Informácie o výsledkoch testovania žiakov 5. ročníka – Testovanie 5 (riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák) 

4. Informácie o výsledkoch testovania žiakov 9. ročníka Testovanie 9 (riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

5. Informácie o úspešnosti a počte prijatých žiakov do interaktívnej triedy (pán riaditeľ Mgr. Pavel 

Horňák); 

6. 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); 

7. Oboznámenie s čerpaním rozpočtu za rok 2015 (riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák); 

8. Prijatie uznesení k bodom zasadnutia; 

9. Voľné; 

10. Plán zasadnutí rady školy na ďalšie obdobie; 

11. Návrh programu pre ďalšie zasadnutie RŠ; 

12. Záver 

1. Na základe písomnej žiadosti došlo k ukončeniu členstva v rade školy z radov rodičov k 24.6.2016 - Mgr. 

Borovská Katarína. Novým členom rady školy z radov rodičov sa stala nasledujúca osoba s najvyšším 

počtom hlasov z ostatných volieb do rady školy p. Korytková Mária           

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

2016/2017; 

Zapísaných žiakov :   76 

Odklad školskej dochádzky:   7 

Neprijatí:     3 

Celkový stav do šk. roku 2016/17 je 66  žiakov v 3 triedach. 

3. Výsledky testovania žiakov 5. ročníka – Testovanie 5 zhrnul pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák 

Úspešnosť našich žiakov bola: z matematiky 71,8 %, zo slovenského jazyka 72,27%. 

Najúspešnejší žiaci v M  dosiahli 1x 100%;1x96,7%;4x93,3% 

Najúspešnejší žiaci v Sj  dosiahli 3x 93,3% 

Priemer Slovenska je M 61,99 %, SJ 66,62 %. 
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Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2016  

 

4. Výsledky testovania žiakov 9. ročníka Testovanie 9 zhrnul pán riaditeľ Mgr. Pavel Horňák 

Úspešnosť našich žiakov bola: z matematiky 64,4% (9.A:87,7), zo slovenského jazyka 66,7% (9.A:81,7). 

Najúspešnejší žiaci v M  dosiahli 5x 100% 

Najúspešnejší žiaci v Sj  dosiahli 3x 100% 

Priemer Slovenska je M 52,8%, SJ 62,6%. 

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

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

prijatých:   24 žiakov. 

6. 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); 

Na osemročné gymnáziá z 5. ročníka: 7  prijatých žiakov 

Na bilingválne gymnáziá z 8. ročníka: 6 prijatých žiakov 

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

Dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 792 369 Eur 

Príspevky od rodičov 20 027 Eur 

Čerpanie: 

Osobné náklady             90 428,00 €  

Osobne náklady učitelia          580 418,00 €  

Prevádzka          106 436,00 €  

Asistenti            24 570,00 €  

Učebnice              1 793,00 €  

Hmotná núdza                  846,00 €  

Sociálne znev. prost.              2 473,00 €  

Vzdelávacie poukazy              9 888,00 €  

 

         816 852,00 €  

 

8. V časti ostatné sa diskutoval problém ŠKD pre 4 ročník. Riaditeľ školy informoval o postupe pri žiadosti 

o navýšenie počtu vychovávateľov ŠKD a to v závislosti od počtu detí. Na základe predbežnej žiadosti je 

pre 240 detí potrebných 8 vychovávateľov pre ŠKD. Žiadosť bude prerokovávať a odsúhlasovať 

zriaďovateľ v septembri.  

Dňa  20.9.2016 sa  konalo druhé  výberové konanie na obsadenie riaditeľa ZŠ Kežmarská 30, v Košiciach.  

 

Výberové konanie sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ Kežmarská 30, 040 11 Košice 

 

Výberovú komisiu tvorilo 11 členov  rady školy, 1 zástupca Štátnej školskej inšpekcie  a 1 zástupca z Okresného 

úradu – odbor školstva v Košiciach.  Členovia výberovej komisie mali hlas rozhodujúci. 

Do výberového konania, ktoré malo uzávierku dňa 31.8.2016, sa prihlásili traja kandidáti. 

 

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania  s počtom hlasov 8  navrhla zriaďovateľovi na 

vymenovanie do funkcie riaditeľ ZŠ Kežmarská 30, 040 11 Košice kandidáta pána :   Mgr. Pavel Horňák. 
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Dňa 27.09.2016 sa konalo štvrté  riadne zasadnutie rady školy s programom: 

 

1. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Kežmarská 30 za šk. rok 2015/2016.  (Predkladá 

riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák);  

2. Informácie o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu pre šk. rok 2016/2017. (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); 

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; 

12. Záver 

 

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 2015/2016 a 

odporučila Mestu Košice, ako zriaďovateľovi Základnej školy Kežmarská 30, schváliť Správu o 

výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Kežmarská 30 za školský rok 2015/2016. 

2. zobala na vedomie počty prijatých žiakov (67) pre školský rok 2016/17, celkový počet žiakov (461), 

počet tried (21) a predloženú informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu pre školský rok 2016/17 . 

3. zobala na vedomie úpravy Školského vzdelávacieho programu pre primárne a pre nižšie sekundárne 

vzdelávanie. 

4. Rada školy pri ZŠ Kežmarská 30 zobala na vedomie inovácie v Školskom vzdelávacom programe pre 

primárne a pre nižšie sekundárne vzdelávanie, podľa nariadenia Ministerstva školstva SR. 

5. zobala na vedomie predložený Školský poriadok ZŠ Kežmarská 30 a po prerokovaní ho na základe 

hlasovania členov RŠ schválila. 

6. Členovia Rady školy v rámci voľnej diskusie nadniesli problematiku potreby riešenie osvetlenia 

bočného schodiska. Pán riaditeľ informoval o stave žiadosti o opravu prístupového chodníka oprave 

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

konštruktívna diskusia k predkladaným bodom programu. V oku 2016 došlo k zmene v zložení RŠ no nemalo to 

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

Mestom Košice. 

 

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 30. marca 2017 

Ing. Gabriel Kádár, PhD. 

Predseda rady školy 

 

 


