Výročná správa
Rady školy pri Základne škole Fábryho 44 v Košiciach za rok 2018
Rada školy je zriadená v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a
finančnom zabezpečení.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom školy, ktorý sa
vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických
zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní
funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy, posudzuje a
vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Rada školy pracovala v roku 2018 v tomto zložení:
od 1.1.2018 do 31.3.2018
zastúpenie za rodičov:
Mgr. Beáta Compeľová
JUDr. Zuzana Janáková
Ing. Maroš Seňo, predseda rady
Mgr. Renáta Sotáková
zastúpenie za pedagogických zamestnancov:
Mgr. Zuzana Šemeláková
Mgr. Zuzana Tomčíková, podpredseda rady
zastúpenie za nepedagogických zamestnancov:
Jolana Maťašovská
zastúpenie za zriaďovateľa:
Blanka Eliášová
Ing. Marek Kandráč
Adrián Pakan
Eduard Valkovský

od 31.1.2018 31.8.2018
zastúpenie za rodičov:
Mgr. Beáta Compeľová
Ing. Maroš Seňo, predseda rady
Mgr. Renáta Sotáková
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zastúpenie za pedagogických zamestnancov:
Mgr. Zuzana Šemeláková
Mgr. Zuzana Tomčíková, podpredseda rady
zastúpenie za nepedagogických zamestnancov:
Jolana Maťašovská
zastúpenie za zriaďovateľa:
Blanka Eliášová
Ing. Marek Kandráč
Adrián Pakan
Eduard Valkovský
od 01.9.2018 31.12.2018
zastúpenie za rodičov:
Mgr. Beáta Compeľová
Ing. Aneta Čapová
Mg. Silvia Janovičová
Ing. Maroš Seňo, predseda rady
zastúpenie za pedagogických zamestnancov:
Mgr. Zuzana Šemeláková
Mgr. Zuzana Tomčíková, podpredseda rady
zastúpenie za nepedagogických zamestnancov:
Jolana Maťašovská
zastúpenie za zriaďovateľa:
Blanka Eliášová
Ing. Marek Kandráč
Adrián Pakan
Eduard Valkovský

Prehľad činnosti Rady školy v roku 2018
Rada školy pri ZŠ Fábryho 44 v Košiciach sa v roku 2016 zišla na troch stretnutiach: 8.3.,
22.5., 4.10.2018.
Zasadnutie Rady školy uskutočnené dňa 8.3.2018
Program Zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia Rady školy
2. Príprava akcie na MDD
3. Informácie riaditeľky školy ( akcie v rámci školy, atď.)
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4. Vianočný jarmok ( výťažok a diskusia )
5. Návrhy, podnety, diskusia
6. Záver
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy
1. Riaditeľka školy informovala o akciách, ktoré na škole prebehli a o plánovaných
akciách. Medzi úspešne zvládnuté akcie patria: Imatrikulácia prvákov,
Testovanie 5- výsledky viď. internetová stránka školy, Deň otvorených dverí,
Mikuláš, Mikulášske tvorivé dielne, Vianočný jarmok a Vianočná akadémia,
ukážka prvej pomoci v rámci projektu Záchrana som ja , rôzne súťaže, lyžiarsky
kurz, výlet do Tatranskej Lomnice počas jarných prázdnin, zakúpenie
konvektomatu do kuchyne, rekonštrukcia cvičnej kuchynky, nové lavice do tried
Plánované akcie : 15.3.2018 – Deň otvorených dverí
21.3. 2018 – Testovanie 9
22.3.2018 – Triedne aktívy ZRŠ
6.-7.4.2018 – zápis do prvého ročníka
13.4.2018 – Deň naopak, Noc s Andersenom
- oprava elektrorozvodov v telocvični
2. Príprava akcie pri príležitosti MDD – pani Marcinčinová informovala Radu školy
o vyslovení súhlasu Rady rodičov s organizovaním špeciálnej akcie pre žiakov
k MDD. Zároveň poďakovala pani riaditeľke za uverejnenie informácií
o možnosti rodičov darovať 2% z dane na potreby školy. Takto získané financie
by pomohli pri zabezpečení aj vyššie uvedenej akcie. Rada školy sa dohodla na
predbežnom termíne konania akcie, a to 31.5.2018. Termín bude zmenený
v prípade veľmi nepriaznivej predpovede počasia. Rozdelenie úloh:
p. Seňo – zabezpečenie občerstvenia
p. Compeľová, p. Tomčíková, p. Šemeláková – zábavno – športové aktivity
p. Marcinčinová, p. Janáková–oboznámenie Rady rodičov s danou akciou,
zorganizovať dobrovoľníkov z radov rodičov ochotných pomáhať pri organizácii
Výťažok akcie bude určený na čiastočnú rekonštrukciu žiackych toaliet.
3. Pán Seňo vyzval členov k diskusii ohľadom určenia zámeru zbierky na
Vianočnom jarmoku. V tomto školskom roku sa vyzbieralo 1079,42 eur. Pán Seňo
navrhol zmenu, a to čiastočné alebo úplné darovanie peňazí škole. Túto
požiadavku predniesol na zasadnutí Rady rodičov. O výsledku diskusie
referovala pani Marcinčinová – rodičia sa nezhodli na žiadnom z navrhovaných
riešení. Následne pán Seňo prečítal mail od pani Janákovej, v ktorom zdôvodnila
svoj nesúhlas s prerozdelením peňazí medzi školu a Detskú onkológiu. Ostatní
členovia sa vyjadrili, aby peniaze tento rok putovali na vopred určený cieľ –
Detskú onkológiu. Na zasadnutí Rady školy po diskusii aj v Rade rodičov je
vhodné do konca školského roka 2017/2018 rozhodnúť na aký účel bude určený
výťažok z vianočného jarmoku.
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4. Diskusia o navýšení rodičovského príspevku v budúcom školskom roku - pán
Seňo navrhol zvýšenie rodičovského príspevku. Pani Marcinčinová a pani
Janáková informovali o zvýšenom počte nezaplatených príspevkov ZRŠ, z toho
vyplýva, že návrh by v Rade rodičov nebol schválený. P. Tomčíková navrhla
jednorazovú zbierku napr. vo výške 20 € vyhlásenú začiatkom nového školského
roka, ktorá by sa použila na vopred určený účel. O týchto aj iných návrhoch je
potrebné diskutovať na ďalšom stretnutí.

Zasadnutie Rady školy uskutočnené dňa 22.5.2018
Program Zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia Rady školy
Výmena člena rady ( po odstúpení )
Akcia MDD
Informácie riaditeľky školy ( akcie v rámci školy, atď.)
Návrhy, podnety, diskusia
Záver

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy
1. Predseda rady školy privítal prítomných členov rady školy, p. riaditeľku
a otvoril zasadnutie rady školy.
2. Dňa 26.3.2018sa listom doručeným predsedovi rady školy vzdala členstva v rade
školy JUDr. Janáková, ktoré bola zástupcom rodičov. Podľa výsledkov volieb
konaných dňa 13.4.2016 na členov rady školy, je ďalším v poradí s najvyšším
počtom hlasov za rodičov Mgr. Janovičová. Oslovíme Mgr. Janovičovú
s členstvom v Rade školy. Zároveň končí v rade školy k 31.8.2018 aj Mgr.
Sotáková z dôvodu ukončenia školskej dochádzky svojej dcéry. Oslovíme Ing.
Čapovú s členstvom v Rade školy, ktorá v posledných voľbách dosiahla ako
ďalšia v poradí najvyšší počet hlasov.
3. Akcia MDD sa uskutoční 31.5.2018 na atletickom ihrisku. p. Marcinčinová
potvrdila pomoc pri organizácií MDD aj s ďalšími rodičmi. RR ZRŠ vyčlenila 800
€ na túto akciu. p. Seňo navrhol, že zatiaľ preberie od p. Marcinčinovej na
zabezpečenie občerstvenia 200 €, potom ak budú vyššie výdaje zúčtujú sa podľa
dokladov.
- Mgr. Vilčko v spolupráci s ďalšími učiteľmi pripraví súťaže pre deti,
- diskotéku pre deti zabezpečuje p. riaditeľka,
- skákací hrad zabezpečí Ing. Kandráč,
- občerstvenie a jedlo zabezpečí Ing. Seňo p. Dulava,
- rodičia ochotní pomôcť budú pomáhať pri realizácii akcie
- učitelia I. stupňa zabezpečia pokladníčky pre dobrovoľné príspevky rodičov
na akcii MDD, ktoré budú použité na ďalší rozvoj školy.
4. p. riaditeľka informovala o školských akciách, ktoré sa uskutočnia ešte do konca
školského roka.
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5. Ing. Seňo predložil Výročnú správu Rady školy za rok 2017, ktorá bola
jednohlasne schválená.

Zasadnutie Rady školy uskutočnené dňa 4.10.2018
Program Zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia Rady školy
2. Doplnenie členov Rady školy - informácia
3. Schvaľovanie školských dokumentov:
- správa o výchovno – vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018
- organizácia školy v školskom roku 2018/2019
- školský vzdelávací program pre ročníky 1. – 9. v školskom roku 2018/2019
4. Vyhodnotenie akcie DEŇ DETÍ 31.5.2018
5. Návrhy, podnety, diskusia
6. Záver
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy
1. Predseda rady školy privítal prítomných členov rady školy, p. riaditeľku
a otvoril zasadnutie rady školy.
2. Ing. Seňo informoval o doplnení členov Rady školy takto:
Mgr. Janovičová a Ing. Čapová sú novými členmi Rady školy od 1.9.2018.
3. Riaditeľka školy predložila rade školy dokumenty, ktoré bolo potrebné schváliť
a podrobne o nich informovala prítomných členov.
Predložené dokumenty:
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018
Organizácia školy v školskom roku 2018/2019
Inovovaný školský vzdelávací program škola 21. Storočia pre primárne
vzdelávanie ISCEP1 pre 1.-4. Ročník a nižšie stredné vzdelávanie ISCEP2 pre 5..9.ročník
Preložené dokumenty boli schválené všetkými prítomnými členmi rady školy.
4. Riaditeľka školy informovala o výťažkoch z jednotlivých akcií v šk. r. 2017/2018:
- zber papiera 752 €,
- 1.079 € vianočná akadémia, celá čiastka bola darovaná detskej onkológii
Košice,
- škola získala finančné prostriedky 1.000 €, ktoré boli použité na skrášlenie
átria školy,
- MDD výťažok 471,64 €, bude použitý na opravu WC v pavilóne G.
5. Akcia MDD, podľa učiteľov hlavne I. stupňa bola veľmi úspešná, deti mali
radosť, rodičia boli milo prekvapení a spokojný. Riaditeľka konštatovala
spokojnosť s akciou a zároveň náročnosť pre niektorých učiteľov II. stupňa. p.
Seňo zhodnotil akciu MDD ako úspešnú, podarilo sa zrealizovať s pričinením
všetkých, ktorí sa podieľali na jej organizácií niečo nové, ale hlavne zaujímavé
pre naše deti. Trvalo to síce 2 roky, kým sa ľady pohli, ale výsledok stál za to.
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6. Predseda Rady školy sa znova vrátil k téme prerozdelenia výťažku z vianočnej
akadémie. Bol opätovne predložený a prediskutovaný návrh na rozdelenie
výťažku z vianočnej akadémie takto:
a) Návrh aby celý výťažok bol ponechaný pre školu ako príjem ZRŠ a následne
použitý pre potreby školy,
b) Návrh aby 50 % výťažku bude poukázaných na Detskú onkológiu Košice
a 50% výťažku bude ponechaný pre školu ako príjem ZRŠ a následne použité
pre potreby školy,
- Hlasovaním prítomnách členov rady školy bol odsúhlasený návrh b).
Výťažok zo všetkých nasledujúcich vianočných akadémii bude rozdelený tak,
ako členovia rady školy odhlasovali. 50% podiel ostáva ako príjme ZRŠ. ZRŠ
následne poukáže tieto finančné prostriedky pre potreby a rozvoj školy.
7. Do konca roka 2018 sa zrealizuje niekoľkokrát diskutovaná oprava WC –chlapci
v pavilóne G. Riaditeľka školy osloví firmy pre túto akciu, resp. kto bude vedieť
nejakým spôsobom pomôcť bude informovať ostatných.
8. Riaditeľka školy informovala o najbližších školských akciách do konca roka 2018.

Účasť členov Rady školy na zasadnutiach od 1.1.2018 do 31.12.2018
Prítomný
Eduard Valkovský
Blanka Eliášová
Adrián Pakan
Ing. Marek Kandráč
Jolana Maťašovská
Mgr. Zuzana Tomčíková
Mgr. Zuzana Šemeláková
Mgr. Beáta Compeľová
JUDr. Zuzana Janáková ( do 31.3.2018 )
Ing. Maroš Seňo
Mgr. Renáta Sotáková ( do 31.8.2018 )
Mgr. Silvia Janovičová ( od 3.9.2018 )
Ing. Aneta Čapová ( od 3.9.2018 )

0
0
3
3
2
3
3
3
1
3
1
1
1

ospravedlnený
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0

neospravedlnený
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V zmysle štatútu Rady školy, táto výročná správa má byť verejne prístupná
v priestoroch školy.
Košice, 04.04.2018
Vypracoval:

Ing. Maroš Seňo
Predseda Rady školy
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Na vedomie:
-

riaditeľka školy
členovia Rady školy
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