
RADA ŠKOLY PRI ZŠ, TREBIŠOVSKÁ 10, KOŠICE 

___________________________________________________________ 

 
 

Výročná správa za rok 2018 

 

Rada školy  pre ZŠ, Trebišovská 10, Košice je ustanovená v súlade so zákonom 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

zákonov. Plán činnosti vychádza zo štatútu rady školy a súvisí aj s ustanoveniami príslušných 

právnych predpisov. 

Rada školy pracovala podľa schváleného plánu zasadnutí. V zmysle štatútu rady školy 

sa uskutočnili tri zasadnutia. 

1. Dňa 14.03.2018 sa uskutočnilo zasadnutie rady školy, kde riaditeľ školy Mgr. Peter Fábry 

informoval o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v I. polroku školského roka 2017/2018.  

Pani Mária Šareková, hospodárka školy, prítomných informovala o výsledkoch hospodárenia,  

čerpaní rozpočtu a najväčších investíciách školy v roku 2017 (prehľad čerpania rozpočtu  

v prílohe). 

Predsedníčka RŠ predniesla výročnú správu rady školy, ktorá je  zverejnená aj na webovej 

stránke školy. 

 

2. Dňa 20.06.2018 riaditeľ školy, Mgr. Peter Fábry,  informoval členov rady školy  

o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku  

2018/2019 a  organizácii školského roka 2018/2019 - personálnom, priestorovom 

a materiálnom  zabezpečení.  

 

Riaditeľ školy predložil návrh školského vzdelávacieho a výchovného programu  školskom 

roku 2018/2019. 

V školskom roku 2018/2019 trieda I.C má predmet anglický jazyk časovú dotáciu 1 hodinu  

a telesnú a športovú výchovu časovú dotáciu 3 hodiny. Celkový počet hodín zostáva 

nezmenený, a to 23 hodín.  

Škola po prerokovaní v rade školy stanovila vyšší celkový počet hodín ako v inovovanom 

štátnom vzdelávacom programe: 

Prvý stupeň o tri hodiny (99 hodín): v prvom ročníku o jednu hodinu, v treťom ročníku  

o jednu hodinu, vo štvrtom ročníku o jednu hodinu. 

Druhý stupeň o dve hodiny (148 hodín): v piatom ročníku o jednu hodinu, v siedmom ročníku 

o jednu hodinu a v ôsmom ročníku o jednu hodinu (šiesty ročník o jednu hodinu menej). 

 

RŠ sa vyjadrila k Školskému vzdelávaciemu programu a súhlasila s vyšším celkovým počtom 

hodín na II. stupni, a to 148 hodín. 

 

Členovia RŠ vyjadrili súhlas ku všetkým predloženým dokumentom, nemali žiadne námietky. 

 



3. Dňa 17.10.2018  sa riaditeľ školy, Mgr. Peter Fábry, zo zdravotných dôvodov nemohol 

zúčastniť zasadnutia rady školy. Všetky potrebné dokumenty - správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti v školskom roku 2018/2019, školský vzdelávací a výchovný program 

ZŠ, organizáciu školského roka 2018/2019 mali členovia RŠ k nahliadnutiu.  

  

Členovia RŠ zobrali na vedomie všetky predložené dokumenty.  

 

Predsedníčka RŠ  informovala členov o záujmových krúžkoch vedených na škole, 

o projektoch, do ktorých je škola zapojená.  

       

        

      

       

Košice 20.03.2019 

Vypracovala: Mgr. Beáta Ráczová, predsedníčka RŠ 

 


