
RADA ŠKOLY PRI ZŠ, TREBIŠOVSKÁ 10, KOŠICE 

___________________________________________________________ 

 
 

Výročná správa za rok 2019 

 

Radaškoly  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 20. marca 2019 sa uskutočnilo zasadnutie RŠ, kde sa MUDr. I. Jutka stal novým 

členom RŠ ako zástupca zriaďovateľa za MČ Košice-Západ, ktorého menoval primátor 

mesta Košice ing. J. Polaček v zmysle uznesenia z III. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 14.02.2019. 

Mária Šareková, hospodárka školy, prítomných informovala o výsledkoch hospodárenia 

a najväčších investíciách školy v roku 2018. 

Riaditeľ školy informoval o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v I. polroku 

a predstavil návrh na počty žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020. 

Predsedníčka RŠ predniesla výročnú správu rady školy za rok 2018. 

 

2. Dňa 18.6.2019 riaditeľ školy, Mgr. Peter Fábry,  informoval členov rady školy  

o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu   

v školskom roku 2019/2020 a o organizácii školského roka 2019/2020 - personálnom, 

priestorovom a materiálnom  zabezpečení. 

Riaditeľ školy predložil návrh školského vzdelávacieho a výchovného programu 

v školskom roku 2019/2020. 

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 tri hodiny (149 hodín):v piatom ročníku o jednu hodinu, v siedmom 

ročníku o jednu hodinu, v ôsmom ročníku o jednu hodinu, v deviatom ročníku o jednu 

hodinu (šiesty ročník o jednu hodinu menej). 

Škola má vhodné podmienky na rozvoj telesnej a športovej výchovy (veľká telocvičňa, 

malá telocvičňa, bazén, atletická dráha), preto je posilnený školský vzdelávací 

programo vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb. 

 



Voliteľné hodiny boli využité: 

-  na rozšírenie a prehĺbenie predmetov na prvom stupni: slovenský jazyk a literatúra 

(3.a 4. ročník), anglický jazyk (1. a 2. ročník), prírodoveda (3. ročník), 

- na rozšírenie a prehĺbenie predmetov na druhom stupni: slovenský jazyk       

     a literatúra(5.,7.,8. a 9. ročník), anglický jazyk (5. ročník), druhý cudzí jazyk (7.-9.  

ročník),matematika (5.-9. ročník), biológia (6. a 9. ročník), geografia (7. ročník), 

-  na vytvorenie nových predmetov: plávanie (1.,2. a 5.ročník), atletika 3. a 4. 

ročník),druhý cudzí jazyk (6. ročník), ochranca prírody (7.-9.ročník – alternatíva 

k druhémucudziemu jazyku) 

- Predmet ochranca prírody bol vytvorený ako alternatívny predmet k druhému 

cudziemujazyku v 7. až 9. ročníku. 

-  

3. Dňa 9.10.2019 sa konalo tretie zasadnutie RŠ.  

Vzhľadom na skutočnosť, že dňom 1.9.2019 zaniklo členstvo v RŠ p. B. Jakabovej 

podľa Štatútu RŠ článku 5e – členstvo zaniká, ak dieťa zástupcu rodičov prestane byť 

žiakom školy. Ďalší kandidát podľa počtu hlasov vo voľbách  sa vzdal členstva, 

novozvoleným členom RŠ sa stala p. A. Kavuličová. 

Riaditeľ školy podal správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v škol. roku 2019/2020, 

predstavil školský vzdelávací a výchovný program ZŠ a organizáciu školského roka 

2019/2020. 

 

 

Táto výročná správa mala byť prednesená 18.3.2020 na poslednom zasadnutí RŠ vo 

svojom volebnom období, ale pre mimoriadnu  pandemickú situáciu (COVID-19)  bude 

zverejnená na webovej stránke školy. 

 

 

 

 

 

 

 

Košice 20.03.2020 

 

Vypracovala: Mgr. Beáta Ráczová, predsedníčka RŠ 


