
Zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce 

 

Miesto konania:   budova ZŠ s MŠ 

Dátum a čas zasadania:   8.1.2020 od 17:05 hod. 

Prítomní: Všetci členovia RŠ okrem p. Vámošovej Miščíkovej a p. Jenčíka 

Hostia: za MČ p. starostka Henčelová Tuleková, p.Holúbek  

              riaditeľ školy p. Kunst 

Verejnosť: rodičia , počet 5 

 

Program: 

1.Privítanie, voľba zapisovateľa, návrh programu 

2. Poplatky za stravu – stanovisko prokurátora 

3.Výsledky doplňujúcich volieb do RŠ pri ZŠ s MŠ 

4.Pedagogicko – organizačné zabezpečenie I. polroka šk. r. 2019/2020 

5.Podnet a žiadosť o nápravu rodičov II. C triedy 

6.Podnet p. Šarišského k projektovému vyučovaniu 

7.Rôzne 

8.Návrh termínu zasadnutia RŠ v II. polroku šk. r. 2019/2020 

9. Záver 

 

K bodu 1 

Prítomných privítala predsedkyňa RŠ p. Schusterová 

- Voľba zapisovateľa – I. Nosková 

- Hlasovanie o programe – schválený jednohlasne 

K bodu 2 

K listu prokurátora sa vyjadrila p. starostka Tuleková Henčelová  v tom zmysle, že prokurátor 

nenamieta výšku poplatku, ktorý je v kompetencii MČ. Výhrada sa týka formálnej stránky, 

treba doplniť do textu, že do sumy je započítaná dotácia. Skonštatovala, že ešte počká na 

stanovisko Verejného ochrancu práv a v zákonnej lehote 90 dní upravia formálnu stránku. P. 

Holúbek, ekonóm MČ, skonštatoval, že súčasná tabuľka je veľmi podrobná a upraví ju tak, 



aby bola prehľadnejšia. Budú tam tri údaje: Celková výška poplatku – 1,20 eura = výsledná 

suma.  P. starostka si chce vyžiadať právny názor na upravené VZN a podľa nej by bolo dobré 

po úprave VZN opätovne dať podnet na prokuratúru, aby potvrdili alebo zamietli upravené 

VZN.  

RŠ berie na vedomie. 

K bodu 3 

Doplňovacie voľby do RŠ za MŠ sa konali 24.10.2019, volebnú komisiu tvorili p. Vámošová, p. 

Bobková, p. Kukanová. Z prítomných 60 rodičov dostal 59 hlasov p. Šarišský.  

RŠ berie výsledok volieb na vedomie. 

K bodu 4 

P. riaditeľ Kunst informoval o pedagogicko-organizačnom zabezpečení I. polroka šk. r. 

2019/2020. Skonštatoval, že vyučovací proces prebieha v súlade so školským vzdelávacím 

programom, škola sa úspešne zapojila do rôznych projektov, z hľadiska personálneho sú 

všetky pracovné pozície pokryté, okrem zastupovania dlhodobo práceneschopnej pani 

upratovačky. Informoval RŠ, že v súčasnosti v Bratislave chýba približne 370 pedagógov.  

RŠ berie na vedomie 

K bodu 5 

Niektorí rodičia detí II. C triedy/viď prezenčná listina/ opätovne žiadali p. riaditeľa, aby 

prisľúbil, že žiakom v budúcom školskom roku bude triednou učiteľkou p. Poprocká. Riaditeľ 

im opätovne vysvetlil, že taký prísľub nemôže dať, pretože organizácia budúceho roka sa robí 

v máji, zdôraznil, že personálne zabezpečenie školy je vo výlučnej kompetencii riaditeľa 

školy. Prisľúbil, že na TA príde do II. C aj s metodičkou p. Valkovičovou. 

RŠ berie na vedomie.   

K bodu 6 

P. Šariský skonštatoval, že projekt, ktorý sa realizuje na prvom stupni, nie je projektom, že 

bol náročný pre žiakov a na hodine pri skupinovej práci  bol hluk a chyby. P. Stejskalová 

skonštatovala, že nevidí v tom žiaden problém. Niektorí rodičia nevedeli, že môžu použiť 

interaktívnu tabuľu na zisťovanie pre žiakov nových pojmov. Filozofiu a obsah projektu 

všetkým vysvetlila I. Nosková, zástupca pedagogických zamestnancov. Zdôraznila, že to nie je 

iba jedna hodina, na ktorej boli niektorí rodičia, ale dlhodobý proces, v ktorom sú prepojené 

všetky predmety. P. Čamaj skonštatoval, že to bolo náročné, ale po objasnení filozofie 

a obsahu projektu mu to dáva zmysel.  Projekt bol konzultovaný s odborníkmi z Pedagogickej 

fakulty UK.  P. riaditeľ informoval, že dostal veľa pozitívnych hodnotení zo strany rodičov, 

projekt je štvorročný a potom bude vyhodnotený.  

RŠ berie na vedomie. 

 



 

K bodu 7 

P. Šarišský navrhol, aby sa RŠ stretávala častejšie, nikto z prítomných nepodporil tento návrh. 

Riaditeľ školy predložil výpis z účtu OZ, na ktorom je 7956,39 eur. Pozval na II. školský ples 

a poprosil o podporu tomboly. Získané peniaze chce použiť na postavenie altánka. 

Pripomenul RŠ, žena budúci školský rok chýba miestnosť pre 1 triedu, keďže školu opúšťa iba 

1 trieda deviatakov. Informoval o termíne polročných a jarných prázdnin. 

RŠ berie na vedomie. 

 

K bodu 8 

P. Schusterová navrhla ďalšie zasadnutia na 30.3.2020 a 9.6.2020 

RŠ berie na vedomie. 

K bodu 9 

Schôdzu ukončila a poďakovala za účasť predsedkyňa RŠ p. Schusterová o 18:55 hod. 

 

 

Zapísala: Ida Nosková 


