
 

Zápisnica  
zo zasadania Rady školy 

pri ZŠ s MŠ Rusovce, Vývojová 228, Bratislava - Rusovce 
zo dňa 03.10.2017 

 
Miesto konania:   budova ZŠ s MŠ  

Dátum a čas zasadania:  03.10.2017 od 17:00 hod. 

 

Prítomní hostia:  Mgr. Rastislav Kunst – riaditeľ 

Neprítomní členovia:  Vámošová, Vaceková, Bobková, Urban – všetci ospravedlnili svoju neúčasť; p. Jenčík 

svoju  

účasť ukončil o cca 17.50 kvôli pracovným povinnostiam 

Verejnosť:  0 

 

Program rokovania: 

1. Úvod. 

2. Správa o činnosti Rady školy. 

3. Rozvrh plánovaných zasadnutí Rady školy na šk. r. 2017/18. 

4. Návrh riešenia OZ pri ZŠ s MŠ. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

K bodu 1: Úvod 

P. Schusterová – privítala prítomných členov; navrhla program; o programe rozhodla RŠ jednohlasne ZA; 

 

K bodu 2: Správa o činnosti Rady školy 

 

P. Schusterová predniesla písomnú Výročnú správu o činnosti Rady školy za školský rok 2016/17. 

 

Uznesenie č. 1: RŠ berie na vedomie predloženú správu o činnosti Rady školy. 

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

 

K bodu 3: Rozvrh plánovaných zasadnutí Rady školy na šk.r. 2017/18 

 

Správu o činnosti za školský rok 2016/17 predloží riaditeľ školy v zmysle zákona Rade školy najneskôr do konca 

10/2017. V 11/2017 riaditeľ predloží návrh rozpočtu na školský rok 2017/2018. 

 

RŠ navrhla ďalší termín zasadnutia na 29.11.2017 o 17.00 hod. 

 

Uznesenie č. 2: RŠ schvaľuje najbližší plán činností RŠ, ako aj najbližšie zasadnutie RŠ. 

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

 

K bodu 4: Návrh riešenia nového OZ pri ZŠ s MŠ. 

 

p. Lošonský – predniesol návrh na riešenie OZ tak, aby bola zachovaná kontinuita združenia na ďalšie roky 

p. Repka – informoval členov RŠ, že existuje vôľa a predstava o nových stanovách OZ tak, aby bola zachovaná 

kontinuita; 

 

Prebehla diskusia – o návrhu stanov občianskeho združenia na poukazovanie 2% z daní, prípadne o transformácii 

už existujúceho združenia pri MŠ na združenie pri ZŠ s MŠ, 

 

p. Repka pripraví návrh Stanov OZ; na základe diskusie sa navrhlo, že členmi združenia by boli 3 členovia, zástupca 

z dôverníkov MŠ, zástupca z dôverníkov ZŠ a zástupca z členov RŠ; za štatutára navrhuje napr. riaditeľa ZŠ s MŠ; 

 

P. Kunst sa stretne s p. Tulekovou a bude informovať RŠ o možnostiach transformácie združenia. 
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K bodu 5: Rôzne 

p. Schusterová – venovala sa dopravnej situácii v okolí školy; s ohľadom na dopravnú nehodu spred týždňa. 

vyslovila veľkú spolupatričnosť a solidaritu zo strany detí i niektorých rodičov; spolu s p. Schusterovou navrhnú 

zbierku vecí pre rodinu zrazeného chlapca. 

 

p. Jenčík – existujú viaceré možnosti riešení, od značiek, nasvietenia až po semafory, je však potrebné hľadať 

financie a riešenia také, aby boli v súlade s dopravnými predpismi; 

 

p. Nosková – navrhla riešenie pomocou osôb s reflexným značením v rámci výkonu verejných / aktivačných prác 

dlhodobo nezamestnaných osôb; 

 

P. Kunst – problém riešil už aj so starostom; snažil sa riešiť situáciu tak, že by škola zamestnala vrátnika, ktorý by 

dával pozor pri križovatke; 

- na otázku p. Lošonského ohľadom stavu telocvične - riaditeľ požiadal MŠ SR o finančnú podporu cca 44000 € 

v zmysle výzvy na rekonštrukciu a opravy havarijných stavov telocviční a odborných učební; aktívne sa pracuje 

na nadstavbe jedálne za účelom výstavby nových tried; škola z kapacitných dôvodov nebude inak môcť prijať viac 

ako len jednu triedu prvého ročníka v šk. r. 2018/19; 

- na otázku p. Repku – projekt na zateplenie MŠ neprešiel; výzva z Úradu vlády na preliezky bola zrušená 

a vyhlásená nanovo, do ktorej sa ZŠ zapojí; hľadá sa riešenie nadstavby MŠ 

na otázku p. Vandrašekovej – ohľadom knižnice; riaditeľ v rámci vyučovania požiada o návrh loga knižnice 

na otázku p. Lošonského – ohľadom personálneho zabezpečenia; 313 detí v ZŠ, 121 detí v MŠ; v ZŠ zástupkyňa p. 

Krišpinská, za MŠ zástupkyňa – p. Petrovičová; ostalo 90% učiteľov, noví učitelia na druhom stupni (matematika, 

anglický jazyk); v MŠ dlhodobo PN p. Bobková, náhrada p. Horváthová; chýba aktuálne zamestnatnec na 

polovičný úväzok v MŠ; vyriešila sa aj situácia v školskej jedálni; pokračuje externá spolupráca s logopédkou, 

škola má zamestnaného špeciálneho pedagóga; bola rozšírená hodina telesnej výchovy v 1. až 3. ročníku o jednu 

hodinu, kde sa deti venujú tenisu s p. Szimandelom; s p. Bičanovou bol ukončený pracovný pomer dohodou 

k 31.08.2017. 

 

p. Lošonský -  z dlhodobého hľadiska situáciu vyrieši až kruhový objazd pri vstupe do Rusoviec; 

 

p. Repka – predniesol návrh na zmenu prevádzkového poriadku MŠ, ktorým by sa posunul príchod do MŠ do 8.30 

hod, najmä z dôvodu odľahčenia dopravy a záujmu rodičov; na najbližšom zasadnutí RŠ sa prednesú názory 

zástupcov RŠ. 

 

K bodu 6. Záver: 

 

Zasadnutie bolo ukončené o 18.30 hod. 

 

 

 

------------------------------------------- 

predseda RŠ – Lucia Schusterová 

zapisovateľ: Miroslav Repka 


