
 

Zápisnica  
zo zasadania Rady školy 

pri ZŠ s MŠ Rusovce, Vývojová 228, Bratislava - Rusovce 
zo dňa 06.06.2017 

 
Miesto konania:   budova ZŠ s MŠ  

Dátum a čas zasadania:  06.06.2017 od 17:00 hod. 

 

Prítomní hostia:  Mgr. Rastislav Kunst – riaditeľ 

Neprítomní členovia:  P. Jenčík – ospravedlnený; p. Vandrašeková prišla po začatí bodu 3. programu 

Verejnosť:  2 

 

Program rokovania: 

1. Úvod. 

2. Krátke vyhodnotenie doplňujúcich volieb do RŠ  - informácie predloží volebná komisia 

3. Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2016/2017 

4. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018  v Základnej škole s materskou 

školou Vývojová 228  Bratislava – Rusovce . 

Informácia o počte prijímaných žiakov, detí a návrhy počtu tried 

5. Informácia o novom logu Základnej školy  s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce  

6. Návrh termínov zasadnutí Rady školy v školskom roku 2017/2018  

7. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy) 

8. Záver. 

 

K bodu 1: Úvod 

P. Schusterová – privítala prítomných členov; navrhla program; p. Lošonský navrhol zmeniť poradie programu, 

prvým bodom by bolo vyhodnotenie doplňujúcich volieb do RŠ a následne voľba podpredsedu RŠ; o zmene 

programu rozhodla RŠ jednohlasne ZA; 

 

K bodu 2: Krátke vyhodnotenie doplňujúcich volieb do RŠ 

 

Do budúcnosti sa navrhuje hlasovanie za plentou a mierne upraviť Volebný poriadok RŠ. 

 

Voľba podpredsedu RŠ 

P. Lošonský navrhol ako kandidáta – p. Noskovú. P. Repka navrhol ako kandidáta samého seba. 

Hlasovanie: za p. Mgr. Noskovú – dosiahla 6 hlasov; ZA 6 hlasov, PROTI: Repka, Vámošová, Vaceková sa ZDRŽALA; 

P. Nosková sa stala podpredsedom RŠ. 

 

K bodu 3: Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018  v Základnej škole s materskou 

školou Vývojová 228  Bratislava – Rusovce   

P. Riaditeľ predniesol správu o výsledkoch hospodárenia školy podľa predloženého materiálu, poukázal na 

skutočnosť, že školský rok nie je zhodný s kalendárnym rokom. 

P. Lošonský – uviedol, že oproti minulosti je predložený materiál kvalitne spracovaný, a že je obsahom dostatočný 

aj k pripravovanému zastupiteľstvu. 

Prebehla diskusia – ohľadom poplatkov za posledný ročník MŠ; poplatok za MŠ sa v poslednom ročníku neplatí 

ani pri opakovanej návšteve posledného ročníka MŠ. 

 

K bodu 4: Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018  v Základnej škole s materskou 

školou Vývojová 228  Bratislava – Rusovce   

P. Riaditeľ predniesol správu o pedagogickom zabezpečení ŠR 2017/2018 podľa predloženého materiálu. 

K Počtom detí v MŠ Rusovciach – u prvákov v MŠ je 90% detí s trvalým pobytom v Rusovciach.  

K počtom detí ZŠ v Rusovciach – 50 prvákov s trvalým pobytom v Rusovciach; 

Problémom je aktuálne nedostatok miest pre prijímanie detí do MŠ a ZŠ; dôvodom je nevysporiadanosť 

pozemkov pod ZŠ a MŠ a teda nemožnosť rozširovať kapacity školy. 
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Prváci až tretiaci budú mať 3 hodiny telesnej výchovy do týždňa do tretieho ročníka; z toho 1 hodina tenis a 2 

hodiny všeobecná telesná; cudzí jazyk – angličtina v prvom ročníku. 

 

K bodu 5: Informácia o novom logu Základnej školy  s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce  

P. Riaditeľ predniesol nové logo školy podľa predloženého materiálu. 

 

K bodu 6: Návrh termínov zasadnutí Rady školy v školskom roku 2017/2018  

P. Schusterová predniesla návrhy zasadnutí Rady školy. Navrhla sa riadne stretávať 3 – 4 krát do roka. 

P. riaditeľ navrhol mierne upraviť termíny s prispôsobením voči termínom zastupiteľstva a povinnosťami rady 

školy podľa zákona. 

Bol navrhnutý nasledovný termín 26.09.2017 o 17.00 hod. 

Uznesenie bolo jednohlasne prijaté s tým, že najbližšie ďalšie zasadnutie sa dohodne na zasadnutí RŠ. 

 

K bodu 7: Rôzne 

P. Nosková – za učiteľov ZŠ uviedla, že situácia v kolektíve je veľmi dobrá, rýchlo sa dajú riešiť problémy vznikajúce 

v školskom poriadku; rodičia boli spokojní s riešením problémov. Učivo je prebrané v časovo tematickom pláne.  

 

P. Bobková – za tím učiteľov MŠ – podarilo sa veľa vecí, poďakovala miestnemu úradu a vedeniu školy. Vyslovila 

spokojnosť s prácou v tíme i s riaditeľom pri riešení problémov i rôznych názorov a vníma nové vedenie školy 

veľmi pozitívne. 

 

P. riaditeľ priznal menšie problémy so zverejnením jedálneho lístka. S triednymi dôverníkmi riešia zlepšovanie 

stravy. Stravovanie je v zmysle normatív, p. kuchárky ochotne dajú aj „duplu“. V ďalšom roku bude zahlasovanie 

a odhlasovanie stravy prebiehať cez EduPage. 

 

P. Vaceková – rodičia sa snažili ponúknuť možnosti, ako pozdvihnúť kvalitu stravy; stretla sa s odmietavým alebo 

ľahostajným postojom rodičov na triednych aktívoch; deti inovácie vraj odmietajú. Ozvala sa prítomný rodič, že 

strava je problémov a rieši sa na rodičovskom; p. riaditeľ uviedol, že nastal posun v kvalite surovín podľa 

finančných možností. Prítomná rodička navrhla dať deťom dotazníky o kvalite stravy; p. Lošonský uviedol, že sa 

snažia tento problém riešiť; problém je, že ŠKD je finančne veľmi poddimenzovaná; navrhol riešiť kvalitu stravy 

„s citom“. 

 

Prítomná rodička – má problém s prestupom svojej dcéry na ZŠ Rusovce, má TP v Rusovciach a býva pri škole 

a nemá inú možnosť, ako riešiť dochádzku svojej dcéry; p. riaditeľ uviedol, že stav v 4. triede je spojením dvoch 

tretiackych tried; momentálne nie je možné tento stav akokoľvek vyriešiť. 

 

P. Repka sa spýtal na nedočerpanú položku rozpočtu – školenia, kurzy a semináre. Väčšinou sa hľadajú riešenia 

– bezplatné školenia; t.j. nedotknú sa rozpočtu; p. Nosková – učitelia sa zúčastňujú seminárov; kreditového 

vzdelávania; spoločný školský obvod – riešia sa spoločné semináre a školenia. Škola sa nebráni podpore rodičov 

z hľadiska podpory vzdelávania pedagógov MŠ alebo ZŠ. 

 

P. riaditeľ – 23.06.2017 – pozýva rodičov a členov rady školy na športový deň ZŠ; bude sa realizovať úprava 

areálov v MŠ a ZŠ – maľovanie; pozýva rodičov dňa 09.06. (piatok) zúčastniť sa brigády od 09.00 hod do 14.00 

hod. 

 

Záver: 

Zasadnutie bolo ukončené o 19.00 hod. 

 

 

 

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

predseda RŠ – Lucia Schusterová 

zapisovateľ: Miroslav Repka 


