Rada školy 21.5.2019
Miesto
Škola Felix, trieda Viktória

Prítomní
Tomáš Bujna, Xaver Gubáš, Peter Halák, Rastislava Haláková, Dávid Králik, Branislav Magula, Dana
Sujová, Peter Hudec, Juraj Suchánek (prišiel o 16:00), Ondrej Struhár

Ospravedlnení
Zuzana Burjanová, Marián Lezo

Hostia
Michaela Nagyová, Miroslav Dudlák

Zapisovateľ
Tomáš Bujna

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Kontrola uznášaniaschopnosti
Schválenie programu
Princípy školy
Výsledky hospodárenia za rok 2018
Návrh rozpočtu školy na školský rok 2019/20.
Návrh úpravy výšky príspevku na školu a felix klub na budúci školský rok
Vyjadrenie k poctu tried
Proces prijímania prvákov
Rôzne

Zápis
1. Otvorenie
Peter Halák otvoril zasadnutie rady školy o 15:10
2. Kontrola uznášaniaschopnosti
RŠ je uznášaniaschopná. Prítomných je 8 členov. Ospravedlnení sú 2 členovia. Juraj Suchánek
prišiel o 16:00
3. Vyjadrenie zástupcov rodičov k spôsobu zvolania RŠ
Zástupcovia rodičov vyjadrili nesúhlas so spôsobom zvolania RŠ ako verejného zasadnutia, keď
jediným kanálom, ako sa verejnosť môže dozvedieť o termíne konania, je zápis z rady školy zo
septembra 2018. Ďalej rodičia vyjadrili nesúhlas so zaslaním podkladov k bodom 5. až 8. v noci
pred konaním zasadnutia.
Riaditeľ školy sa vyjadril, že v budúcnosti bude pozvánka na zasadnutie rady školy súčasťou
Felixovín a naplánované termíny budú zanesené kalendára školy na webovej stránke školy.
RŠ sa dohodla, že podklady k programu budú členom rady zaslané najneskôr 48 hodín pred
začiatkom zasadnutia.

4. Schválenie programu
Program RŠ bol schválený 8 z 8 prítomných členov.
5. Princípy školy
Rada školy sa zaoberala vysporiadaním pripomienok a návrhov, ktoré predložila rada rodičov,
a navrhla upraviť niektoré formulácie (viď príloha 1).
Branislav Magula požiadal zástupcov zriaďovateľa o vysvetlenie, ako rozumejú princípom:



„Rodič je našim partnerom. Záleží nám na jeho názore. Rodič pozná svoje dieťa najlepšie
a iba spoločná práca rodiča a učiteľa môže viesť k dobrým výsledkom.“ a
„Cieľom zápisu je vybrať z uchádzačov deti a rodiny u ktorých sa preukáže:
a) Dieťa spĺňa školskú zrelosť a spôsobilosť
b) Očakávania rodičov od školy sú v súlade s poslaním a princípmi školy.”,

pretože na základe svojej skúsenosti sa mu zdá, že nie sú školou napĺňané. Členovia rady školy
následne diskutovali o týchto princípoch, pričom táto diskusia sa prelínala s diskusiou o bode 9
programu „Proces prijímania prvákov“ a konkrétnych prípadoch procesu zápisu detí Branislava
Magulu a Michaely Nagyovej.
Branislav Magula navrhol upraviť znenie vyššie uvedeného princípu „Cieľom zápisu...“ tak, aby
z neho nevyznievalo, že podmienky a) a b) sú podmienkou postačujúcou, ale len nutnou. Rada
školy navrhla úpravu formulácie tohto princípu (viď príloha 1).
Uznesenie č. 1:
-

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť princípy školy v predloženom znení po
zapracovaní pripomienok vychádzajúcich z podnetu rady rodičov (viď príloha 1).
Za uznesenie č. 1 hlasovalo 6 z 9 prítomných členov RŠ. Proti uzneseniu č.1 hlasovali 2
z prítomných členov a hlasovania sa zdržal 1 člen RŠ

6. Výsledky hospodárenia za rok 2018
Uznesenie č. 2:
-

Rada školy berie na vedomie predloženú správu o hospodárení za kalendárny rok 2018.
Za uznesenie č. 2 hlasovalo 9 z 9 prítomných členov RŠ.

7. Návrh rozpočtu školy na školský rok 2019/20.
8. Návrh úpravy výšky príspevku na školu a felix klub na budúci školský rok
9. Vyjadrenie k počtu tried
Riaditeľ školy prezentoval základné východiská rozpočtu pre školský rok 2019/2020 (viď príloha
2). Upresnil, že ide o rozpočet platný len pre časť školy sídliacu na Krásnohorskej. Peter Halák
následne uviedol odhad, že elokované pracovisko na Tematínskej skončí na nule alebo v mínuse,
a nová výdajňa stravy tiež na základe jeho hrubého odhadu skončí v mínuse. Následne riaditeľ
školy prezentoval rozpočet a jeho varianty, pričom hlavnými premennými variant je výška
školného vrátane príspevku na ŠKD a možné spájanie tried v ročníkoch na druhom stupni.
RŠ prebrala navzájom súvisiace body 7., 8. a 9. a následne prijala nasledujúce uznesenie
k všetkým trom bodom:
Uznesenie č. 3:

-

-

-

-

Rada školy berie na vedomie riaditeľom školy poskytnuté informácie o rozpočte, výške
školného a príspevku na ŠKD a počte tried na druhom stupni a najmä o potrebe riešiť
schodok v rozpočte spôsobený v prevažnej miere viacnásobným celoplošným zvýšením
platov v školstve.
Riaditeľ prezentoval úspory voči z jeho pohľadu optimálnemu stavu vo výške cca 130 000
EUR. Následne predstavil viacero variant riešenia schodku, pričom hlavnými parametrami sú
zvýšenie školného a spájanie tried v budúcom 5. a 6. ročníku.
RŠ o návrhoch urputne diskutovala.
RŠ pred spájaním tried na 2. stupni nad 25 žiakov uprednostňuje zvýšenie školného v súlade
so zmluvou a berie na vedomie návrhy riaditeľa na zvýšenie školného a príspevku na ŠKD
v rozsahu 12 – 20%
RŠ odporúča zriaďovateľovi aktívne rodičom komunikovať dôvody zvýšenia školného
a príspevku na ŠKD.
Za uznesenie č. 3 hlasovalo 9 z 9 prítomných členov RŠ

10. Proces prijímania prvákov
Branislav Magula a Michaela Nagyová zrekapitulovali podnet a doplnili ho o svoj pohľad na ich
skúsenosti a dôsledky procesu zápisu ich detí. Branislav Magula následne uviedol, že podľa neho
má problém dve roviny:



Ako rodičia súrodencov neboli informovaní, že škola môže nezobrať súrodenca, ktorý je
podľa názoru externých strán (škôlka, CPPPaP, zápisy v iných školách) školsky spôsobilé
Formálny proces vykazuje nedostatky, pretože rozhodnutie riaditeľa školy o neprijatí nie
je oficiálne vydané a zaslané rodičom, čo im neumožňuje podať žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia.

RŠ podnet prediskutovala, riaditeľ školy uviedol, že rozhodnutie o doporučení odkladu nástupu
súrodencov do školy, bolo výsledkom procesu zápisu, kde škola vyhodnotila, že títo súrodenci
nenapĺňajú požiadavky zrelosti pre nástup do vzdelávacieho programu na SZŠ Felix.
Uznesenie č. 4:
-

Rada školy odporúča riaditeľovi, aby zverejnil popis procesu i kritérií prijímania žiakov do
školy Felix.
Rada školy odporúča riaditeľovi školy, aby zákonom predpísané oznámenie rozhodnutia
o neprijatí dieťaťa vydal bez zbytočného odkladu po rozhodnutí.
Za uznesenie č. 4 hlasovalo 7 z 8 prítomných členov RŠ. Jeden člen RŠ sa zdržal hlasovania.
Dávid Králik odišiel zo zasadnutia RŠ krátko pred hlasovaním.

Branislav Magula následne uviedol, že Rada školy odsúhlasila dané vyjadrenia voči riaditeľovi,
čím sa rieši proces prijímania a komunikácia s rodičmi do budúcna, ale pre rodičov tento rok
neprijatých detí stále platí, že boli tento rok poškodení, a dúfa, že to bude riaditeľ školy nejako
riešiť.
11. Rôzne
Peter Halák informoval RŠ, že Xaver Gubaš sa vzdal členstva v OZ a Dávid Králik s Janom
Gottweissom sa tiež rozhodli vzdať sa členstva v OZ. Dávid Králik zostáva pôsobiť ako člen
pedagogického zboru školy.

Branislav Magula oznámil, že sa vzdáva členstva v rade školy rovnako ako sa už predtým vzdal
zastupovania triedy v rade rodičov.

Zasadnutie rady školy sa skončilo o 18:50
Prílohy:
1. Návrh princípov školy po úpravách
2. Prezentácia východísk rozpočtu

