
 

Zápisnica  
zo zasadania Rady školy 

pri ZŠ s MŠ Rusovce, Vývojová 228, Bratislava - Rusovce 
 

 
Miesto konania:   budova ZŠ s MŠ  

Dátum a čas zasadania:  04.06.2019 od 17:00 hod. 

 

Prítomní hostia:  p. Kunst – riaditeľ, p. Tuleková – Henčelová – starostka, ekonóm obce 

Neprítomní členovia:  Vámošová, Vaceková, Nosková, Jenčík, Urban,  

Verejnosť:  3 

 

Program rokovania: 

1. Úvod. 

2. Zmena taríf na nákup potravín do školských jedálni a s tým súvisiacou zmenou VZN o poplatkoch za 

stravu v našej ZŠ s MŠ 

3. Zmena volebného poriadku v bode 2.40 

4. Informácia o ZŠ s MŠ  (projektoch,  o zápise detí do 1. ročníka a do MŠ, testovanie 9. ročník , informácia 

o komplexnej  inšpekcií  v materskej škole)   

4.1 Predbežné informácie o organizácii šk. roka 2019/2020 

4.2 Výsledky prijímacích pohovorov a umiestnenie žiakov 9. ročníka 

5. Návrh na zverejňovanie informácií prerokovaných na stretnutí triednych dôverníkov 

6. Rôzne 

6.1 Informácie na aplikácii EDUPAGE – p.  Vámošová Miščíková 
6.2 Čerpanie príspevku zo ZRPŠ – p.  Vámošová Miščíková 
6.3 Podnety od rodičov ZŠ s MŠ 

7. Návrh termínu zasadnutia Rady školy v školskom roku 2019/2020 – 1. októbra 2019 
8. Záver. 

K bodu 1: 

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

Predseda konštatoval, že RŠ je uznášaniaschopná. Zo zasadnutia RŠ sa nebude vyhotovovať zvukový záznam. 

 

K bodu 2:  

Zmeny už boli komunikované na stretnutiach s rodičmi, aj na zastupiteľstve, kde sa pôvodný návrh stiahol a musel 

sa návrh VZN prepracovať. Aktuálne sú už len tri tarifné pásma a mení sa výsledná suma, ktorú budú rodičia ZŠ 

a MŠ platiť. P. starostka informovala o zmenách taríf, o rokovaní s riaditeľom a p. Anger.  

 

Návrh zvýšenia príspevku na stravu od 01.09.2019 je nasledovný: pre MŠ z 1,64€ na 2,37€, pre 1.  stupeň z 1,36 

€ na 1,41€ a pre 2. stupeň  z 1,42 € na 1,50 €. Ostatné poplatky zostávajú nezmenené. 

Ekonóm informoval o podhodnotenom stave kuchárok a potreby zvyšovania platov, o zvýšených nákladoch 
a pomere príspevkov obce a rodiča. Jedno dieťa v MŠ stojí obec cca 217 €.  

Jedáleň – projekt sa začne realizovať počas prázdnin, stravovanie v MŠ nebude obmedzené. 

RŠ zobrala uvedenú správu na vedomie. 

K bodu 3:  

P. Repka navrhol zmenu volebného priadku (VP) z dôvodu zachovania kontinuity členov RŠ za MŠ v prípade zániku 
funkcie člena – rodiča za MŠ. 

Zmena  sa nahrádza v bode 2.40 s novým znením (zmena vyznačená hrubým písmom): 

„2.40 Ak zanikne členstvo člena Rady školy za rodičov ZŠ alebo MŠ, členom Rady školy sa stáva ďalší rodič, ktorý 
vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.“ 
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Informácia o zániku členstva JUDr. v RŠ za rodičov MŠ ku dňu 30.06.2019 z dôvodu, že dieťa prestáva navštevovať 
MŠ. 

Organizácia doplňujúcich volieb do Rady školy pri ZŠ pri MŠ  - p. riaditeľ navrhol zvoliť člena RŠ za rodičov MŠ na 

plenárnom stretnutí rodičov v MŠ v 09/2019. 

Uznesenie: O uvedenom návrhu zmeny VP rozhodla RŠ jednohlasne ZA. 

RŠ zobrala ostatné informácie na vedomie. 

K bodu 4: 

P. riaditeľ – v MŠ prebehla komplexná školská inšpekcia. MŠ predložila všetky potrebné podklady. P. riaditeľ 

poďakoval všetkým učiteľkám, ktoré ku inšpekcii pristupovali zodpovedne. Záver z inšpekcie – záver – vynikajúci, 

VZP -  v zmysle zákona, MŠ spolupracuje s rodičmi a ostatnými odborníkmi; výborné materiálno-technické 

vybavenie MŠ, veľa krúžkových činností, športových a záujmových činností popri vzdelávaní; srdečný prístup 

učiteľov k deťom, berú sa na ohľad individuálne potreby detí; pozitívna klíma a kultúra v zamestnaneckých 

vzťahoch; podmienky na výchovu a vzdelávanie sú na veľmi dobrej úrovni; inšpekcia dopadla bez akýchkoľvek 

pochybení a jediné odporúčanie – viac motivovať deti k informačnej gramotnosti – aby napr. pri interaktívnej 

tabuli neboli navádzané k riešeniu, ale aby sami skúsili spôsobom pokus/omyl. 

 

Do šk. r. 2019/2020 podalo prihlášku do MŠ 102 detí. Z toho cca 90% je detí s trvalým pobytom v Rusovciach. 

Prijať možno do prvých tried (2 triedy) 45 detí. Deti sú prijímané v zmysle zákona a bez akýchkoľvek diskriminácií 

s uprednostnením súrodencov a detí s TP v Rusovciach.  

 

Do šk. r. 2019/2020 podalo prihlášku do ZŠ 87 detí. Z toho cca 62 je detí s trvalým pobytom v Rusovciach. Prijať 

možno do prvých tried (2 triedy) 44 detí v zmysle školského zákona §29 ods.5 o mximálnom počte žiakov 

v triedach ZŠ, aktuálne sa hlási do ZŠ 52 detí. Deti sú prijímané v zmysle zákona, kde je povinnosťou zabezpečiť 

pre deti s trvalým pobytom v MČ konanie povinnej školskej dochádzky . Rozhodnutia o prijatí budú zasielané do 

15.6.2019. Jedna trieda z 2. stupňa sa bude  aj v budúcom školskom mať vyučovanie mimo hlavnej budovy ZŠ, 

v domčeku v areály školy. 

 

P. riaditeľ vyzval členov prítomných členov RŠ za zriaďovateľa, aby sa urgentne riešili priestorové možnosti 

rozširovania ZŠ, nakoľko na ďalší školský rok 2020/21 aktuálne bude možné prijať len jednu prvú triedu.  

 

P. riaditeľ informoval o zmenách v pracovných úväzkoch ZŠ a MŠ. 

 

Výsledky Testovania 9 – riaditeľ informoval o výsledkoch, budú zverejnené na webstránke. Škola bola o cca 5% 

pod celoslovenským priemerom. Všetky deti boli umiestnené podľa svojich možností a predstáv na stredné školy. 

Kredit školy sa postupne zvyšuje, je však daný aj tým, že sa jedná o spádovú školu a škola je povinná zabezpečiť 

základné vzdelanie podľa zákonných podmienok. 

 

P. Kunst informoval o projektoch na finančné zdroje, do ktorých sa škola zapojila, z ktorých by mohla škola získať 

finančné prostriedky na nových odborných zamestnancov (asistenti učiteľa, špeciálny pedagóg, školský 

psychológ), ďalej získali sme finančné zdroje na rekonštrukciu telocvičné vďaka spolupráci s p. Kitanovičom 

zamestnancom MÚ, rekonštrukcia by mohla prebehnúť najneskôr do 10/2019. 

 

Informácia o OZ – Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Rusovce. Na účte je v súčasnosti 1599 €,.  Z odovzdaných 

potvrdení škola získa finančné prostriedky z 2% z toho podiel na daniach zo zamestnancov ZŠ s MŠ cca 940€, zo 

strany rodičov, ktorí odovzdali potvrdenia na sekretariáte školy  cca 310 €. 

 

p. Lošonský – na ostatnom zastupiteľstve sa malo schváliť výberové konanie na banku, ktorá by poskytla úver na 

nadstavbu školy. Projekty boli pripravené, pozemok je odkúpený. Pohľad pôvodného vedenia bolo financovanie 

z úveru, pohľad aktuálneho vedenia obce je cez projekty a granty. M.č. má financie na financovanie nadstavby 

v sume cca 400tis € z obchodnej spoločnosti s účasťou obce. Z rozpočtu obce 6mil € sa mohla nadstavba 

rekonštruovať. 
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Následne prebehla diskusia ohľadom možností financovania rozširovania školy, či vysporiadavania pozemkov. 

 

RŠ zobrala uvedenú správu na vedomie. 

K bodu 5: 

P. Schusterová – navrhla zlepšiť informovanosť voči verejnosti o triednych dôverníkoch v ZŠ. P. Schusterová 

poprosila, aby činnosti a zápisy triednych dôverníkov boli zverejňované na webstránke.  

 

P. riaditeľ nedokáže ovplyvniť komunikáciu s triednymi dôverníkmi ZŠ, pravidelne sa pred rodičovskými 

združeniami s dôverníkmi stretáva. Poukázal na nízky záujem zo strany triednych dôverníkov prevziať túto 

činnosť, kde p. Mojžiš to robí dlhodobo, a nikto nepreukázal snahu ho nahradiť. Navrhuje zlepšiť pravidlá 

a spôsob komunikácie medzi dôverníkmi a pokiaľ obdrží zápisnice, tieto budú sprístupnené na stránke školy. 

 

Vedenie školy sa pokúsi nastaviť od 09/2019 nové pravidlá fungovania spolupráce so zástupcami tried a vedením. 

 

K bodu 6: 

P. Schusterová – informácia ohľadom petície za zrušenie strelnice. Podnety rodičov, ktoré nie sú v zodpovednosti 

RŠ. Podnet na oddelenie ZŠ a MŠ v aplikácii EDUPAGE. 

 

Podnet prítomného rodiča – snaha o zmenu politiky kontinuity rodičov na 1. stupni, kde poukazuje na časté 

zmeny triednych učiteľov (najmä trieda v 4. ročníku) a najmä jej transparentnosť a komunikácia voči učiteľom či 

rodičom dostatočne dlhý čas vopred (nie len prekvapivo na začiatku školského roka). Existuje zhoda učiteľov 

a rodičov, aby mohli na 1. stupni viesť triedni učitelia deti od prvej triedy až po druhý stupeň. Navrhuje, aby škola 

zverejnila stratégiu týkajúcu sa kontinuity triednych učiteľov na 1. stupni. 

 

P. riaditeľ – poukazuje na fluktuáciu zamestnancov, existuje objektívne problém s obsadzovaním pedagógov 

najmä na 1. stupni a je obtiažne zabezpečiť kontinuitu už len samotného vzdelávacieho procesu. V rámci svojej 

kompetencií sa snaží vždy o dohodu s učiteľmi pri nevyhnutných zmenách a nemá možnosť vždy vyhovieť 

všetkým, na stretnutiach s učiteľmi hľadajú riešenia. 

 

Z RŠ sa ospravedlnila p. Vandrašeková. 

 

Uznesenie: RŠ navrhuje riaditeľovi zverejniť Stratégiu zabezpečenia kontinuity triednych učiteľov na 1. stupni 

a upraviť aplikáciu Edupage. Počtom hlasov: 2 ZA (rodičia), 3 sa zdržali. 

 

K bodu 7: 

Predseda RŠ informoval o plánovanom najbližšom stretnutí RŠ v 01.10.2019. 

 

K bodu 8. Záver: 

Zasadnutie bolo ukončené o 19.00 hod. 

 

 

 

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

predseda RŠ – Lucia Schusterová 

zapisovateľ: Miroslav Repka 


