
Zápisnica 
zo zasadnutia rady školy pri ZŠ s MŠ, Hargašova 5, Bratislava  

10. 4. 2019 

Program: 
1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3 Informácia o rozpočte. 
4. Informácia o zápise. 
5. Informácia o prevádzke a situácii v MŠ s ohľadom na prebiehajúcu 
rekonštrukciu a rozšírenie. 
6. Informácia o výstavbe a prevádzke viacúčelovej haly. 
7. Informácia z rodičovských združení. 
8. Rôzne. 
9. Záver. 

1. Predseda rady školy privítali členov RŠ a hostí.  

2. Predseda RŠ predstavil program zasadnutia.  Prítomných bolo 8 členov 
RŠ. Program bol jednohlasne schválený. 

3. Ekonómka ZŠ s MŠ Hargašova, p. Horvathová informovala o čerpaní 
rozpočtu a mimorozpočtových financií v roku 2018 a predstavila 
schválený rozpočet pre rok 2019. V diskusii členovia rady školy vyjadrili 
spokojnosť so starostlivosťou mestskej časti o ZŠ a MŠ Hargašová. Ďalej 
bola diskutovaná otázka o rezerve na odmeny učiteliek v MŠ, v súvislosti 
s prestavbou škôlky, jej nadstavbou a tým pádom aj zvýšenými nárokmi 
na ich prácu. Podrobnosti o schválenom rozpočte je možné nájsť na 
webovej stránke mestskej časti. Základné čísla sú nasledovné:   

       Základná škola  -normatívne financie-     prenesený výkon ŠR  : 777 147,-€  
                               -nenormatívne financie-  vzdelávacie poukazy :      5 472,-€ 

                                                                                                             -asistenti:           7 392,-€ 
                                                                                     - škola v prírode:           6 900,-€ 
                                                       -lyžiarsky kurz:            6 150,-€ 

            Materská škola       -nenormatívne financie-prenesený výkon ŠR-predškoláci            10 110,-€ 
- Originálne kompetencie MÚ MČ záhorská Bystrica            339 315,-€ 

            
           Školský klub detí        -     Originálne kompetencie MÚ MČ záhorská Bystrica            144 195,- € 
           



    
RŠ berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu v roku 2018 a o 
rozpočte na rok 2019. 

4. Zástupkyňa riaditeľky pre základnú školu informovala o zápise do prvého 
ročníka ZŠ. Do prvého ročníka sa zapísalo 114 detí, chlapcov 56, dievčat 
58. O odklady plánujú požiadať rodičia 16 detí.   

RŠ berie na vedomie informáciu o zápise žiakov do prvého ročníka.. 

5. V dôsledku stavebných prác na prestavbe a nadstavbe MŠ je v súčasnosti 
MŠ prevádzkovaná v priestoroch fary, spoločenského domu 
a viacúčelovej športovej haly.  Deti majú v rámci možností zabezpečený 
patričný komfort a starostlivosť zrovnateľnú s podmienkami v štandardnej 
MŠ. RŠ školy diskutovala hlavne o zabezpečení stravovania pre deti ako 
aj ohodnotenie učiteliek MŠ za nadštandardnú úsilie pri zabezpečení 
riadneho chodu MŠ. Rodičia so zabezpečením prevádzky materskej školy 
vyjadrili spokojnosť. 

6. Športová hala bola skolaudovaná. Do septembra bude v skúšobnej 
prevádzke, počas ktorej bude využívaná pre potreby školy. Od septembra 
bude aj prenajímaná, k čomu budú vytvorené prevádzkové, personálne 
a všetky ostatné podmienky. Členovia rady školy si po skončení 
zasadnutia prezreli priestory haly.   

7. Informácia – spätná väzba po rodičovských združeniach v ZŠ  

Pani riaditeľka informovala, že zo zasadnutí nie sú žiadne závažné 
informácie, námety alebo sťažnosti. Takisto informovala ako riešila 
niektoré konkrétne drobné pripomienky. Rada školy zobrala jej 
informáciu na vedomie.  

8. Rôzne 
Požiadavka zo strany učiteľov materskej školy na zriaďovateľa – MÚ ZB, 
na využívanie detského ihriska pri spoločenskom dome výlučne pre deti 
materskej školy v čase od 9,30 do 11,00 hod a popoludní od 15,00 do 
16,30 hod. 

    9.  Predseda RŠ ukončil zasadnutie RŠ. Termín ďalšieho zasadnutia RŠ bude  
 včas oznámený e-mailom. Predseda RŠ poďakoval všetkým za ich prácu  
 v prospech ZŠ a MŠ Hargašová, zaželal príjemné sviatky. 





UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

Rada školy 

Schvaľuje:   1. Program zasadnutia RŠ 
   2. Návrh výšky a schválenie poplatkov do ŠKD a MŠ 
na rok 2013. 

       3. Plán činnosti RŠ na rok 2013 
      
Berie na vedomie: 1 Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2013  

Navrhuje:   vedeniu ZŠ s MŠ:  
1. Venovať pozornosť pripomienkam triednych 

dôverníkov a riešiť v rámci možností ich 
požiadavky. 

Zapísal: J. Masarik 


