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Milí rodičia,
nástup dieťaťa do školy je veľká 
zmena v jeho i vašom celorodin-
nom živote. A aby sme vám tie 
zmeny pomohli aspoň trochu 
uľahčiť, pripravili sme pre vás 
tento stručný bedeker o fungo-
vaní našej školy. Nájdete v ňom 
všetky potrebné informácie o 
chode školy, stravovaní, škol-
skom klube i mimoškolských 
aktivitách.
Pripravte sa však v prvé dni na 
trochu strachu z nového. Verte 
ale, že vaše deti to zvládnu na 
výbornú a bez väčších problé-
mov. Určite im pomôže, že ich 
budete v nasledujúce dni častej-
šie povzbudzovať a pripomínať 
im, ako ich veľmi ľúbite a že sa 
tešíte z každého nového zážit-
ku zo školy, s ktorým sa s vami 
ochotne podelia. 
Držíme Vám palce. 

Základné údaje o našej škole

Naša Základná škola v Rusovciach  
(ďalej ako “ZŠ”) je združená škola 

základná s materskou.

Nachádza sa na Vývojovej ulici 
228.

Jej zriaďovateľom je  
Mestská časť Bratislava – Ru-

sovce.

V školskom roku 2018/ 2019 ško-
la otvorí svoje brány pre žiakov 

v 16 triedach 1.a 2. stupňa.

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 24 pedagógov v ZŠ 
a 7 vychovávateliek v ŠKD.

Mgr. Rastislav Kunst
riaditeľ



Riaditeľ ZŠ: Mgr. Rastislav Kunst  
kontakt: zsrusovce@zsrusovce.sk

Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Lenka Krišpinská

Tajomníčka  ZŠ: Iveta Urbanová

Vedenie školy:

Stránkové hodiny  
pre rodičov i ostatnú  
verejnosť

Všetky potrebné  
informácie o ZŠ  
sa dozviete na:

PO, ST: 8:00 – 9:00 
hod.

UT, ŠT: 15:00 – 16:00 
hod.

každý pracovný 
deň:

10:30 – 11:00 
hod.

web stránke  
https://skolarusovce.edupage.org

facebookovej stránke ZŠ s MŠ 
Rusovce, kde rodičia spolu zdie-

ľajú informácie a podnety  
o škole 

V našej škole nájdete

knižnicu 
(na prízemí hlav-
nej budovy školy)

priestrannú telo-
cvičňu (dostanete 

sa k nej popri 
žiackych šatniach 
alebo cez vchod 
do telocvične zo 

školského dvora),

veľký školský 
dvor (na ktorom 
sa deti v prípade 
pekného počasia 

bláznia počas 
veľkej prestávky a 
školskej družiny) s 
multifunkčným ih-
riskom, bežeckou 
dráhou, piesko-

viskom a zelenou 
plochou, ktorá je 
mimochodom vý-
borným miestom 

na rozhovory s 
ostatnými rodičmi, 
kým ich deti majú 

krúžky

tento školský rok 
nám do areálu 

(hneď vedľa vstupu 
do školy) pribudli 2 
unimobunky, ktoré 

budú slúžiť ako jazy-
ková učebňa



Edupage

Naša materská i základná škola používajú pre informovanie rodičov 
spoločný informačný systém, tzv. EDUPAGE

Prostredníctvom tejto aplikácie môžete sledovať:

dochádzku vášho  
dieťaťa / detí

školské aktivity

odhlásiť vaše dieťa zo stravy v daný deň (POZOR: odhlasovanie 
stravy je možné najneskôr do 8:00 hod. daného dňa)

dôležité oznamy ohľadne diania v škole

vaše úhrady  
za školskú jedáleň

jedálny lístok  
na daný týždeň

ich známky rozvrh

Odporúčame, po získaní prístupových údajov, inštaláciu aplikácie do 
smartfónov, prípadne iných komunikačných zariadení. Zabezpečíte si 

tak rýchly a prehľadný prístup k dianiu v škole



Školská jedáleň

Pre deti na prvom 
aj druhom stupni sa 
poskytuje len obed. 
Desiatu a olovrant 

zabezpečuje dieťaťu 
rodič

Obedy sa vydávajú 
v čase od 11:30 do 

14:00 hod

Školské stravovanie 
(vzhľadom na kapaci-
tu jedálne) prebieha 
na etapy. Ako prvé 

idú na obed deti  
z prvého stupňa

Vedúca školskej jedálne: Anna Anger 

kontakt: jedalen@zsrusovce.sk 
tel: 0911236681

Pre prípad osobných konzultácií sa jej kancelária nachádza na opačnom 
konci budovy jedálne (vchod odzadu, od školského ihriska).

Odhlasovanie stravy, najneskôr v daný deň do 8:00

Platba

cez EDUPAGE (najneskôr však do 
7:30 hod.!),

osobne

SMS správou na číslo 0911/236 681 v tvare: Meno 
a priezvisko žiaka, trieda, čas odhlásenia stravy, 

odhlásiť stravu

telefonicky  
na čísle 

02/62859 107

Druh  
poplatku

IBAN Suma v EUR VS Poznámka  
k platbe

Stravné SK04 5600 
0000 0094 
0267 6004

27,00
(1. stupeň) 

30,00
(2. stupeň)

dátum naro-
denia dieťaťa  

v tvare  
DDMMRRRR

Meno priezvisko 
a trieda dieťaťa



Školský klub detí (ŠKD)

Kontakt

Platba

Staré pomenovanie 
poznáte ako školská 

družina

V tomto školskom 
roku sa plánuje  

s otvorením  
7 oddelení ŠKD

ŠKD je zabezpečo-
vaná len pre 1. – 5. 

ročník ZŠ

Služby ŠKD: 
• ráno od 6:30 do 8:00

• poobede od 11:30 najneskôr 
do 17:00 hod. (s výnimkou 

školských prázdnin)

ŠKD je po väčšine 
rovnaká miestnosť (trieda), 
v ktorej sa vaše dieťa učí.

Postup pri vyzdvihnutí dieťaťa:
Na vrátnici nahlásite poverenej osobe meno, priezvisko a triedu vášho 
dieťaťa. Potrebné je mať pre prípad aj kartičku s menom dieťaťa (do-
stanete ju na začiatku školského roku). V prípade, že bude vaše dieťa 

vyzdvihovať zo školy či ŠKD iná osoba, musíte ju na začiatku šk. roku u 
triedneho učiteľa na tento úkon splnomocniť. Ak sa tak udeje v priebe-
hu roka, odporúčame zavolať vedúcej vášho oddelenia ŠKD a upozor-

niť ju, že vaše dieťa prevezme niekto iný. 

Vedúca ŠKD: Mgr. Karolína Tonhajzerová 

kontakt: karolina.tonhajzerova@zsrusovce.sk 
tel.: 02/62859 124

Druh  
poplatku

IBAN Suma v EUR VS Poznámka  
k platbe

ŠKD SK22 5600 
0000 0094 
0267 5001

25,00 pridelený 
každý mesiac

Meno priezvisko 
dieťaťa



Rada školy

Členovia Rady:

Rada školy je orgánom školskej 
samosprávy a je zriadená pri ZŠ 
s MŠ. Jej zriaďovateľom je tiež 
mestská časť Rusovce. Je však 
predovšetkým poradným a 

iniciatívnym orgánom, ktorý 
komunikuje požiadavky a návrhy 
rodičov i zástupcov školy i obce 

smerom k riaditeľovi školy.

Členovia Rady sa volia na 4 roky.

Rada školy sa stretáva štandard-
ne 4 krát za školský rok. 

Členom Rady školy môžete zane-
chať odkaz na emailovej adrese: 

radaskoly@zsrusovce.sk. 

zástupca pedagogických zamest-
nancov školy

Ida Nosková - podpredsedníčka

zástupca nepedagogických zamest-
nancov školy

Ing. Juraj Urban

zástupca pedagogických zamest-
nancov škôlky

Monika Bobková

zástupcovia rodičov žiakov za ZŠ Mgr. Lucia Schusterová – predsed-
níčka

Zuzana Vámošová Miščíková

Mgr. Miroslava Vaceková

zástupca rodiča žiaka za MŠ JUDr. Miroslav Repka

zástupcovia za zriaďovateľa Mária Brozsová 

Mgr. Veronika Vandrašeková

Radovan Jenčík

František Lošonský



Triedni dôverníci

Občianske združenia

Čipovanie

Okrem členov Rady si rodičia na 
prvom triednom aktíve (rodičov-

ské združenie) volia spomedzi 
seba aj tzv. triedneho dôverníka

Stretáva sa samostatne s riadite-
ľom školy vždy pred plenárnym 
rodičovským združením, kde sa 

dozvie všetky „novinky“. Samozrej-
me, môže do diskusie prispieť aj 
vlastným návrhom či nápadom. 

Pri našej škole fungujú dve občianske združenia. 

OZ Rusovčatá bolo založené v roku 2016 a jeho štatutárkou je Lucia 
Tuleková Henčelová (kontakt: lucia.hencelova@gmail.com ). Náplňou 

združenia je hlavne projektová činnosť a v spolupráci s aktívnymi rodič-
mi i vedením školy sa podieľa na podávaní a realizácii projektov, ktoré 
pomáhajú škole zlepšiť výchovno-vzdelávacie prostredie i komunitný 

život pri škole.

OZ Rodičovské združenie pri ZŠ a MŠ Rusovce chce  pomáhať škole 
neustále vylepšovať vyučovací proces, prinášať nové aktivity prispievajú-
ce k rozvoju detí a rodičov a podporovať komunitný život v Rusovciach. 

Členmi  združenia sú Miroslav Repka, Zuzana Vámošová Miščíková a 
Daniel Šarišský (kontakt: daniel.sarissky@big6.sk). V tomto roku bude po 

prvý krát možné venovať 2% z daní na činnosť tohto združenia. 

• Pri nástupe do školy dostane 
každý žiak svoj vlastný čip. Rodič 
ho aktivuje cez prístupové heslo 
(dostane ho od vedenia školy), 
ktorým sa prihlási do školského 
informačného systému EDUPAGE.

• Čipovanie je povinné. Prostred-
níctvom čipu sa dieťa prihla-
suje na odber stravy v školskej 
jedálni.

• Čipovacie zariadenie je pripev-
nené (2 malé boxy) na pultíku 
pri vrátnici. Odporúčame rodi-
čom zabezpečiť deťom šnúrku 
na krk, kde si môžu čip zavesiť.

• V prípade straty čipu je potreb-
né nahlásiť to na sekretariáte 
školy u tajomníčky p. Urbanovej. 
Nový čip je možné zakúpiť za 
poplatok 0,50 EUR.



Straty a nálezy

Mimoškolské aktivity (krúžky)

Ak sa stane (a to sa určite stane často) vašej ratolesti, že v škole nie-
čo zabudne, prípadne stratí, odporúčame osloviť v prvom rade pána 
školníka, ktorý má o stratených a opätovne nájdených veciach určite 
najväčší prehľad. Tiež sa na začiatku šatne nachádza veľká papierová 

krabica, v ktorej sú umiestnené stratené kúsky oblečenia.

Pre prípad straty odporúčame preventívne označiť všetky osobné veci 
(aj oblečenie) vášho dieťaťa jeho menom a priezviskom.

Naša škola ponúka viaceré mimoškolské aktivity a podrobná ponuka 
krúžkov bude upresnená v priebehu septembra 2018.  Okrem vlastných 
krúžkov (zabezpečuje škola a ich úhrada je realizovaná cez vzdelávacie 
poukazy hradené MŠ SR), sa v našej škole konajú aktivity s lektormi zo ZUŠ 
Daliborovo nám.2, Bratislava; SZUŠ Balkánska 87, Bratislava; CVČ Gessayo-
va 6, Bratislava a BENITIM. 

Deti sa môžu tešiť na:

intelektuálne  
(šach, angličtina, 

nemčina)

športové  
(futbal, hádzaná, 
hokej, atletika)

umelecko-kreatív-
ne krúžky  

(klavír, výtvarná, 
šikovné ručičky, 

tanečná)

Samozrejme, škola je otvorená aj rodičom, ktorí by radi sprostredkovali 
svoje zručnosti a vedomosti ďalej a ponúka priestor aj im na vedenie vlast-
ného zaujímavého krúžku. 



Brejky automat

Čo ešte by mali vedieť rodičia prvákov 

Vo vestibule školy nájdete in-
štalovaný tzv. Brejky automat. 

Deťom je k dispozícii za poplatok 
mlieko, mliečne produkty, cereá-

lie a jablkový džús.

Automat funguje na kartu (podobná platobnej), ktorú si môže žiak 
zakúpiť na začiatku školského roka za poplatok 2 EUR. Následne sa 
pomocou info letáčika (priloženého ku karte) karta nabije kreditom 
(samozrejme nabije ju rodič cez svoj internetbanking). Z vlastných 

skúseností odporúčame kartu nabiť radšej nižšou sumou (napr. 5 EUR), 
pretože môže dôjsť k jej strate. Po každom výbere sa potom kredit zníži 

o sumu za vybraný produkt. 

Cena za ponúkané občerstvenie sa 
pohybuje od cca 0,05 EUR do cca 

0,85 EUR, keďže sa jedná o mliečny 
automat dotovaný štátom.

Vyučovanie sa štandardne začína o 8:00 hod. Prváci však mávajú 2-3 
krát do týždňa tzv. rannú komunitu (niečo ako triednická hodina). Vte-

dy sa pre nich vyučovanie začína o niečo skôr, od 7:40 hod.

Skrátené vyučovanie majú deti 
len prvý deň, od druhého dňa už 

funguje ŠKD.

Obedy sa deťom vydávajú od 
druhého školského dňa.

Prvý školský deň
• Informáciu o organizácii 1. škol-

ského dňa dostanete poštou 
tesne pred začiatkom školy.

• Nie je potrebné, aby si dieťa v 
prvý deň donieslo školskú tašku.

• Prváčikov a ich rodičov čaká 
spoločné slávnostné privítanie v 
školskej telocvični, ktoré trvá cca 1 
hodinu. Odtiaľ si ich pani učiteľky 
a vychovávateľky odvedú do tried, 
kde majú deti možnosť si pozrieť 
triedu a spoločne sa zoznámiť. 

Nasleduje prvé informačné 
rodičovské združenie s triednou 
učiteľkou, počas ktorého sú deti 
s pani vychovávateľkou, ktorá im 
za ten čas ukáže školu a všetky 
dôležité miesta.

• Na prvom rodičovskom združení 
dostanete aj rozvrh hodín na prvý 
týždeň. Potom vám už bude celo-
ročný rozvrh nahraný do infor-
mačného systému EDUPAGE. 



Nasledujúci deň by ste mali dieťaťu pribaliť do školy už aj tašku a 
prezúvky. Bude mu pridelená vlastná skrinka (neuzamykateľná) v šatni.

V priebehu prvých dní sa pripravte na zvýšené výdavky. Bude potrebné 
uhradiť ešte niektoré veci (obedy, školský klub, triedny fond, učebnicu 

náboženstva, učebnicu angličtiny, detský časopis Vrabček, Brejky kartu).

Nemusíte si robiť predčasné „zásoby“ so školskými pomôckami. Deti 
dostanú všetky potrebné pomôcky (pri zápise ste zaplatili poplatok,  

z ktorého sa hradia zošity, učebnice, ceruzky, a pod.). 

Nasledujúci zoznam je pre vás len odporúčaním, resp. ukážkou toho, čo 
všetko budú deti počas školského roka potrebovať:

• školská taška,
• box na desiatu, 
• fľaša na pitie, 
• prezúvky, 
• tepláková súprava a tenisky na 

telesnú výchovu, 

• peračník s pastelkami, gumou, 
nožnicami, tyčinkovým lepidlom, 

• veľké dosky (na zošity a učebnice), 
• obaly na 4 malé zošity (formát 

A5) a obaly na 5 veľkých učebníc 
(formát A4).



Organizácia školského dňa

Školské vyučovanie začína  
od 8:00 (v prípade ranných  

komunít od 7:40).

Je dobré, aby sa deti dostavili  
do školy minimálne 15 minút 

pred začiatkom vyučovania, aby 
sa stihli prezuť, vyzliecť a pre-

sunúť do triedy. 

Rozvrh
8:00 – 8:45 1. hodina

8:45 – 8:50 malá prestávka (5 min.)

8:50 – 9:35 2. hodina

9:35 – 9:45 malá prestávka (10 min.)

9:45 – 10:30 3. hodina

10:30 – 10:50 veľká prestávka (20 min.)

10:50 – 11:35 4. hodina

11:35 – 11:40 malá prestávka (5 min.)

11:40 – 12:25 5. hodina

V našej škole sa praktizuje aj tzv. projektové 
učenie. Približne 4 krát za školský rok sa 

súčasťou vyučovania stanú aj rodičia. Spolu 
s pani učiteľkami vedú skupinové vyučova-
nie pre deti. Netreba sa však toho obávať, 
všetky pomôcky a materiály pripravia pani 

učiteľka s pani vychovávateľkou. Vy si len bu-
dete musieť vybaviť voľno z práce (aspoň na 
½ dňa) a obrniť sa trpezlivosťou pri zvládnutí 

zvedavých a pomerne hlučných žiačikov.

Obedy sa vydávajú  
od 11:30  
do 14:00.

Školský klub detí fungu-
je od 6:30 do 8:00 a 

poobede do 17:00 hod.

Deti na 1. stupni odprevádza do/zo školy rodič, alebo iný poverený 
dospelák



Poplatky – Prehľad
(do tabuľky môžete doplniť poplatky za krúžky a pod.)

Druh  
poplatku

IBAN Suma 
v EUR

VS Poznámka 
k platbe

Uhradiť k 

Stravné SK04 5600 
0000 0094 
0267 6004

27,00 dátum 
narodenia 
dieťaťa v 
tvare DDM-
MRRRR

Meno a 
priezvisko 
a trieda

ŠKD SK22 5600 
0000 0094 
0267 5001

25,00 pridelený 
každý me-
siac

Meno a 
priezvisko

10. dňa 
nasl. me-
siaca

Triedny 
fond

uhrádza sa po 
dohode v hoto-
vosti alebo na 
účet triednemu 
dôverníkovi 
alebo triednej 
učiteľke

ZRPŠ uhrádza sa po 
dohode v hoto-
vosti alebo na 
účet triednemu 
dôverníkovi

33,00 Meno, 
priezvisko 
dieťaťa a 
trieda

do konca 
októbra



Kontakty – Prehľad
Pozícia Meno a priezvisko Email Telefón

Riaditeľ 
ZŠ

Mgr. Rastislav Kunst zsrusovce@zsrusovce.sk

Vedúca 
školskej 
jedálne

Anna Anger jedalen@ 
zsrusovce.sk

0911236681

Vedúca 
ŠKD

Mgr. Karolína  
Tonhajzerová 

karolina.tonhajzerova@
zsrusovce.sk

02/62859 
124

Rada 
školy

radaskoly@zsrusovce.sk



Školské prázdniny v školskom 
roku 2018/ 2019

Triedne aktívy  
(rodičovské združenia) – 
Prehľad

Prázdniny Posledný deň vyučo-
vania pred začiatkom 

prázdnin

Termín prázdnin Začiatok vyučo-
vania po prázd-

ninách

jesenné 30.10.2018
(utorok)

31.10.2018 - 
2.11.2018

5.11.2018 
(pondelok)

vianočné 21.12.2018
(piatok)

27.12.2018 - 
7.1.2019

8.1.2019
(utorok)

polročné 31.1.2019 
(štvrtok)

1.2.2019
(piatok)

4.2.2019
(pondelok)

jarné 22.2.2019
(piatok)

25.2.2019 - 
2.3.2019

4.3.2019 
(pondelok)

veľkonoč-
né

17.4.2019
(streda)

18.4.2019 - 
23.4.2019

24.4.2019
(streda)

letné 28.6.2019
(piatok)

1.7.2019 - 
31.8.2019

2.9.2019
(pondelok)

• 11.9.2018 o 17:00 hod. (1.stupeň)
• 12.9.2018 o 17:00 hod. (2. Stupeň)
• 7.11.2018
• 9.1.2019
• 17.4.2019
• 5.6.2019




