ZÁPISNICA
Rada školy
Základná škola Dunajská Lužná
II. zasadnutie rady školy
Prítomní:
-

Podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia, schválenie ( doplnenie) programu
Schválenie Štatútu rady školy
Informácia o štrajku učiteľov
Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2016
Informácia o priebehu 1.polroku školského roku 2015/2016 a o pripravovaných akciách
a úlohách ZŠ v 2.polroku školského roku 2015/2016
6. Priority a osobitné ciele rady školy na rok 2016
7. Rôzne- diskusia- podnety
8. Záver a ukončenie zasadnutia

Za zapisovateľku na II. zasadnutí RŠ na návrh predsedu RŠ bola odhlasovaná Ing. Michaela
Luteránová. Členovia rady školy hlasovali nasledovne:
za– 10
proti- 0
zdržal sa hlasovania -0
Bod 1.: Otvorenie zasadnutia, schválenie ( doplnenie) programu
Pán predseda RŠ Mgr. Pavol Adamčiak privítal členov rady školy na II. zasadnutí rady školy.
Osobitne privítal ako pozvaného hosťa, pani riaditeľku Základnej školy Dunajská Lužná,
PaedDr. Ivetu Slobodníkovú. Predseda RŠ zdôraznil, že rada školy je uznášaniaschopná, a to
z toho dôvodu, že bolo prítomných 10 z 11 členov. Ďalej pán predseda RŠ vysvetlil, že všetci
členovia rady školy obdržali pozvánku s programom a jeho obsahom elektronicky. Upozornil
členov rady školy na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 24 ods. 15 zákona č.596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je zasadnutie orgánu školskej samosprávy verejné, ak
orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
Nakoľko na zasadnutí nebola prítomná žiadna verejnosť, hlasovanie o tom sa stalo
bezpredmetné. Vyzval členov, či má niekto návrh na zmenu programu. Nikto z prítomných
nemal pripomienky. Následne predseda RŠ oboznámil prítomných s obsahom a jednotlivými
bodmi programu a dal hlasovať za tento program zasadnutia. Výsledok hlasovania bol
nasledovný :

za– 10
proti- 0
zdržal sa hlasovania -0
Program II. zasadnutia rady školy bol schválený.
Bod 2: Schválenie Štatútu rady školy
Predseda rady školy informoval členov rady školy o ustanovení rady školy a následne
o spôsobe doručenia zápisnice zo dňa 9.12. 2015 na Obecný úrad Dunajská Lužná. Štatutár
obce podpísal zápisnicu 11.12. 2015. Týmto dňom bola Rada školy pri Základnej škole
Dunajská Lužná zriadená. V samotnom dokumente Štatútu rady školy po preštudovaní členmi
rady školy sa upravilo číslovanie článkov z rímskych číslic na arabské číslice ( z Čl. I na Čl.1).
V Čl. 10 sa zároveň doplnil text bodu 12: „Z každého zasadnutia sa musí vyhotoviť zápisnica,
ktorá je v lehote 10 dní zverejnená na webovej stránke školy.“ Ďalej oprava textu v Čl.10 v
bode 10 bola zmena slova „riadny“ na znenie: „poradný“.
Členovia rady školy mali možnosť vyjadriť sa k zmenám, úpravám, prípadne vylepšeniu.
O týchto zmenách dal predseda rady školy hlasovať. Hlasovanie za predložený návrh Štatútu
rady školy :
za– 10
proti- 0
zdržal sa hlasovania -0
Návrh štatútu rady školy bol schválený.

Bod 3: Informácia o štrajku učiteľov
Pán predseda RŠ poprosil pani riaditeľku PaedDr. Ivetu Slobodníkovú, aby informovala členov
rady školy o štrajku učiteľov. Pani riaditeľka poďakovala rade školy za pozvanie na
II. zasadnutie rady školy. Informovala o rozhodnutí pedagogických zamestnancov prihlásiť sa
do štrajku. Do štrajku vstúpilo 44 pedagogických zamestnancov z 50, nepedagogickí
zamestnanci v štrajku nie sú. Zvyšok zamestnancov zo súkromných a finančných dôvodov
čerpajú dovolenku. Zamestnanci pokračujú v štrajku neobmedzene. Do povedomia dala pani
riaditeľka platovku učiteľov, aby ozrejmila dôvod štrajku pedagógov- navýšenie platu.
Ozrejmila aj kreditový systém a systém vzdelávania pedagógov. Pani riaditeľka umožnila
učiteľom kreditové školenia aj v priestoroch základnej školy. Oboznámila členov rady školy so
spôsobom platenia za získané kredity. Uviedla skutočnosť, že na webovej stránke školy sa
nachádza informácia a dôvod štrajku učiteľov, zhrnutých v 42 bodoch. Pracovný čas učiteľa
trvá do 13.15 hod. Učiteľ pokračuje v činnostiach, ktoré sú zverejnené na webovej stránke
školy. Ako štatutár školy prijala túto skutočnosť, nijakým spôsobom tomu nebránila,
informovala o platových tarifách učiteľov (napr. 613 Eur - hrubý plat začínajúceho,
prichádzajúceho učiteľa), o možnosti navýšenia kreditným systémom. Predstavila tri základné
požiadavky učiteľov.
Obšírne informovala o práci a úlohách učiteľa po skončení poslednej hodiny vyučovania
(krúžky, školenia, porady, komunikácia zo žiakmi v zahraničí, stretnutia so žiakmi s
individuálnym študijným plánom, stretnutia so žiakmi, ktorí majú kurz ZŠ, so začínajúcimi

učiteľmi- adaptačné vzdelávanie, vypracovávanie plánov pre 80 začlenených žiakov a žiakov
so špecifickými poruchami učenia, písomná agenda triedneho učiteľa, príprava na ďalšie
vyučovanie ).
Zároveň riaditeľka ZŠ - PaedDr. Iveta Slobodníková informovala, že podľa informácie od
štrajkujúcich učiteľov po príchode z demonštrácie v Bratislave, v štrajku ďalej pokračujú,
určite v priebehu celého tohto týždňa. Ďalšie informácie o štrajku budú aktuálne
zverejňované na webovom sídle a facebookovej stránke školy, ako aj s využitím emailovej
komunikácie učiteľov s rodičmi.
Pán podpredseda RŠ sa vyjadril, aby sme participovali k štrajku. Súhlasí s požiadavkami
učiteľov k štrajku. Navrhol vytvoriť skupinu, ktorá by zmiernila tlak vyvolaný vzniknutou
situáciou. Členovia rady školy navrhli, aby sa zlepšila komunikácia učiteľ- žiak- rodič, práve
v takýchto kritických situáciách, aby boli rodičia dostatočne informovaní o aktuálnom dianí
v škole. Dostatočne, podrobne a včas získali informácie o plánovaných akciách
organizovaných školou. Pán predseda RŠ sa opýtal prítomných, či má niekto návrh na
uznesenie. Nikto nemal návrh na uznesenie.
Bod 4: Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2016
Pani riaditeľka v úvode prezentácie rozpočtu na rok 2016 uviedla podstatnú skutočnosť, že
škola je financovaná z dvoch zdrojov. A to 1. Normatívny rozpočet- podľa počtu žiakov
2. ŠKD- z rozpočtu obce
Podrobnosti k rozpočtu a jednotlivým položkám, ktoré detailne rozobrala pani riaditeľka, sú
súčasťou prílohy č.2 - Normatívy, príloha č.3 - Rozpočet návrh 2016.
Po prečítaní rozpočtu ZŠ odišla zo zasadnutia pani Hrančová a to z rodinných dôvodov.
Uznesenie :
Rada školy berie na vedomie návrh rozpočtu ZŠ v Dunajskej Lužnej na rok 2016.
Hlasovanie :
za– 9
proti- 0
zdržal sa hlasovania -0
Bod 5: Informácia o priebehu I. polroku školského roku 2015/2016 a o pripravovaných akciách
a úlohách ZŠ v 2. polroku školského roku 2015/2016
Pani riaditeľka informovala radu školy o akciách a aktivitách školy. V prílohe č.4 sú podrobne
rozpísané aktivity v školskom roku 2015/2016, v prílohe č.5 - Mesačný plán aktivít, v prílohe
č.6 plán aktivít tried. Tieto dokumenty dostanú na preštudovanie členovia rady školy e mailom. Jednotlivé aktivity rozdelila pani riaditeľka na čiastkové a vysvetlila ich priebeh.
Odpovedala na otázky členov rady školy.
Pán podpredseda Blizniak navrhol na doplnenie k aktivitám- záchranársky kurz- upevnenie
ochrany života a zdravia detí. Pán predseda RŠ navrhol návštevu súdneho pojednávania na
upevnenie trestnoprávnej zodpovednosti starších - 15 ročných žiakov.

Uznesenie :
Rada školy berie na vedomie prehľad aktivít I. polroku školského roku 2015/2016
a o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v 2. polroku školského roku 2015/2016
prezentovaných pani riaditeľkou PaedDr. Ivetou Slobodníkovou.
Hlasovanie:
za– 9
proti- 0
zdržal sa hlasovania -0
K bodu 6. Priority a osobitné ciele rady školy na rok 2016
Pán podpredseda RŠ Blizniak v súvislosti s podmienkami vyplývajúcimi z Generelu obce
Dunajská Lužná, oboznámil členov rady školy s návrhmi poslancov Obecného zastupiteľstva
Dunajská Lužná. Radu školy oboznámila pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková
s demografickým vývojom- Demografický vývoj prváci- príloha č.7. V súvislosti s tým sa
diskutovalo o obsadení školy a rozšírení školy. Preto rada školy navrhuje vytvoriť pracovnú
skupinu, kde sa budú jednotlivé návrhy prejednávať spoločne. Bude potrebné zaoberať sa:
- generálnou vizualizáciou areálu školy
- budúci počet žiakov v škole
- zamedziť premávku áut v areály školy
- riešiť prevádzku multifunkčného ihriska.
Uznesenie :
Školská rada navrhuje skupinu, ktorá bude poradným orgánom pre Obecné zastupiteľstvo
Dunajská Lužná. Názov skupiny : Skupina pre strategický rozvoj školy.
Členovia skupiny : Ing. Jozef Kundlák
Mgr. Darina Kováčová
Andrej Blizniak
a za čestnú členku tejto skupiny pani riaditeľku PaedDr. Ivetu Slobodníkovú.
V prípade záujmu rada školy na ďalších zasadnutiach prerokuje a schváli účasť iných
navrhnutých osôb v tomto poradnom orgáne.
Uznesenie bolo prijaté.
Hlasovanie :
za– 9
proti- 0
zdržal sa hlasovania -0

Bod 7: Rôzne- diskusia- podnety
Po prezentovaní demografického vývoja počtu žiakov v nasledujúcich školských rokoch,
členovia rady školy pripravia návrhy k tejto situácii, k budúcnosti školy. Členovia rady školy
navrhujú pani riaditeľke PaedDr. Ivete Slobodníkovej predmetnú tabuľku demografického
vývoja- príloha č.7, uverejniť na webovej stránke školy.

Zároveň navrhli na ďalšom zasadnutí rady školy informovať o činnosti ZRPŠ, a to členkou rady
školy a predsedníčkou ZRPŠ – p. Evou Markovou.

Bod 8: Záver a ukončenie zasadnutia
Predseda rady školy Mgr. Pavol Adamčiak informoval členov rady školy, že najbližšie stretnutie
sa uskutoční 18.2. 2016.
Na záver zasadnutia sa pán predseda poďakoval prítomných za ich účasť. Vyslovil prianie, aby
sa rada školy takto naďalej stretávala a v takom aktívnom duchu ako na dnešnom zasadnutí RŠ.
Osobitne poďakoval pani riaditeľke Základnej školy Dunajská Lužná, PaedDr. Ivete
Slobodníkovej za účasť na zasadnutí rady školy.
V Dunajskej Lužnej, 25.01. 2016

Zápisnicu zapísal (a): Ing. Michaela Luteránová

.......................................................
Predseda RŠ

