ZÁPISNICA
Rada školy
Základná škola Dunajská Lužná
Ustanovujúce zasadnutie

Prítomní:
-

Podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze a privítanie prítomných zvolených členov Rady školy pri ZŠ Dunajská Lužná
(ďalej len „RŠ“):
Člen RŠ Andrej Blizniak ozrejmil členom RŠ iniciatívu, ktorá bola z jeho strany pri zvolaní
ustanovujúceho zasadnutia RŠ. Nakoľko je členom RŠ za zriaďovateľa podujal sa pripraviť
toto zasadnutie aj s programom, ktorý bol zvoleným členom RŠ zaslaný na ich emailové
adresy:
1. Voľba predsedu a podpredsedu RŠ
2. Schválenie nových stanov RŠ
3. Diskusia
Za zapisovateľku na tomto ustanovujúcom zasadnutí RŠ bola určená Ing. Michaela
Luteránová.
2. Voľba predsedu a podpredsedu RŠ:
Člen RŠ Andrej Blizniak pred voľbou oboznámil prítomných členov RŠ, že voľba predsedu RŠ
je tajná. Zároveň boli oboznámení, že podľa úzusu pri voľbách v iných voľbách orgánu
školskej samosprávy si zvolený predseda vyberie podpredsedu ako svojho budúceho
spolupracovníka. Členovia RŠ sa s týmto postupom voľby stotožnil, neboli z ich strany žiadne
námietky. Na sčítanie volebných lístkov (skrutátorka) bola určená p.Blizniaková, ktorá sa
zasadnutia RŠ zúčastnila ako hosť (viď prezenčná listina).
Výsledky voľby predsedu RŠ (prvé hlasovanie):
Mgr. Pavol Adamčiak - 4 hlasy
Andrej Blizniak – 4 hlasy
Ing. Jozef Kundlák – 2 hlasy
(Príloha č. 2 – hlasovacie lístky)
Z dôvodu rovnosti počtu hlasov členov RŠ - Mgr. Pavla Adamčiaka a Andreja Blizniaka –
pristúpili k druhému hlasovaniu, pričom uvedení členovia RŠ neodovzdali hlasovací lístok.
Výsledky voľby predsedu RŠ (druhé hlasovanie):
Mgr. Pavol Adamčiak – 5 hlasov
Andrej Blizniak – 3 hlasy
(Príloha č. 3 – hlasovacie lístky)
Skrutátorka prítomným členom RŠ oznámila, že za predsedu RŠ bol zvolený Mgr. Pavol
Adamčiak.

Zvolený predseda RŠ oznámil, že si za podpredsedu RŠ vyberá Andreja Blizniaka.
Prítomní členovia RŠ sa s tým stotožnili.
3. Schválenie nových stanov RŠ:
Predseda RŠ informoval prítomných členov RŠ, citujúc z Vyhlášky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. (ďalej len „Vyhláška č. 291/2004“), ktorou sa určujú
podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich
organizačnom a finančnom zabezpečení ustanovenie § 9 ods. 2, že orgán školskej
samosprávy schvaľuje svoj štatút na svojom najbližšom zasadnutí po jeho ustanovení, tzn. že
by to malo byť na najbližšom zasadnutí RŠ.
Pripravený koncept štatútu bude teda zaslaný členom RŠ na pripomienkovanie.
Predseda RŠ vyzval prítomných členov k návrhu harmonogramu ďalších zasadnutí RŠ.
Členovia RŠ sa uzniesli, že to bude štvrťročne, v prípade potreby aj častejšie. Najbližšie
zasadnutie je naplánované na posledný štvrtok v mesiaci marec – 31. 03. 2016.
4. Diskusia:
Členka RŠ Mária Hrajnohová informovala prítomných o tom, že podľa predbežnej informácie
by malo v budúcom roku začať školskú dochádzku cca 137 prvákov, preto hrozí, že kapacita
školy nebude dostačujúca.
Podpredseda RŠ k tomu uviedol, že treba dodať, že zároveň na konci prebiehajúceho
školského roka opustí brány tejto školy 47 deviatakov. Vyjadril sa, že veľký počet prvákov
treba brať aj pozitívne z hľadiska demografického vývoja obyvateľstva obce. Následne
informoval o určitých koncepciách, ktoré sa snaží presadzovať ako poslanec OZ pre rozšírenie
kapacity a rozvoj ZŠ Dunajská Lužná (potreba novej budovy, generálny vizuál školy a iné).
Prítomní členovia si so záujmom vypočuli tieto informácie.
Predseda RŠ na záver ustanovujúceho zasadnutia oboznámil členov RŠ, že v zmysle
§ 5 ods. Vyhlášky č. 291/2004 Z. z. doručí zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia RŠ
zriadovateľovi. Dňom podpisu tejto zápisnice bude RŠ zriadená.

V Dunajskej Lužnej, 09. 12. 2015

Zápisnicu zapísal(a): Ing. Michaela Luteránová

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

...................................................
Zriaďovateľ

