Zápisnica z rokovania Rady školy konanej dňa 2.4.2014
Prítomní členovia: pp. Oltus, Takáčová, Kováčová, Hrajnohová, Mertušová, Mosná, Paľaga
Ospravedlnení členovia: pp. Jánošík, Tesárik
Hostia: pp. Jurčík (starosta obce), Slobodníková (riaditeľka ZŠ), Feriančeková, Marková (obe
bývalé členky RŠ)
Program
1/ p. Oltus + všetci: poďakovanie za vynikajúcu dlhoročnú prácu v RŠ bývalým členkám p.
Feriančekovej a p. Markovej.
2/ p. Slobodníková: info o aktuálnom procese príprav rozširovania kapacity ZŠ:
- prísľub z MŠ SR o pridelení 200 tis EUR na výstavbu 8 tried v modulovom (kontajnerovom)
prevedení.
- skolaudovanie rozšírenia do 1.9.2014 prakticky nereálne -> 2 triedy sa budú musieť
elokovať do MKS (priestor knižnice + býv. počítač. miestnosť). Tento variant je takmer
beznákladový, naviac umožňuje rozvinúť stravovanie v miestnej kuchyni, príp. využiť sálu
ako telocvičňu. Zariadenie elokovaných tried financuje škola.
Odporúčanie RŠ vedeniu obce v tejto súvislosti: bezodkladne odoslať žiadosť na MŠ SR
o súhlas s elokáciou tried (malo sa tak stať už do 31.3.2014)
- informácia o aktivitách školy za uplynulé obdobie:
- brána na elektrický pohon s čipom na diaľk. otváranie zamedzuje nežiadúcemu vjazdu
rodičov do areálu;
- krásna nová skalka pred jedálňou
- guma v telocvični
- plavecký výcvik pre žiakov 2.r.
- 3 nové interaktívne tabule pre 2.st.
- úspešný zásah pri riešení šikany v 7.B
- úspechy žiakov – viď školský web
3/ p. Jurčík: 2,5 roka sa usilujú tlačiť na štát v súvislosti s rozšírením kapacity školy
neúspešne, preto sľúbených 200 tis EUR nevidí zatiaľ veľmi reálne aj s ohľadom na
sprievodné podmienky a charakter prostredia odkiaľ majú prísť.
Priestory v MKS na elokáciu 2 tried vníma ako dobrý variant po všetkých stránkach, dokonca
i knižnica môže popoludní fungovať. Úvahy o nariadení dvojsmenného vyučovania ostávajú
zatiaľ ako posledný variant, nakoľko nesie množstvo problémov v mnohých rovinách.
4/ p. Takáčová: stavebná komisia odporučila, aby sa stavebné konanie začalo, ako keby
peniaze boli odklepnuté. Pán starosta však oponoval, že konať sa dopredu veľmi nedá,
nakoľko aj projekt stojí peniaze a nevedno, čo a ako zadať...
Okrem toho kontajnerové riešenie nie je v porovnaní s murovanou stavbou ani lacnejším, ani
prevádzkovo efektívnejším riešením, čo preukázala i stavba lipnickej škôlky (prepočet na m2,
nie porovnanie celkovej investície pri podstatne nižšej životnosti stavby 30 rokov oproti 100
a horších úžitkových vlastnostiach (akumulačné schopnosti stavby - rýchlo sa prehreje
alebo vychladí , zvukovo-izolačné vlastnosti atď...)

5/ p. Oltus: aby sa kontajnery vnímali ako provizórium a ďalej sme sa usilovali o hľadanie
prostriedkov na murovanú dostavbu. V tejto súvislosti navrhuje, aby sme ich umiestnili radšej
na miesto dočasné, nie tam, kde by v budúcnosti bránili trvalej prístavbe.
6/ p. Takáčová: navrhuje, aby sme nepodľahli „zvláštnemu“ nastaveniu prideľovania dotácie
idúceho ruka v ruke „s nákupom dodávateľa“, ktorého vyhotovenia sú podľa referencií
žalostne nekvalitné, ale trvali na tom, aby sme mali právo vysúťažiť dobré riešenie pre obec aj
za cenu, že rozdiel dofinancuje obec zo svojho rozpočtu.
- Jedna z úvah o prebudovaní bývalej škôlky v Košariskách na elokované triedy sa v diskusii
ukázala ako prakticky nereálny variant.
7/ p. Hrajnohová pripomenula, že demografický nápočet do r.2020 ukazuje potrebu rozšírenia
školy až o 10 tried, prečo sa teda zaoberáme opäť len čiastkovým riešením 8 tried...
8/ p. starosta Jurčík okrem toho pripomenul, že i kapacita šk. jedálne pre vysoký počet
stravníkov je už na kritickej hranici, pripravuje sa investícia nového konvektomatu
vyžadujúca stavebné úpravy. Nehovoriac o nutnosti vypovedania varenia niektorým
sociálnym skupinám obyvateľstva, čo sa tiež nestretlo s porozumením.
9/ p. Paľaga pripomenul, že celý areál školy už pri tomto počte žiakov javí známky
preplnenosti – či už ide o telocvičňu, ktorá už ani teraz nedokáže absorbovať rozvrh hodín pre
všetky triedy, alebo o odborné učebne, ktoré sa postupne zrušili, aby sa premenili na triedy,
resp. v prípade herní v rámci ŠKD, ktoré rovnako ustúpili triedam a ŠKD tak podľa
niektorých vyjadrení prevádzkujeme v konflikte s hygienickými štandardami, o trávení
prestávok v exteriéri nehovoriac, všetky plochy sú preplnené, dôsledkom čoho je zvýšená
úrazovosť...
V tejto súvislosti dostavba ďalších 8-10 tried bez rozšírenia zodpovedajúcej infraštruktúry
vôbec nie je dobrým riešením. Navrhol, aby sa uvažovalo aj celkom iným smerom a to
elokovaním viacerých tried, odľahčením areálu presunmi žiakov školskými autobusmi do
niektorého z nevyužívaných školských areálov v okolitých obciach (napr. Rohovce, Malinovo
a treba preveriť i ďalšie).
10/ p.starosta Jurčík informoval o uskutočňovaných krokoch v prospech znovuotvorenia
prejazdnosti Školskej ulice
11/ p. Oltus si v diskusii s p.starostom napokon vyjadrili vzájomné porozumenie a ústretovosť
pri vzájomnom informovaní sa na prospech dobrých riešení školy.
12/ p. Mertušová sa zaujímala o výsledky testovania 9 (monitoru), pani riaditeľka ZŠ
prisľúbila podrobnejšie informácie do budúceho stretnutia, nakoľko výsledky práve analyzujú
a vyhodnocujú.
13/ ďalšie stretnutie RŠ sa uskutoční 4.6.2014
zapísal: Peter Paľaga

