Zápis z úvodného zasadnutia Rady rodičov (ďalej len "RR")
zo dňa 12. 10. 2017,
ZŠ Dunajská Lužná, Školská 257/22, 900 42 Dunajská Lužná
Prítomní (podľa prezenčnej listiny):

členovia: 25 riadne zvolených členov RR
hostia: zástupca vedenia ZŠ Dunajská Lužná
predseda Rady školy (ďalej len "RŠ)

Navrhnutý program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Predstavenie nových členov RR
3. Voľba predsedu, podpredsedu, tajomníka RR
4. Informácia od zástupcu vedenia ZŠ
5. Informácia od predsedu RŠ
6. 6. Stanovenie priorít RR pre šk.r. 2017/2018
7. Záver
Podpredsedníčka skonštatovala, že RR je uznášaniaschopná.

1. Informácia od zástupcu vedenia ZŠ
Mgr. Jana Škrhová, ako zástupca vedenia informovala o viacerých (množiacich sa) slovných atakoch na školu
vo virtuálnom priestore a požiadala členov RR, aby tlmočili rodičom vo svojich triedach znepokojenie
vedenia školy nad týmto konaním. Niektorí rodičia publikujú na sociálnych sieťach a verejne dostupných
fórach takéto vyjadrenia bez predchádzajúcej konzultácie alebo snahy o riešenie sporu s vedením. Vedenie
chce rodičov požiadať, aby rodičia od tohto konania upustili a pristúpili na dialóg v záujme riešenia sporov,
či nespokojnosti.
Množiace sa útoky na školu poškodzujú dobrú povesť školy a jej zamestnancov a vedenie má povinnosť
chrániť jej dobré meno. V krajnom prípade bude musieť pri jej ochrane pristúpiť k právnym opatreniam.
Členovia sa v rozprave zhodli na uznesení v nasledovnom znení, ktoré budú spolu s poučením distribuovať
vo svojich triedach:
" Vážení rodičia!
Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o spoluúčasť a poskytovanie informácií súvisiacich s jednotlivými
konkrétnymi problémami žiakov, resp. učením a aktivitách súvisiacich s výchovno‐vzdelávacím procesom
Vašich detí v škole a školských zariadeniach, ak takáto situácia vznikne. Spätná väzba je pre vedenie a
zamestnancov školy dôležitá a preto si vážime Váš záujem o výchovno‐vzdelávací proces Vašich detí a
priamu komunikáciu.
Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť, že v prípade potreby riešenia konkrétnych situácií a nezrovnalostí v
správaní žiakov ako aj učiteľov, v hodnotení žiakov, Vašich detí učiteľom alebo komunikácie v rámci
vyučovacieho procesu, je možné kontaktovať priamo triedneho učiteľa osobne, telefonicky alebo emailom
(kontaktné údaje sú uvedené v žiackej knižke, resp. boli rodičom poskytnuté v inej forme), alebo v prípade
potreby (vo veciach školských aktivít ako sú besedy, výlety, charitatívne zbierky, brigády a pod.)
možno kontaktovať aj vedenie školy v konzultačných hodinách, pričom stretnutie je možné si dohodnúť
telefonicky na tel. č. 02/4598 0229 alebo emailom na adresu osoby, s ktorou si stretnutie chcete dojednať.
Aktuálne informácie o realizovaných aktivitách, ako aj kontakty a konkrétne termíny konzultačných hodín sú
uvedené na webovom sídle Základnej školy v Dunajskej Lužnej (www.zsdunajskaluzna.sk).

V súvislosti s vyššie uvedeným si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade, ak uverejňujete na sociálnych
sieťach alebo v médiách, názory na správanie zamestnancov školy, ich metódy výučby, resp. ich odbornú
úroveň, je nutné mať na zreteli, že v určitých prípadoch môže byť vyjadrenie názoru vyhodnotené ako
ohováranie a zásah do osobnostných práv jednotlivých učiteľov, vychovávateľov, ale aj školy ako právnickej
osoby. V záujme ochrany dobrého mena a povesti, resp. ochrany osobnosti budú zástupcovia vedenia školy
takéto aktivity riešiť právnou cestou."
ZA: 25
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0
Hlasovanie:

2. Informácia od predsedu Rady školy
RR berie na vedomie správu JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka, predsedu RŠ, ktorý informoval o prioritách RŠ pre
školský rok 2017/2018. Podal správu o priebehu a stave odkupu novej budovy (bývalé Poľnohospodárske
družstvo Úsvit) pre rozšírenie kapacity základnej školy, pričom rozšírenie kapacity mala RŠ ako jednu z
priorít minulý rok. Pre tento rok si RŠ stanovila ako prioritu "dozor" nad samotným dokončením a
rekonštrukciou novej budovy

3. Predstavenie nových členov RR a voľby do orgánov RR
Michaela Bednárová prezentovala všetkým členom obvyklý spôsob komunikácie (zriadené e‐mailové
schránky) a požiadala členov, aby si overili svoje kontaktné údaje na prezenčnom hárku. Po krátkom
predstavení všetkých členov ‐ starých aj novozvolených, RR pristúpila k voľbe predsedu, podpredsedu a
tajomníka RR. Dušan Mikulaj oboznámil všetkých členov so spôsobom voľby a zriekol sa postu predsedu RR.
Za tajomníka bola navrhnutá: Miriam Alexyová.
Ta predsedu boli navrhnuté: Miroslava Hercová, Zuzana Štefeková, Milica Kadelová a Michaela Bednárová.
Na predsedu navrhnutí: Dušan Lupták, Vanda Rybanská a Valéria Mosná sa zriekli kandidatúry.
Členmi volebnej komisie boli ustanovení: Vanda Rybanská, Slávka Vydarená, Denisa Martišková.
Výsledky hlasovania vo voľbe predsedu a podpredsedu:
Michaela Bednárová 12 hlasov, Miroslava Hercová 9 hlasov, Zuzana Štefeková 3 hlasy, Milica Kadelová 1
hlas. Predsedom sa stala Michaela Bednárová a podpredsedom Miroslava Hercová.
Výsledky hlasovania vo voľbe tajomníka:
Miriama Alexyová získala 19 hlasov a stala sa tajomníčkou aj v druhom volebnom období.
Odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 25 ks.

4. Určenie priorít RR pre šk r. 2017/2018
1. Zuzana Štefeková navrhla "Deň dobrovoľníctva"
Obdobie zrealizovania jar 2018. Podobnú akciu už realizovala v šk.r. 2016/2017 v 3.C. Cieľom je revitalizácia
malého priestoru v areáli školy vlastným úsilím a prostriedkami a so zapojením celej rodiny (pokiaľ je to
možné). Ďalšiu formu priebežne dohodneme, ale koncept členovia RR vítajú.
ZA: 22
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0
Hlasovanie:
2. Zuzana Štefeková navrhla zriadenie obdoby komunitného klubu pre vyššie ročníky. Členovia prijali
návrh uznesenia, že tento formát najprv bude predsedníčka a p. Štefeková konzultovať s vedením a
následne sa RR podľa možností a stanoviska školy rozhodne o ďalších krokoch.
3. Valéria Mosná navrhla opätovne otvoriť otázku fungovania školského bufetu a to v dvoch rovinách ‐
otázka produktov, ktoré sú ponúkané a či vôbec je existencia školského bufetu v podmienkach našej ZŠ
nevyhnutná. Tento návrh vyvolal búrlivú diskusiu s rôznorodými stanoviskami. Prijatie uznesenia sa posúva

do ďalších zasadaní.
Členovia sa uzniesli, že riešenie agendy bufetu ostáva prioritou RR aj v šk.r 2017/2018.
Hlasovanie:
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0
4. Dušan Mikulaj tlmočil stanovisko/vôľu pani Glassovej pokračovať v agende jedálne s pracovnou
komisiou (ako v šk. roku 2016/2017) ‐ v zmysle vylepšenia receptúr a kvality poskytovaných služieb. Tento
bod takisto otvoril búrlivý dialóg s rôznorodými stanoviskami. Keďže na podrobnejšiu diskusiu k tejto téme
nebol dostatok času, nebolo možné dospieť k spoločnému stanovisku RR a členovia sa uzniesli iba na tom,
že riešenie agendy jedálne naďalej ostane prioritou RR aj v šk.r 2017/2018.
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0
Hlasovanie:
5. Denisa Peičič navrhla ako prioritu riešenie odkladacích priestorov pre žiakov, hlavne prvého stupňa.
ZA: 20
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0
Hlasovanie:

Ďalšie stretnutie RR sa uskutoční pred konaní triednych rodičovských schôdzok, najneskôr do 2 mesiacov.

V Dunajskej Lužnej, 12.októbra 2017

zápisnicu vyhotovila:

Michaela Bednárová

zápisnicu overila:

Miriam Alexová

