Riadne zasadnutie Rady rodičov
24. januára 2018, ZŠ Dunajská Lužná
Zúčastnení: 17 členov Rady rodičov, ospravedlnilo sa: 9
+ p. zástupkyňa Škrhová (za vedenie školy), p. riaditeľka sa pre chorobu ospravedlnila
+ p. Adamčiak (za Radu školy)

Program zasadnutia:
1. Otvorenie (predloženie programu, návrhy na doplnenie a hlasovanie o programe)
2. Informácie od Rady školy
3. Informácie od vedenia ZŠ
4. Deň dobrovoľníctva (kreovanie skupiny, ciele, úlohy, ... - p. Štefeková)
5. Komunitný klub - správa zo stretnutia
6. Školský jedáleň (kreovanie/pokračovanie činnosti komisie p.Glassovej, definovanie úloh a cieľov)
7. Školský bufet (p. Mosná - hlasovanie za návrh)
8. Odkladacie priestory (p. Peičič)
9. Doplňujúce body podľa návrhov členov RR
10. Záver

BOD 1
Doplnenie programu – nikto nemá doplňujúce návrhy
Hlasovanie o programe: 17 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
BOD 2
Informácia za Radu školy (RŠ), podal predseda RŠ p. Adamčiak
RŠ zasadala na začiatku decembra. V poslednom Lužnianskom spravodaji bola obsiahlejšia správa
o fungovaní a aktivitách RŠ.
Info o bývalej budove poľn. družstva, ktorá bola odkúpená obcou za účelom rozšírenia priestorov
a kapacity ZŠ:
Traja zástupcovia RŠ sú v pravidelnom kontakte s Obecným úradom. V januári OÚ vydal výzvu, aby sa
prihlásil projektant (verejné obstarávanie), teraz sme vo fáze keď zoskupenie projektantov z BA
pripravuje projekt – boli už stretnutia s vedením školy, RŠ, obhliadky a pod. Do konca januára majú
termín na prípravu projektovej dokumentácie, následne bude táto istá skupina bude vybavovať
stavebné povolenie a ďalšie administratívne náležitosti...
Ďalšie zasadnutie RŠ bude v pondelok 29. 1. 2018, pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva
a potom pán Adamčiak zastupuje RŠ na obecných stretnutiach, kde reprezentuje RŠ a dohliada na
záležitosti v záujme ZŠ.
Zohľadniac dlho trvajúce procedurálne a administratívne kroky i potrebu značných rekonštrukčných
prác (ako napr. zatekajúca strecha) nie je možné s istotou potvrdiť, že nová budova školy bude
k dispozícii už v septembri 2018. Rada školy už na túto situáciu upozornila OÚ (zriaďovateľa školy).

BOD 3
Informácia od vedenia ZŠ, podala pani Škrhová, zástupkyňa riaditeľky
Riaditeľka písomne (e-mailom) predložila Rade Rodičov prehľad aktivít školy na prvý a druhý polrok.
V prípade záujmu, je tento návrh aktivít otvorený pre vyjadrenia a komentáre zo strany rodičov.
Každá jedna trieda by mala ísť raz za tento šk. rok do divadla/ koncert.
Výsledky monitoru v piatych triedach už boli ohlásené, škola sa nimi môže pochváliť:
Matematika:
priemer na SK 64,7 --- výsledok školy 75,05
Slovenský jazyk:
priemer na SK 62,8 --- výsledok školy 71.01
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Výsledky monitoru sú v podstate verifikáciou klasifikácie žiakov v štvrtom ročníkom. AK sa objavia
zásadne odlišné výsledky - napríklad: zhoršenie / zlepšenie hodnotenia o dva stupne, je to podnet na
spätné vyhodnocovanie klasifikácie.
Škola urobila krúžok, zameraný čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením, čo taktiež pomohlo
k vylepšeniu výsledku oproti minulému šk. Roku. Čítanie s porozumením je veľmi podstatné pre
úspech Monitoru 5.
Otázky zo strany členov RR na vedenie ZŠ:
V JEDNEJ Z tried bola zrušená návšteva Filharmónie. Ako sa potom postupuje - je nahrádzané
prestavenie alebo prepravca refunduje prostriedky? Čo je lepšie …
Odpoveď: Trieda mala ísť, autobusy boli objednané včas, napriek tomu SATUR žiadny autobus
nevyslal. Došlo k pochybeniu na strane spoločnosti SATUR, kde boli autobusy objednané. Ešte je to v
riešení.
 Prebieha dotazník o „Klíma v škole“. O čo v ňom ide?
 Rodičia sa sťažujú, že dostali informácie a pokyny, až po vyplnení, niektoré triedy tieto informácie
nedostali vôbec. Skladba otázok vytvárala mohla vytvárať tlak na rodiča, zaviesť ho.
Odpoveď: Dotazník iniciovala Paneurópska VŠ v rámci prieskumu plošného prieskumu klímy na
školách. ZŠ Dunajská lužná bola jediná škola, ktorá bola vybraná, aby reprezentovala obecné školy.
Rodičia dotazníky nemusia vypĺňať, je to dobrovoľné.
 Na minulom zasadnutí RR pani Škrhová informovala o nevhodných komentároch až napadnutiach
na FB/iných sociálnych sieťach na adresu zamestnancov školy a aktivít školy. Aký je stav teraz?
Odpoveď: K dnešnému dňu vedenie školy vidí vylepšenie. Rodičia sťažnosti odovzdávajú viac ústnou
/ písomnou formou a menej na sociálnych sieťach. Anonymné útoky úplne ustali. Vedenie to
považuje za pozitívnu zmenu a ďakuje rodičom.

BOD 4
Deň dobrovoľníctva
Príprava Dňa dobrovoľníctva – podieľajú sa na ňom p. Štefeková, p. Hercová, p. Bednárová
OD posledného zasadnutia RR prebehlo predbežné stretnutie s pani riaditeľkou a p. Štefekovou. ZŠ
podporuje Deň dobrovoľníctva.
"Organizačný tím" by privítal pomoc s prípravou a za týmto účelom hľadá aspoň jednu osobu. Kto by
sa rád podieľal na tejto akcii, nech sa prihlási mailom u pani Štefekovej, alebo na maile RR
radarodicovdl@gmail.com.
Deň venovaný na skrášlenie okolia školy, plánovaný niekedy na jar, v sobotu. Určený je pre rodičov aj
a deťmi. Neplánuje sa veľký event, skôr menší projekt.
BOD 5
Komunitný klub pre deti na druhom stupni
Myšlienkou je vytvoriť klub pre deti druhého stupňa, podobný na ŠKD (určený pre prvý stupeň), alebo
Centrum voľného času v menšom, kde by staršie deti ZŠ našli vhodné záujmové mimoškolské aktivity
v popoludňajších hodinách, po skončení vyučovania...
Zatiaľ sa tejto veci venovali p. Štefeková, p. Hercová, p. Bednárová.
Prebehlo stretnutie s riaditeľkou školy: súhlasila s nápadom a víta ho, no jednoznačne vylúčila účasť
zamestnancov školy. Myšlienka sa jej páčila.
Je na nás, aby sme oslovili alebo študentov VŠ, alebo sociálnych pracovníkov, ktorí by sa tomu
venovali a organizovali program.
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Ešte pred spustením aktívnej organizácie takéhoto klubu je potrebné usporiadať prieskum medzi
rodičmi, či je vôbec o takýto klub / centrum záujem: aký počet rodičov /detí by oňho mal záujem. Ak
by aj záujem bol, tak sa to určite týka budúceho školského roka.
Uznesenie
RR vyjadruje podporu myšlienke zriadenia Komunitného klubu pre druhý stupeň ZŠ a zároveň
poveruje pani Štefekovú k vytvoreniu pracovnej skupiny v tejto veci k realizácii ďalších krokov.
Hlasovanie: 17 za, 0 proti, 0 sa zdržalo

BOD 6
Školská jedáleň
Prebehlo stretnutie p. Glassovej a p. Baďovej z RR s vedúcou jedálne, v snahe o vylepšenie kvality
jedál, ktoré jedáleň ponúka. Znovu boli odovzdané nasledujúce odporučenia, týkajúce sa
predovšetkým kvality a zloženia pripravovaných jedál:
- Vyradiť doplnkové sladkosti
- Vyradiť langoše a vypražené jedlá
- Zaradiť morské ryby
- Zaradiť čerstvú zeleninu bez nálevov
Prebehla stručná debata na tému, aké majú byť priority pri riešení školskej jedálne. Názory sa veľmi
rôznia. Veľa je v kompetencii zriaďovateľa ŠJ (tým je Obecný úrad) a mnohé je v kompetencii
samotnej vedúcej ŠJ. Uznesenia RR sú v tomto zmysle odporúčaniami.
Uznesenie
RR sa uznáša, že podporuje aktivity pracovnej skupiny zameranej na ŠJ v zložení: p. Glassová, p.
Baďová a p. Rybanská, ktoré sa budú naďalej venovať problematike ŠJ, stretnutiam s vedúcou ŠJ
s cieľom vylepšenia kvality jedál. Táto pracovná skupina na ďalšom zasadnutí RR navrhne, čo by mohli
/mali byť ďalšie kroky RR v tejto veci.
Hlasovanie: za 16, proti 1, zdržal sa 1
Pani Vígľašská na podnet rodičov z jej triedy požiadala pani Baďovú zistiť od vedúcej ŠJ možnosť
vydávania desiat.

BOD 7 Bufet
Uznesenie:
Vzhľadom na pokročilú hodinu sa RR uznáša, že bod programu „Bufet“ sa prenesie do ďalšieho
zasadnutia RR.
Hlasovanie: za 16, proti 0, zdržal sa 1

BOD 8 Odkladacie priestory / skrinky pre deti
Uznesenie:
Vzhľadom na pokročilú hodinu sa RR uznáša, že bod programu „Odkladacie priestory“ sa prenesie do
ďalšieho zasadnutia RR.
Hlasovanie: za 16, proti 0, zdržal sa 1
Zapísala: Miriam Alexyová
Overili: Michaela Bednárová, Miroslava Hercová
V Dunajskej Lužnej 29. januára 2018
Prílohy:
1) Prezenčná listina
2) Plán aktivít ZŠ na prvý a druhý polrok 2017/2018, ktorý RR predložila riaditeľka ZŠ

3

Rada rodičov
Aktivity školy v šk. roku 2017/2018 1. polrok
A. Základná škola – prenesené kompetencie
Besedy
 Južná Afrika očami p. Práznovského 6. roč.
 Beseda s p. Hubertovou o nástrahách internetu 6. a 7. roč
Divadelné predstavenia
 Divadelné predstavenie v Luduse v Bratislave pre 5.A a 7.A
 Divadelné predstavenie V SND – 3. roč. Ako sa stal Lomidrevo kráľom
 Divadelné predstavenie v angl. jazyku Around the World v MKS 4 . ‐ 6. roč.
 Div. predstavenie v Luduse – festival pre tínedžerov Puberťák 8. roč., 9. roč.
 Div. predstavenie v Novej scéne 1. roč.
 Divadelné predstavenie v Luduse 6. roč.
Exkurzie
 Exkurzia do hvezdárne v Hlohovci
 Exkurzia na knižný veľtrh Bibliotéka v Bratislave 7., 8, .9. roč.
 Exkurzia Stretnutie s Veľkou Moravou – Nitra 7. roč.
 Exkurzia do múzea dopravy 9. roč.
 Exkurzia do múzea obchodu v Pod. Biskupiciach 9. roč.
 Exkurzia do Slov. nár. múzea v BA a vianočné trhy
 Exkurzia na Bienále Bratislava 5. roč., 6. roč.
 Exkurzia do Technického múzea vo Viedni a návšteva čokoládovne 9. roč.
 Exkurzia do mineralogického múzea v Bratislave, vianočné trhy
Fotografické súťaže
 Škola na prázdninách
Koncerty
 Koncerty Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii pre žiakov 4.roč.
 Vianočný koncert v evanj. kostole
Olympiády a vedomostné súťaže
Školské kolá
 Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka
 Školské kolo olympiády z anglického jazyka
 Školské kolo Pytagoriády 3. ‐ 9. roč.
 Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka
 Školské kolo geografickej olympiády
 Školské kolo dejepisnej olympiády
 Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň
 Šaliansky Maťko
 Druhácka básnička
Okresné kolá

Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka v Senci

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v Senci
Krajské kolá
 Súťaž v robotike First Lego League v Bratislave
Celoslovenské
 i‐Bobor – internetová súťaž
 Expert geniality show 6. – 9. roč.
 Šaliansky Maťko
 Všetkovedko 2. – 4. ročník
Prednášky
 Prednáška psychológa Žilu o vzťahoch v kolektíve 5. roč.
 Prednáška v Centre pre liečbu drogovo závislých v Pod. Biskupiciach

Projekty
 Infovek
 Zdravá škola
 Červená stužka
 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 Ovocie na školách
Športové súťaže a aktivity
Školské kolá
 Vianočný bedmintonový turnaj
 Florbalový turnaj pre žiakov 2. stupňa
 Vianočný stolnotenisový turnaj
Obvodné/Okresné
 Florbalový turnaj televízie JOJ chlapci– postupové kolo
 Florbalový turnaj televízie JOJ dievčatá v Bernolákove – postupové kolo
 Obvodné kolo v Senci vo florbale
 Dôvera – školský pohár postupové kolo
 Šachový turnaj v Senci
 Florbalový turnaj chlapcov
Celoslovenské
Testovanie
 E‐testovanie T 5 nácvičné SJ a M
 E‐ testovanie matematická gramotnosť 8. a 9. roč.
 E‐ testovanie T 9 nácvičné SJ a M
 Testovanie 5 – 2017 žiakov 5. ročníka
 Testovanie študijných predpokladov súvisiacich s voľbou povolania – Proforient – posúdenie predpokladov
žiakov na školy, ktoré si vybrali
 Medzin. testovanie – školskej klímy s Paneurópskou VŠ, katedrou psychológie
Tvorivé dielne

Účasť na miestnych kultúrno‐spoločenských podujatiach (okrem výstav)
 Vianočné posedenie organizované sociálnou komisiou pri obci – zabezpečenie obsluhy z radov žiačok
 Štefánik žije v národe ‐ báseň
Výcviky, škola v prírode
 Plavecký kurz na plavárni v X‐ bionic Šamorín 3. roč.
 Korčuliarsky výcvik 2. roč.
Výstavy
 Predvianočná výstava beletrie v priestoroch školy spojená s predajom
Verejnoprospešné aktivity
 Pravidelné brigády žiakov v školskom parku a na priestoroch v okolí školy
 Burza vianočných koláčikov
Výlety

Zbierky
 Zbierka mikulášskych sladkostí pre sociálne slabé deti
 Zbierka vrchnáčikov na invalid. vozík
 Zbierka Biela pastelka pre nevidiacich
Výtvarné súťaže
Na tému:
 Návrh na pohľadnicu Červené stužky
 Voda nad zlato /Lidice/
 Zimná olympiáda v Pjončangu

Workshopy
 Workshop p. psychologičky so zamestnancami ŠKD 1. časť
 Workshop p. psychologičky so zamestnancami 1. stupňa 1. časť
 Workshop s členmi únie nevidiacich o živote nevidomých 5. roč.

Školské rozhlasové relácie
 Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)
Vzdelávanie zamestnancov
 Funkčné vzdelávanie vedenia školy ‐ dvojročné /Škrhová, Blizniaková/
 1. atestácie
 Vzdelávanie Digitalizácia učebných materiálov
Ostatné aktivity
 Fotografovanie deviatakov na tablá
 Fotografovanie žiakov 1. ročníka
 Zakúpenie tričiek alebo mikín pre žiakov 9. roč.
 Chodenie Mikuláša po triedach 1. – 6. ročníka
 Chodenie Lucie
 Vianočné besiedky žiakov 1. stupňa
 Vytvorenie červenej stužky v telocvični žiakmi 1. st. – boj proti HIV
 Vystúpenie taneč. skupiny počas veľkej prestávky v A‐bloku a B‐bloku
 Noc v škole 8.C
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Vybavenie školy: /hotové/
Dvere do športovej haly v telocvični
Nábytok do kancelárie ZRŠ1
Žalúzie do zborovne B‐blok
Tablety na internetovú žiacku knižku
Anglické knihy na čítanie
Náhradný zdroj pre pani ZRŠ2
NB pre mzdovú účtovníčku
Demonštračné tabule na vyučovanie
Interaktívne dataprojektory do C‐bloku
Interaktívne tabule
Klasické zelené tabule
Iné:
Spojazdnenie elektronickej pošty

Dátum spracovania: 23.1.2018

Spracovala: PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Rada rodičov
Plánované aktivity školy v šk. roku 2017/2018 2. polrok
A. Základná škola – prenesené kompetencie
Vedomostné súťaže, olympiády
Školské kolá

Školské kolo čítanie na čas 2. stupeň

Školské kolo Slávik Slovenska

Školské kolo F

Okresné kolo geografickej olympiády

Okresné kolo Pytagoriády

Okresné kolo matematickej olympiády

Okresné kolo dejepisnej olympiády

Seniorátne kolo evanjelickej olympiády

Okresné kolo biblickej olympiády RK
Krajské kolá
 /Podľa výsledkov v okresných kolách/
Športové súťaže a aktivity
Školské kolá
 Školský turnaj vo vybíjanej
 Veľkonočný bedmintonový turnaj
 Florbalový turnaj spriatelených škôl v obvode
 Veľkonočný stolnotenisový turnaj
 Školská olympiáda
Obvodné/Okresné
 Postupové kolo Coca‐cola cup Školský pohár vo futbale ‐ st. žiaci
 Turnaj SFZ
 Postupové kolo Mc Donaldś Cup ml. žiaci
 Postupové kolo Dôvera Cup
Celoslovenské

Výcviky, škola v prírode

Lyžiarsky výcvikový kurz v Krušetnici 2. stupeň

Škola v prírode Hruštín 4. roč.

Škola v prírode 3. roč.
Testovanie
 Nácvičné testovania na T 9
 Testovanie 9 – 2018
 PISA testovanie 14. ročných žiakov
 TALIS testovanie pedag. zamestnancov – dotazníky
 Medzin. testovanie – školskej klímy s Paneurópskou VŠ, katedrou psychológie
Exkurzie
 Exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre
 Exkurzia do Dobrých jabĺk
 Exkurzia do múzea holokaustu v Seredi
 Exkurzia na súd
 Exkurzia do Botanickej záhrady v Bratislave
 Exkurzia na dopravné ihrisko v Galante
Výlety
 Výlet loďou na Devín
 Výlet na Červený Kameň a do jaskyne Driny
Výstavy
 Výstava kníh spojená s predajom Marec – mesiac knihy

Besedy
 Beseda s P. Verešom o HIV 9. roč.
Workshopy
 Workshop p. psychologičky so zamestnancami ŠKD 2. časť
 Workshop p. psychologičky so zamestnancami 2. stupňa 1. časť
 Workshop pre rodičov podľa záujmu
Divadelné predstavenia
 Bábkové predstavenie 1. a 2. roč.
 Operné alebo operetné predstavenie v SND 2. stupeň
 Baletné predstavenie v SND 2. st.
Koncerty
 Koncerty Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii pre žiakov 4.roč.
Tvorivé dielne
 Exkurzia a tvorivé dielne ‐ Slovenská národná galérie6. ‐ 7. roč.
Účasť na miestnych kultúrno‐spoločenských podujatiach (okrem výstav)
 Štefanikiáda
Verejnoprospešné aktivity
 Pravidelné brigády žiakov v školskom parku a na priestoroch v okolí školy
Zbierky
 Zbierka vrchnáčikov na invalid. vozík
Školské rozhlasové relácie
 Venované aktualitám zo života školy (min. raz za mesiac)
Ostatné aktivity
 Fotografovanie triednych kolektívov
 Kurz tanca v rámci rodinnej výchovy
 Venčekový ples
 Čítanie členov žiackeho parlamentu prvákom
 Noc v škole
Spolupráca s MŠ
 Čítanie žiakov 2. ročníka pre deti v MŠ

Účasť na rodičovskom združení v MŠ štátnej pred zápisom

Návšteva škôlkarov v ZŠ spojená s predvádzaním programu žiakov ZŠ
Vzdelávanie zamestnancov
 Funkčné vzdelávanie vedenia školy
 1. atestácie
 Čitateľská gramotnosť ‐ interné
 Digitalizácia učebných materiálov
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Rôzne:
 Vyzývať obec k urýchlenej rekonštrukcii budovy PD
 Vyzývať obec k zabezpečeniu dočasných vyučovacích priestorov
 Zápis do 1. ročníka
 Technicky aj organizačne pripraviť pedagógov na používanie internetovej žiackej knižky
 Pripraviť materiály aj priestory na kontrolu požiarnikov
 Zabezpečiť silu vykonávajúcu dozor v telocvični
 Vyzývať obec k zabezpečeniu poriadku na multifunkčnom ihrisku počas večerov a víkendov
 Skvalitňovať prácu so začlenenými žiakmi
 Vyrobiť závodné preukazy
 Doriešiť dva úrazy
 Atď.

Vybavenie školy:
 Dokúpiť interaktívnu tabuľu do prírodovednej učebne
 Dať opraviť alebo vymeniť poškodené dosky na školských stoloch
 Urobiť novú výsadbu pri prechode z A‐bloku do B‐bloku
 Splanírovať a vyrovnať plochu za ŠJ
 Kúpiť nové pieskovisko
 Dať vybudovať spevnenú plochu pod bicykle /prístrešok/
 Nakúpiť na toalety sušiče rúk
 Vymeniť osvetlenie v C‐bloku za letkové
 Zabezpečiť kúpu nábytku do nového objektu PD
 Vymeniť podlahové lišty v C –bloku
 Obnoviť náter soklu v C‐bloku po havárii vody
 Objednať elektronickú pečať a mandátny certifikát

Spracovala: PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

