ZÁPISNICA
Rada školy
Základná škola Dunajská Lužná
XIV. zasadnutie Rady školy
29.1. 2018 (18.00 hod.)
Účasť:
Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Galina Jendželovská, Katarína
Kučerová, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Marek Ličák, Ing. Michaela Luteránová, Eva
Marková, Mgr. Adriana Vláčilová
Ospravedlnení : Mária Hrajnohová, Mgr. Darina Kováčová ,Valéria Mosná,
Pozvaní: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná
(Prezenčná listina – Príloha č. 1) – k nahliadnutiu u predsedu Rady školy JUDr. Mgr.
Pavla Adamčiaka
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
2. Informácia o plnení uznesení z XIII. zasadnutia RŠ
3. Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2018
4. Informácia o priebehu 1. polroka školského roka 2017/2018
a o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v 2.polroku školského roka 2017/2018
5. Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a
strategický rozvoj školy (Informácia o aktuálnom štádiu projektu rekonštrukcie
bývalej budovy PD Úsvit pre potreby rozšírenia kapacity ZŠ)
6. Zápis detí do 1. ročníka ZŠ ( informácia o termíne...)
7. Deň ZŠ Dunajská Lužná– plán programu nového podujatia
8. Rôzne– diskusia– podnety
9. Záver a ukončenie zasadnutia
Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
XIV. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole Dunajská Lužná (ďalej len „RŠ“)
otvoril predseda RŠ – JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak a privítal prítomných členov RŠ.
Obzvlášť privítal PaedDr. Ivetu Slobodníkovú, riaditeľku ZŠ. Za zapisovateľku bola
prítomnými členmi RŠ odhlasovaná Ing. Michaela Luteránová.
Uznesenie:

RŠ schvaľuje za zapisovateľku členku RŠ – Ing. Michaelu Luteránovú.
RŠ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia RŠ.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Ing. M. Luteránová)
Program XIV. zasadnutia RŠ bol schválený.
Bod 2: Informácia o plnení uznesení z XIII. zasadnutia RŠ
Predseda RŠ skonštatoval, že bod 5 z XIII. zasadnutia RŠ – Demografický vývoj
počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a strategický rozvoj školy (Informácia
o aktuálnom štádiu projektu rekonštrukcie bývalej budovy PD Úsvit pre potreby
rozšírenia kapacity ZŠ), ako aj uznesenia z bodov 6 a 7 sú priebežne napĺňané aj na
tomto zasadnutí.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu predsedu RŠ o tom, že uznesenia z bodov č. 5 až 7
z predchádzajúceho XIII. zasadnutia RŠ sú v plnení.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 3: Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2018
Predseda RŠ JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak sa poďakoval pani riaditeľke ZŠ PaedDr.
Ivete Slobodníkovej za doručenie materiálov súvisiacich z rozpočtom ZŠ a ŠKD na
rok 2018, ktoré predseda RŠ elektronicky odoslal aj členom RŠ.
Pani riaditeľka ZŠ PaedDr. Iveta Slobodníková podrobne vysvetlila jednotlivé
položky rozpočtu. Zdôraznila, že sa jedná o väčší balík financií, s ktorými ZŠ dokáže
vystačiť na svoj chod. Sú to financie zo štátneho rozpočtu – normatív podľa počtu
žiakov, vzdelávacie poukazy, príspevok na ŠVP (škola v prírode) a LVK (lyžiarsky
výcvikový kurz) .
Vlastné príjmy má škola z prenájmov telocvične a bufetu.
Člena RŠ p. Ing. Mareka Ličáka zaujímalo, ktorá suma z položky rozpočtu je podľa
pani riaditeľky optimálna, a naopak, ktoré položky vidí ako kritické, teda či existujú
položky, ktoré by bolo treba navýšiť, aby bol počas roka pokojný priebeh čerpania
rozpočtu. Takisto, či sú niektoré položky citlivé, napr. či nie sú uvedené nízke
hodnoty v položke školenia. Pán Ing. Marek Ličák navrhol, že by bolo vhodné

zaangažovať rodičov prostredníctvom projektových zdrojov do ďalšieho získania
financií pre ZŠ.
Pani riaditeľka uviedla, že položky v rozpočte sa vždy porovnávajú s minulým
rokom. 2% z dane sa presúvajú do prostriedkov Občianskeho združenia (ZRPŠ).
Tento rok sa upravuje financovanie ŠKD, ktoré je financované priamo z podielových
daní obce. Koeficient financovania ŠKD sa upravil z 0,6 na 6. Prenásobuje sa počtom
žiakov od nultého ročníka po 5. ročník. Pre porovnanie minulý školský rok bola
suma na ŠKD 93 000€, tento rok je plánovaných 151 000€. Minulý rok bol rozpočet
pre ŠKD poddimenzovaný, tento rok je navýšený na 225 000€. K sume sa rátajú
príjmy od rodiča a transfer od zriaďovateľa.
Uznesenie :
RŠ berie na vedomie informáciu PaedDr. Ivety Slobodníkovej, riaditeľky ZŠ
Dunajská Lužná k rozpočtu ZŠ a ŠKD na rok 2018.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 4: Informácia o priebehu 1. polroka školského roka 2017/2018 a o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v 2. polroku školského roka 2017/2018
Predseda RŠ pripomenul, že o všetkých pripravovaných, ako aj o uskutočnených
akciách sú členovia RŠ informovaní priebežne na každom zasadnutí RŠ. Pani
riaditeľka zdôraznila, že mnohé z plánovaných akcií a súťaží sú klasické, opakujúce
sa každý rok. Školu navrhli do testovania PISA, medzinárodného testovania školskej
klímy. Škola tiež pripravuje elektronickú triednu knihu (o prípadnom zavedení
elektronickej žiackej knižky sa bude rozhodovať v budúcnosti). Členovia Žiackej
rady prostredníctvom rozhlasového okienka informujú žiakov o dianí na škole,
aktivitách a úspechoch žiakov. Školský časopis sa momentálne nerealizuje,
v minulosti oň žiaci nemali záujem.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu o plánovaných akciách ZŠ v II. polroku 2017/18
(ako aj zhodnotenie akcií ZŠ v I. polroku 2017/18).
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 5: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a
strategický rozvoj školy (Informácia o aktuálnom štádiu projektu rekonštrukcie
bývalej budovy PD Úsvit pre potreby rozšírenia kapacity ZŠ)
Predseda RŠ v krátkosti informoval členov RŠ, že predmetná budova je už obecná.
Zároveň oboznámil prítomných s obsahom emailu zo dňa 08. 01. 2018, ktorý Rade
školy adresovala prednostka OÚ DL na základe žiadosti predsedu RŠ o informáciu
o štádiu rekonštrukcie obecnej budovy pre potreby rozšírenia kapacity ZŠ. Pani
riaditeľka ZŠ k tomu uviedla, že sa s realizátorom projektu už stretla, konzultovala
projekt, návrhy a úpravy priamo v priestoroch predmetnej budovy. Členovia RŠ sa aj
obrazovo oboznámili s projektom (4 nákresy) a plánovaným využitím jednotlivých
miestností. Členovia RŠ upozornili na potrebu dostatočného priestoru na parkovanie
pre rodičov pri vstupe do objektu z ulice Košariská.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu Obecného úradu Dunajská Lužná zo dňa 08. 01.
2018 (od pani prednostky) o štádiu a priebehu rekonštrukcie budovy obce (bývalej
budovy RD) pre potreby rozšírenia kapacity ZŠ, spolu s doplňujúcimi informáciami
a vysvetleniami nákresu (AS) projektu od PaedDr. Ivety Slobodníkovej, riaditeľky
ZŠ.
Členovia RŠ k oboznámenému nákresu rekonštrukcie pripomínajú potrebu
dostatočného počtu parkovacích miest pre rodičov pri vstupe z ulice Košariská.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6: Zápis detí do 1. ročníka ZŠ (informácia o termíne...)
Pani riaditeľka ZŠ uviedla, že zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v sobotu 14. apríla
2018 a v nedeľu 15. apríla 2018 v C–bloku ZŠ, od 9.00 do 14.00 hod. V sobotu príde
na zápis časť Jánošíková, v nedeľu časti Nová Lipnica a Nové Košariská. Počet
budúcich prvákov s trvalým bydliskom v Dunajskej Lužnej je cca. 140, resp.
približne takýto počet detí v predškolskom veku momentálne navštevuje materské
školy v Dunajskej Lužnej. ZŠ bude potrebovať 5 až 6 tried pre prvákov, pričom sa
uvoľnia len 2 triedy odchádzajúcich deviatakov (môže ešte prípadne dôjsť k úprave
počtu tried v niektorých ročníkoch). Zo strany pani riaditeľky ZŠ bol dňa 22. 01.
2018 odoslaný na OcÚ Dunajská Lužná list, v ktorom sa uvádza aktuálny stav počtu
tried, potreba počtu tried po zápise prvákov a najmä nutnosť riešiť rozšírenie
priestorovej kapacity školy a školskej jedálne aj zriadením potrebného elokovaného
pracoviska (3 až 4 triedy), ak sa rekonštrukcia obecnej budovy (bývalej budovy RD)
nestihne do začiatku školského roku 2018/19.

Uznesenie:
RŠ berie na vedomie dôležitú informáciu PaedDr. Ivety Slobodníkovej, riaditeľky
ZŠ, o zápise detí pre školský rok 2018/19, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. 04. 2018
a 15. 04. 2018, najmä informáciu o predpokladanom počte zapísaných prvákov, resp.
o počte 140 detí predškolského veku, ktoré navštevujú materské školy v Dunajskej
Lužnej. Z tohto dôvodu RŠ podporuje list riaditeľky ZŠ zo dňa 22. 01. 2018 a pripája
sa k žiadosti o prípravu a zriadenie elokovaného pracoviska ZŠ, ako aj s tým
súvisiace riešenie zvýšeného počtu stravníkov školskej jedálne.
RŠ konkrétne navrhuje, aby sa z iniciatívy zriaďovateľa ZŠ v mesiaci február 2018
uskutočnilo stretnutie kompetentných osôb – starostu obce, pani prednostky,
zástupcov OZ, zástupcov vedenia ZŠ a zástupcov RŠ (za RŠ jej predseda
a podpredseda).
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 7: Deň ZŠ Dunajská Lužná– plán programu nového podujatia
Predseda RŠ oboznámil členov RŠ s harmonogramom prípravy Dňa ZŠ Dunajská
Lužná, v ktorom sú zahrnuté športové aktivity pre žiakov, podobne ako sa po
predchádzajúce roky organizovala Školská olympiáda, čo pani riaditeľka podporila.
Členovia RŠ diskutovali o položkách harmonogramu a aj o náhradnom ,,mokrom
variante“ v prípade nepriaznivého počasia.
Uznesenie :
RŠ schvaľuje uskutočnenie „Dňa ZŠ Dunajská Lužná 2018“ v termíne 01. 06. 2018.
RŠ poveruje predsedu RŠ osloviť OFK Dunajská Lužná (prenájom priestoru na
športové hry detí) a Promoactivity s.r.o. (prenájom tribúny), záchranné zložky (PZ
SR, HZ SR, ZVJS, ZS SR) a navrhovaných účinkujúcich pre spoluprácu na tomto
podujatí.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 8: Rôzne – diskusia – podnety
K problematike multifunkčného ihriska a zabezpečenia poriadku v areáli ZŠ a na
multifunkčnom ihrisku počas večerov a víkendov sa vyjadrila pani riaditeľka, ktorá

tento stav konzultovala s obecnou políciou a obecným úradom. Je nutné tento stav
doriešiť, a to spoločným stretnutím všetkých zložiek.
Uznesenie:
RŠ sa pripája k návrhu PaedDr. Ivety Slobodníkovej, riaditeľky ZŠ, aby sa
uskutočnilo spoločné stretnutie predstaviteľov Obce Dunajská Lužná, PZ SR
a Obecnej polície, vedenia ZŠ a zástupcov RŠ (za RŠ: predseda RŠ, podpredseda
RŠ) kvôli riešeniu a zabezpečeniu poriadku v areáli ZŠ a multifunkčnom ihrisku
počas večerov a víkendov.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
RŠ sa oboznámila s návrhom pána JUDr. Martina Vozára posunúť začiatok
vyučovania z doterajšieho začiatku času vyučovania 7.50 hod. na 8.00 hod. (podobný
návrh RŠ prerokovávala aj na svojom VI. Zasadnutí RŠ v septembri 2016). Členovia
RŠ navrhli, že bude vhodné, aby sa prostredníctvom ankety/dotazníka k tomuto
návrhu vyjadrili rodičia. Pani riaditeľka upozornila na skutočnosť, že časovým
posunom môže nastať problém s vydávaním stravy v školskej jedálni, ktorá už aj
dnes prekračuje dostupné kapacity, najmä v kombinácii s prípravou a distribúciou
stravy aj pre externých odberateľov.
Uznesenie:
RŠ odporúča riaditeľke ZŠ vykonať prieskum (anketu) v súvislosti s návrhom pána
JUDr. Martina Vozára ohľadom začiatku školského vyučovania a zistiť, či rodičia
a pedagógovia preferujú posun začiatku vyučovania na 8:00 hod. (podľa návrhu),
alebo im viac vyhovuje doterajší čas začiatku školského vyučovania (7:50 hod.).
Rada školy odporúča tento prieskum vykonať v polovici marca 2018, kedy už bude
možné vyhodnotiť určité skúsenosti s dvojmesačnou prevádzkou nového školského
autobusu. RŠ sa na základe tohto prieskumu na najbližšom zasadnutí RŠ (koniec
marca 2018 – apríl 2018) zaujme stanovisko k danej žiadosti (téme).
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Člen RŠ – Ing. Marek Ličák sa zaujímal o iniciatívu obce ohľadom otvorenia
Školskej ulice, pričom má záujem obdržať informácie ohľadom bezpečnosti žiakov
a obmedzenia rizikovosti premávky po tejto ulici po jej plánovanom otvorení. RŠ sa
k tejto téme vráti na najbližšom zasadnutí RŠ.

Bod 9: Záver a ukončenie zasadnutia
Pán predseda RŠ JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak sa poďakoval členom RŠ za ich účasť
na XIV. zasadnutí RŠ, za ich aktivitu v diskusii pri jednotlivých bodoch zasadnutia.
Zvlášť poďakoval pani riaditeľke ZŠ PaedDr. Ivete Slobodníkovej, že opätovne
prijala pozvanie na zasadnutie, ako aj za informácie potrebné pri riešení problémov
ZŠ, ktoré počas neho poskytla členom RŠ.

V Dunajskej Lužnej, 29. 01. 2018
Zapísala: Ing. Michaela Luteránová
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda

