ZÁPISNICA
Rada školy
Základná škola Dunajská Lužná
XVIII. zasadnutie Rady školy
12. 12. 2018 (18.00 hod.), B - blok ZŠ
Účasť:
Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Martina Ceizelová, Mária Hrajnohová,
Mgr. Darina Kováčová, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Marek Ličák, Eva Marková, Valéria
Mosná
Ospravedlnení: Mgr. Galina Jendželovská, Mgr. Adriana Vláčilová, Mgr. Daniel
Mikloško
Hostia: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ
(Prezenčná listina – Príloha č. 1) – k nahliadnutiu u predsedu Rady školy JUDr. Mgr.
Pavla Adamčiaka
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
Informácia o plnení uznesení z XVII. zasadnutia RŠ
Informácia k priebehu školského roka 2018/19 (aktivity ZŠ v decembri 2018
a v januári 2019)
Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a strategický
rozvoj školy (pokračovanie témy) – Informácia o štádiu rekonštrukcie budovy
„ZŠ – Biely dom“
Informácia o schválení Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno –
vzdelávacej činnosti Základnej školy v Dunajskej Lúžnej za školský rok 2017/18
Rôzne – diskusia – podnety
Záver a ukončenie zasadnutia
Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
XVIII. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole Dunajská Lužná (ďalej len
„RŠ“) otvoril predseda RŠ – JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak a privítal prítomných

prítomných členov RŠ. Osobitne privítal hosťa, PaedDr. Ivetu Slobodníkovú,
riaditeľku ZŠ.
Predseda RŠ v krátkosti konštatoval, že súčasná RŠ začala svoj štvrtý rok existencie,
pričom informoval členov RŠ, že do najnovšieho Lužnianskeho spravodaja
vypracoval krátky článok o predchádzajúcom roku činnosti RŠ.
Za zapisovateľa navrhol predseda RŠ podpredsedu Rady školy Ing. Jozefa Kundláka.
Uznesenie:
RŠ za zapisovateľa schvaľuje Ing. Jozefa Kundláka.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Kundlák)
K programu zasadnutia nemal nikto z prítomných pripomienky, preto dal predseda
RŠ hlasovať
Za program prebehlo hlasovanie nasledovne:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Program XVIII. zasadnutia RŠ bol schválený.
Predseda RŠ skonštatoval, že zasadnutie RŠ je verejné, keďže členovia nerozhodli
inak.
Bod 2: Informácia o plnení uznesení z XVII. zasadnutia RŠ
Predseda RŠ informoval prítomných, že v septembri 2018 požiadal poslancov
končiaceho OZ, aby schválili uznesenie, že na kontrolné dni rekonštrukcie nových
priestorov ZŠ v Bielom dome bude pozývaná aj p. riaditeľka, ako aj zástupcovia RŠ.
Tiež informoval, že 1. kontrolný deň sa uskutočnil 22. novembra 2018, o čom bude
ďalej hovoriť v samostatnom bode.
Na najbližšie zasadnutie RŠ budú pozvaní noví poslanci a starosta obce
OZ bolo tiež na septembrovom OZ požiadané o riešenie situácie stravovania žiakov –
starí poslanci si dali ešte úlohu vypracovať vízie a možnosti stravovania žiakov,
hovorilo sa o rozšírení jedálne (prestavba A/B blokov atď.) a/alebo o prestavbe
druhej časti Bieleho domu (bývala družstevná jedáleň, dnes sklad zdravotníckeho

materiálu). Táto téma bude takisto otvorená na zasadnutí RŠ v januári 2019 pri
predpokladanej účasti poslancov OZ a starostu obce.
Uznesenie RŠ o výzve k rodičom o riešení prípadných konfliktov či nespokojnosti
s výchovnou situáciou v ZŠ ohľadom ich dieťaťa a o diskusiách na soc. sieťach bolo
splnené tým, že pani riaditeľka ZŠ túto tému predniesla pred rodičmi a pedagógmi na
októbrovom plenárnom zasadnutí ZRPŠ.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu od predsedu RŠ o splnení uznesení zo XVII.
zasadnutia RŠ.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 3: Informácia k priebehu školského roka 2018/19 (aktivity ZŠ v decembri
2018 a v januári 2019)
Pani riaditeľka ZŠ zhodnotila hektický začiatok školského roka 2018/19, najmä stále
sa zvyšujúci objem administratívy kvôli stále narastajúcemu počtu detí v ZŠ
(spracovanie štatistických údajov, delenie predmetov a obmedzená kapacita
telocvične, elektronická žiacka knižka apod.). Zároveň sa poďakovala RŠ za
spoluprácu a podporu pri riešení otázok fungovania školy. Ďalej pani riaditeľka
uviedla, že je potešiteľné, že ZŠ má napríklad v testovaní matematiky o 10% lepšie
výsledky ako celoštátny priemer, v slovenskom jazyku o 6% lepšie. V decembri
2018 sú plánované školské kolá v olympiádach a začínajú aj okresné kolá.
V predchádzajúcich mesiacoch prebiehali rozličné náučné aktivity, ako napríklad
návšteva spaľovne, návšteva viedenských vianočných trhov, návšteva čokoládovne,
návšteva Prírodovedného múzea, prebiehal korčuliarsky kurz druhákov; na január
2019 sú plánované bábkové divadlá apod. Pravidelne prebieha vzdelávanie deviatok
ohľadom prevencie drogových závislostí, pričom navštevujú aj príslušné zariadenie
v Bratislave.
Čen RŠ - Ing. Ličák sa pýtal na porovnanie s inými školami, či medziročne vidí ZŠ
nejaké zlepšenie v oblasti testovania piatakov. Pani riaditeľka ZŠ uviedla, že detailné
porovnania škola nerobí a že je pre žiakov dôležitejšie porovnanie so známkou
z daného predmetu. Tiež pripomenula, že v minulosti, keď ešte žiaci neodchádzali na
8-ročné gymnáziá, bola škola dokonca v prvej desiatke najlepších škôl v slovenskom
jazyku, neskôr sa však situácia s rozširovaním 8-ročných gymnázií zmenila. Stále
však platí ambícia byť nad celoslovenským priemerom.

Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ k priebehu školského roka 2018/19
(aktivity ZŠ v decembri 2018 a januári 2019).
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 4: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a
strategický rozvoj školy (pokračovanie témy) – Informácia o štádiu
rekonštrukcie budovy „ZŠ – Biely dom“
Predseda RŠ informoval prítomných, že kontrolný deň v budove ZŠ - Biely dom
prebehol 22. novembra 2018. Za ZŠ bol delegovaný a prítomný RNDr. Peter Paľaga,
za RŠ jej predseda, za obec Ing. Norbert Hudák, ďalej stavebný dozor zhotoviteľa, za
OMOS stavbyvedúci a za poslancov OZ – p. Ing. Eugen Oltus a p. Ernest Németh.
Predseda RŠ prítomným ukázal niekoľko fotiek, ktoré vyhotovil pri kontrolnom dni.
Zhotoviteľ má na rekonštrukciu podľa zmluvy 9 mesiacov, pričom začal 15. októbra
2018. Zhotoviteľ pri kontrolnom dni informoval, že harmonogram prác mal vtedy
sklz cca. 2 týždne, ale ráta s tým, že do konca roka 2018 by mal tento čas dobehnúť
a pokračovať podľa plánu, s očakávaným ukončením prác v juni 2019.
Ďalší kontrolný deň bude 20. 12. 2018, pozvánku zašle predseda RŠ aj členom RŠ.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu predsedu RŠ o štádiu rekonštrukcie budovy ZŠ Biely dom z kontrolného dňa stavby (22. novembra 2018).
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 5: Informácia o schválení Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno –
vzdelávacej činnosti Základnej školy v Dunajskej Lúžnej za školský rok 2017/18
Predseda RŠ informoval o schválení výročnej správy za školský rok 2017/18,
o vyjadrení RŠ k nej a poprosil pani riaditeľku ZŠ o podrobnejšie informácie.
Pani riaditeľka ZŠ uviedla, že aj keď nemá správa pre chod školy podstatný význam,
môže byť vyžadovaná pri niektorých kontrolách (inšpekciách), preto ju škola

vypracováva detailne. Teraz sa už v správe neuvádzajú mená žiakov (len pri
úspechoch žiakov), sú tam všeobecné informácie o správaní, krúžkoch, vyučovacom
procese a práca je zhotovená podľa nastavených bodov. Súčasťou má byť aj finančná
správa, ktorú nie je možné vyhotoviť za školský rok, preto sa po dohode s
ministerstvom vytvára za kalendárny rok.
Predseda RŠ informoval, že po schválení RŠ (elektronické hlasovanie) bola správa
odovzdaná v stanovenom termíne zriaďovateľovi ZŠ.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu o schválení Správy o výsledkoch a podmienkach
výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy za šk. rok 2017/18, podanú
predsedom RŠ.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6: Rôzne – diskusia – podnety
Predseda RŠ zhodnotil predchádzajúci rok činnosti RŠ, pričom konštatoval, že RŠ
zasadá v predpísaných intervaloch (štvrťročne), dokonca častejšie, pričom sa venuje
aktuálnym témam činnosti ZŠ. Poďakoval za aktivitu a promptnosť členov RŠ, či už
vo vzťahu k obci, OZ alebo občanom/rodičom.
RŠ požiada nových poslancov OZ o účasť na najbližšom zasadnutí RŠ v januári
2019. Aj na aktuálnej Rade rodičov (ktorá sa konala dňa 11. 12. 2018) predseda RŠ
informoval zátupcov tried - rodičov, aby boli vo vzťahu k novým poslancom aktívni
a aby sa zaujímali aj o vývoj kapacity školy a tiež jedálne (keďže boli už Národnou
radou SR schválené obedy zadarmo od septembra 2019).
Pani riaditeľka ZŠ potvrdila nutnosť diskusie o jedálni a jej kapacite. Boli tendencie
urobiť jedáleň v bočnom bloku ZŠ - Biely dom (teraz sklad). Niektorým rodičom sa
to nepozdáva, keďže škola by potom musela obedňajšie stravovanie realizovať „cez
cestu“, keďže väčšina tried je v hlavných budovách ZŠ (a tým pádom je otázka, či
má presun takého počtu žiakov zmysel). Naviac, pretvorenie súčasnej jedálne na
triedy by prinieslo len 2 nové triedy a problematický by bol aj presun jedálenského
vybavenia. Možno je preto lepšie riešenie zväčšiť súčasnú jedáleň (viď
predchádzajúci návrh rozšírenia blokov A a B spolu s rekonštrukciou a rozšírením
jedálne). Predseda RŠ spomenul, že je aj úvaha o možnosti zbúrania bočnej budovy
ZŠ -Biely dom a postavenia na tomto mieste úplne novej budovy s vhodnými
priestormi. Riaditeľka ZŠ reagovala aj tým, že možnosť rozšírenia blokov A a B
nadstavbou by mohla mať negatívny vplyv na psychiku žiakov a zamestnancov ZŠ,

keďže rozloha školského areálu ostane nezmenená, súčasný areál školy je už
preplnený. Predseda RŠ tiež spomenul, že túto situáciu je treba riešiť už teraz, keďže
začiatok ďalšieho školského roka nie je tak ďaleko. Kapacita jedálne je už teraz
nevyhovujúca a musia sa robiť kompromisy. Takisto je nesúlad s predchádzajúcimi
sľubmi o varení len pre ZŠ, pričom súčasný stav sa nezmenil a jedáleň varí aj pre iné
subjekty.
Riaditeľka ZŠ preferuje rozšírenie kapacity súčasnej jedálne, najmä kvôli logistike,
nebráni sa ale ani komplexnejšiemu riešeniu.
Člen RŠ - Ing. Ličák súhlasí s tým, že sa treba porozprávať s poslancami v januári
2019 a požiadať ich o spracovanie riešení, pripomenul aj sprejazdnenie Školskej
ulice a tým aj sťažený a nebezpečnejší prechod do ZŠ – Biely dom.
Predseda RŠ znovu zopakoval, že na januárové zasadnutie RŠ budú pozvaní
zástupcovia obce a noví poslanci OZ a RŠ sa bude pýtať predstaviteľov obce na
dôležité skutočnosti ohľadne budúcnosti školy, najmä ďalšie perspektívne rozšírenie
kapacity tried a kapacitne dostatočné poskytovanie stravovania všetkým žiakom ZŠ.
Pani riaditeľka ZŠ pripomenula, že je potrebné upozorniť zriaďovateľa školy
na povinnosť zaobstarať aj vybavenie do budovy Bieleho domu (do septembra 2019).
Je potrebné pripraviť túto otázku aj ako súčasť rozpočtu, keďže bežné výdavky školy
sú určené na iné oblasti činnosti ZŠ.
Čen RŠ - Ing. Ličák sa pýtal na skutočnosť, že pred časom kolovali informácie o
„bielej dodávke“ a oslovovaní detí nastúpiť do nej pri ceste domov zo školy. Na
plenárnom zasadnutí ZRPŠ sa pani riaditeľka venovala tomuto problému – obecná
polícia bola v škole viackrát, rozprávala sa s deťmi, potom zastavovali podobné autá
v obci a konzultovali to aj so štátnou políciou, budú sa ďalej tomu venovať. Zatiaľ sa
ďalšie informácie neobjavili.
Bod 7: Záver a ukončenie zasadnutia
Predseda RŠ sa poďakoval členom RŠ za aktivitu v končiacom sa kalendárnom roku
2018 a poprial všetkým šťastné a pokojné vianočné sviatky.

V Dunajskej Lužnej, 12. 12. 2018
Zapísal: Ing. Jozef Kundlák
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda Rady školy

