Zápisnica z riadneho zasadnutia Rady rodičov pri Základnej škole v Dunajskej Lužnej
Školská 257/22, 90042 Dunajská Lužná
24. 1. 2017, 18:00, ZŠ Dunajská Lužná
Prítomní: 17 členov Rady rodičov, za 18 tried (viď priložená prezenčná listina).
Predseda Rady rodičov (RR) Dušan Mikulaj otvoril riadne zasadnutie RR a konštatoval, že
RR je v zmysle štatútu uznášania schopná (prítomná nadpolovičná väčšina členov). Následne
boli prítomní vyzvaní k hlasovaniu o programe zasadnutia:
1. Otvorenie hlasovanie o programe
2. Oboznámenie sa s odpoveďou starostu na list s odporúčaniami RR z predchádzajúceho
zasadnutia.
3. Oboznámenie sa s prieskumom o stravovaní v školskej jedálni
4. Bufet
5. Rôzne
6. Záver
Hlasovanie o programe: 17 za, proti 0.
Oboznámenie sa s odpoveďou starostu/obce na odporúčania RR z predchádzajúceho
zasadnutia.
Predseda oboznámil RR s odpoveďou obce/starostu, ktorá bola vopred distribuovaná medzi
členov RR v digitálnej forme. Obec s odporúčaniami súhlasí okrem vydania výnimky na
prejazd ulicami s obmedzenou prevádzkou pre učiteľov školy, ktorí v obci nemajú trvalý
pobyt.
Diskusia:
Potrebné zistiť presný počet potrebných povolení a opätovne obec požiadať o udelenie
výnimky s poukázaním na osobitný zreteľ práce učiteľa v prospech všetkých občanov obce.
Predpoklad je, že sa jedná o niekoľko kusov čo predstavuje v porovnaní s počtom cca 900
vydaných povolení promilovú hodnotu. Alternatívne navrhnúť vydanie prenosného povolenia
pre školu, ktoré budú následne podľa potreby pridelené riaditeľkou školy.
Hlasovanie o návrhu v zmysle diskusie: za 17, proti 0.
Oboznámenie s výsledkom prieskumu o školskej jedálni
Ankety sa zúčastnilo 238 stravníkov, prieskum možno z ohľadom počtu stravníkov v ZŠ
považovať za spoľahlivý. Anketu spracovala pani Glassová a p. Lupták. Hodnotenie väčšiny
anketových otázok je medzi 2-3. Najhoršie hodnotená je doba čakania na jedlo.
Diskusia:
Mali by sme dať požiadavku do ŠJ, že na základe vyhodnotenia prieskumu existuje
očakávanie vylepšenia služieb ŠJ. A žiadame od nich navrhnúť kde vidia priestor na
vylepšenie. V ŠJ je kapacitný problém. Tento problém zatiaľ ostane. Aj keď už existuje plán
na nadstavbu školy a rozšírenie jedálne. Momentálne je to vo fáze výberu projektanta.
Zamerať sa na veci, ktoré môžeme reálne zmeniť v krátkom časovom horizonte. Chceme
vylepšiť odhlasovanie z obedov.
Návrh uznesenia:
RR zverejní výsledky prieskumu na stránke školy. RR odovzdá výsledky ankety
zriaďovateľovi ŠJ a vedeniu ŠJ. RR zriaďuje pracovnú skupinu, ktorá sa bude venovať
problému ŠJ a stretávať sa s vedením ŠJ. Dobrovoľne sa do nej hlásia: pán Lupták, pani
Baďová, pani Kučerová a pani Glassová. RR podporuje členov tejto pracovnej skupiny
a zároveň poveruje skupinu preveriť možnosti zlepšenia služieb ŠJ v zmysle výsledkov
prieskumu. S hlavným zameraním sa na skrátenie čakacej doby výdaja jedla, dodávateľov

surovín, zmenu jedálneho lístka, vylepšenie spôsobu odhlasovania, vylepšenie čistoty jedálne,
zriadenie čipových kariet na kontrolu a evidenciu vydávania obedov.
Hlasovanie o uznesení: za 17, proti 0.
Bufet
Diskusia so zameraním sa na existenciu bufetu a ponuku nápojov a jedál. Existuje názor, aby
bufet a prevádzka rozvozu pizze v škole vôbec neboli.
Pani riaditeľka, na minulom zasadnutí RR, objasnila, že niektoré deti prídu do školy bez
raňajok a hladné a pre túto skupinu je bufet potrebný.
P. Kučerová: otázna je ponuka sladkých nápojov, sladkostí a občerstvenie typu rýchle jedlá.
Sladené nápoje majú veľký objem cukru (v jednom nápoji je 8 až 19 kociek cukru). Nikto
z nás by nedal deťom 8 kociek cukru len tak na zjedenie, ale v nápoji to dávame. Škola je
výchovné prostredie – bufet by mal poskytovať zdravú ponuku. Všeobecne na ZŠ je bufet
zriedkavosť. Pán Kardoš ponúka rozvoz pizze od 10:00 do 21:00. Bufet sa pre školu zatvára
o 12:00. Neskôr pán Kardoš predáva pizzu. Ak bufet, tak by bol potrebný práve
v poobedňajších hodinách pre tých, ktorí majú poobednú výuku. Ročne platí pán Kardoš
400eur škole za prenájom priestoru, čiže jedna vec je ponúkaný sortiment a druhá vec je
komerčná stránka veci. Taktiež škola zápasí s nedostatkom priestorov. Prečo je v škole
komerčná prevádzka (Pizzeria)?
P. Alexyová: treba to chápať napríklad aj v kontexte toho, že škole chýbajú priestory na
individuálne rozhovory a konzultácie medzi učiteľmi a rodičmi, ktoré prebiehajú na chodbách
bez potrebného súkromia.
Návrh uznesenia:
P. Kučerová a p. Mosná pripravia na ďalšie zasadnutie RR informácie o skladbe jedál a
nápojov v bufete. Zistia právne vzťahy s bufetom a predložia RR návrh, ako ďalej
postupovať.
Hlasovanie o uznesení: za 17, proti 0.
Rôzne
Otázka na pani riaditeľku: aké sú možnosti zberu papiera? Názor RR je taký, že obdobné
aktivity, aj keď nie sú komerčne výhodné, budujú spolupatričnosť a tímového ducha. Pán
Mikulaj prekonzultuje s riaditeľkou možnosti realizácie zberu papiera prípadne iných
druhotných surovín.
Informácia od predsedu RR: beseda na tému Bezpečnosti na internete bude realizovaná v
priebehu februára alebo marca. Na začiatok pre jednu triedu, cieľová skupina 10 – 11 rokov.
Informácia od p. Glassovej: vo svojej triede robiť besedu na tému „zdravé mlsky“ Keď to
bude mať úspech, tak sa budú snažiť rozšíriť to aj do iných tried.
Prediskutovať s pani riaditeľkou informáciu o tom, že v niektorých triedach je hlavnou
zložkou hodnotenia telesnej výchovy písomka z tohto predmetu a nie pohybové zručnosti
žiakov.
Doporučenia pre vedenie školy:
priorizovať telocvičňu pre krúžky, ktoré organizuje škola a až potom pre tretie subjekty, ktoré
tam organizujú iné športové aktivity.
Ďalšie zasadnutie RR sa predbežne plánuje po jarných prázdninách zhruba v polovici marca.
Zasadnutie ukončené o 20:20.
Zapísala Miriam Alexyová, tajomníčka RR.
Overil Dušan Mikulaj, predseda RR.

