ZÁPISNICA
Rada školy
Základná škola Dunajská Lužná
VIII. zasadnutie Rady školy
30. 01. 2017 (18.00 hod.)

Účasť:
Prítomní: Mgr. Pavol Adamčiak, Andrej Blizniak, Mgr. Galina Jendželovská, Mgr.
Darina Kováčová, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Michaela Luteránová, Mária Hrajnohová,
Eva Marková, Katarína Kučerová
Ospravedlnení: Mgr. Nadežda Hrančová, Valéria Mosná
Pozvaní: PaedDr. Iveta Slobodníková, Štefan Jurčík
(Prezenčná listina – Príloha č. 1)
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
Informácia o plnení uznesení z VII. zasadnutia RŠ
Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2017
Informácia o priebehu 1. polroka školského roka 2016/2017 a o pripravovaných
akciách a úlohách ZŠ v 2. polroku školského roka 2016/2017
Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a strategický
rozvoj školy (pokračovanie témy) – počty tried v školskom roku 2017/2018
Deň ZŠ Dunajská Lužná – prvotný plán programu nového podujatia
Informácia o vyhodnotení anketového prieskumu z oblasti školského stravovania
Rôzne – diskusia – podnety
Záver a ukončenie zasadnutia

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
Za zapisovateľku na VIII. zasadnutí RŠ bola prítomnými členmi RŠ zvolená Ing.
Michaela Luteránová.
Hlasovanie:
Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 1 (Ing. M. Luteránová)
Predseda RŠ Mgr. Pavol Adamčiak privítal členov Rady školy na jej VIII. zasadnutí.
Osobitne privítal pozvaných hostí, pani riaditeľku ZŠ v Dunajskej Lužnej – PaedDr.

Ivetu Slobodníkovú, ako aj pána starostu obce – Štefana Jurčíka. Privítal aj prítomnú
p. Katarínu Blizniakovú, predsedníčku rady MŠ v Dunajskej Lužnej, ako aj vedúcu
ŠKD. Predseda RŠ ospravedlnil neprítomnosť 2 členov na tomto zasadnutí RŠ – pani
Mgr. Nadežda Hrančová sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov, pani Valéria
Mosná sa ospravedlnila z rodinných dôvodov. Pani Hrajnohová pri otvorení
zasadnutia nebola, dostavila sa na zasadnutie neskôr po odhlasovaní programu
zasadnutia. Predseda RŠ vyzval členov, či navrhujú dať hlasovať v zmysle
ustanovenia § 24 ods. 15 zákona č.596/2003 Z. z., podľa ktorého je zasadnutie orgánu
školskej samosprávy verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou
hlasov všetkých členov nerozhodne inak. Nikto z členov to nenavrhol, preto to bolo
bezpredmetné.
Zároveň predseda RŠ doplnil do programu VIII. zasadnutia RŠ bod 7. Pán predseda
RŠ Mgr. Pavol Adamčiak dal následne hlasovať za doplnený program VIII. zasadnutia
RŠ, keďže nikto nepodal návrh na ďalšie doplnenie programu.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0
Program VIII. zasadnutia Rady školy bol schválený.
Bod 2: Informácia o plnení uznesení zo VII. zasadnutia RŠ
Predseda RŠ informoval členov RŠ, že v rámci toho, čo RŠ prijala v uzneseniach zo
VII. zasadnutia RŠ, bolo uznesenie z bodu 4 naplnené a zrealizované zaradením bodu
7 do programu tohto VIII. zasadnutia RŠ.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu predsedu RŠ o splnení uznesení zo VII. zasadnutia
RŠ.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0
Bod 3: Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2017
Pani riaditeľka ZŠ – PaedDr. Iveta Slobodníková oboznámila prítomných s postupom
pri tvorbe rozpočtu ZŠ, s normatívmi na žiaka, s príjmami školy zo školského bufetu,
ďalšími položkami rozpočtu (ako sú sponzorské dary, príjmové, výdavkové časti
rozpočtu). Pán podpredseda RŠ Andrej Blizniak položil pani riaditeľke otázku, či je
v rozpočte uvedená položka na odmeny pre zamestnancov a či je táto suma brutto.

Pani riaditeľka odpovedala, že pri tvorbe rozpočtu sa počíta aj s položkou na odmeny.
Pána podpredsedu RŠ ďalej zaujímalo financovanie ŠKD. Pani riaditeľka ZŠ
zdôraznila, že v rámci Slovenska sa pripravuje zmena financovania ŠKD. O tejto
pripravovanej zmene boli informovaní riaditelia škôl na stretnutí vo Vysokých
Tatrách. Podľa pripravovanej zmeny by malo ŠKD spadať pod základnú školu a nie
pod obec. Pána podpredsedu RŠ ďalej zaujímalo, ako bude škola financovať ŠKD, zdá
sa mu, že koeficient na dieťa je nízky, bude potrebné ho zvýšiť. Pani riaditeľka
zdôraznila, že ministerstvo školstva má víziu, je predpoklad realizácie tohto návrhu
v školskom roku 2017/2018. Pána predsedu RŠ Mgr. Adamčiaka zaujímalo, či je pani
riaditeľka ZŠ spokojná s rozpočtom na budúci školský rok, na čo dostal od pani
riaditeľky ZŠ kladnú odpoveď. Predseda RŠ oboznámil prítomných s navýšenými
položkami rozpočtu. Pani riaditeľka k tomu vysvetlila, že navýšenie položky „Mzdy“
nastalo z dôvodu vykonania atestácií niektorých zamestnancov. K danej problematike
sa vyjadril aj pán starosta obce Dunajská Lužná – Štefan Jurčík. Zdôraznil, že
spolupráca s pani riaditeľkou ZŠ pri tvorbe rozpočtu je výborná. Pán starosta riešil
problematiku financovania ŠKD, ktorý je financovaný z obecného rozpočtu. Problém
vidí v neochote starostov okolitých obcí, ktorí nemajú záujem prispievať na prevádzku
ŠKD. Pani riaditeľka k tomu uviedla, že tento školský rok nemáme v ŠKD deti
z okolitých obcí, ako to bolo v minulosti. Pán podpredseda RŠ poukázal na to, že ŠKD
je pre obec drahý a keď pribúdajú v škole deti, pribúdajú aj v ŠKD. Navrhol obmedziť
kapacitu ŠKD. Pani riaditeľka ZŠ zdôraznila, že obmedzením kapacity ŠKD by
vznikol problém pre rodičov, pretože deti na prvom stupni nemôžu ešte samé
dochádzať domov. Bude veľmi ťažké určiť, pre ktoré ročníky ŠKD nebude.
Vhodnejšie bude navýšiť poplatok za ŠKD. Pán podpredseda RŠ podotkol, že v ZUŠ
je poplatok 7 eur na dieťa a zároveň navrhol, aby bol ŠKD prednostne určený iba pre
1., 2. a 3. ročník, pre 4. ročník už nie. Pán predseda RŠ je skôr za navýšenie poplatku,
než za obmedzenie ŠKD štvrtákom. Pani riaditeľka ZŠ zdôraznila, že budúci školský
rok vychádzajú až 3 oddelenia ŠKD pre prvý ročník. Problémom bude umiestnenie
detí, keďže škola má akútny nedostatok priestorov, prejavujúci sa navyše aj pri
potrebe delení tried kvôli niektorým vyučovacím hodinám.
Ďalším akútnym problémom je aj kapacita školskej jedálne. Školská jedáleň pripravuje
obedy nielen pre žiakov školy, ale aj pre deti v materských škôlkach. Pán starosta
Štefan Jurčík oznámil, že v súvislosti s týmto problémom má pripravený nasledovné
možné riešenia: 1. výpoveď súkromným škôlkam; 2. pre škôlky bude variť kuchyňa v
MKS. Ďalšie otázky k rozpočtu ZŠ na rok 2017 zo strany členov RŠ neboli.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu pani riaditeľky ZŠ PaedDr. Ivety Slobodníkovej
o rozpočte v školskom roku 2016/2017. Členovia RŠ navrhujú v budúcnosti opätovne
otvoriť tému financovania ŠKD v súvislosti s počtom detí v ŠKD v budúcom
školskom roku 2017/ 2018.
Hlasovanie:
Za – 9
Proti – 0

Zdržal sa hlasovania – 0
Bod 4: Informácia o priebehu 1. polroka školského roka 2016/ 2017 a o pripravovaných
akciách a úlohách ZŠ v 2. polroku školského roka 2016/2017
Pani riaditeľka ZŠ informovala prítomných o školských akciách podľa plánu práce ZŠ.
Podrobný rozpis akcií obdržia všetci členovia RŠ elektronicky. Momentálne
prebiehajú školské kolá olympiád, okresné kolá a už máme aj umiestnenia. Výsledky
a priebeh akcií je zverejňovaný na webovej stránke školy. Piataci absolvovali
testovanie, v ktorom dosiahli veľmi pekné výsledky, čo pani riaditeľku teší.
Deviatakov čaká vo februári pilotné testovanie, ide o skúšobný monitor. Žiaci
absolvujú lyžiarsky výcvikový kurz.
Uznesenie :
RŠ berie na vedomie informácie pani riaditeľky PaedDr. Ivety Slobodníkovej
o uskutočnených aktivitách a o pripravovaných akciách v 2. polroku školského roka
2016/2017.
Hlasovanie:
Za – 9
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0
Bod 5: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a strategický
rozvoj školy ( pokračovanie témy) – počty tried v školskom roku 2017/ 2018
Pán predseda RŠ Mgr. Pavol Adamčiak v úvode poprosil pani riaditeľku ZŠ, aby sa
vyjadrila k tejto téme – čo je dôležité a podstatné, nad čím je dôležité spoločne uvažovať.
Pani riaditeľka ZŠ zdôraznila fakt, že na budúci školský rok sa pravdepodobne otvára 5
tried prvákov, už teraz má ale problém kapacitne umiestniť žiakov do tried. V suteréne
telocvične sa síce nachádza trieda, ale je v havarijnom stave – sú tam plesne, trieda je
z hygienického hľadiska nepoužiteľná. Škola nutne potrebuje priestory na už spomínané
delenie tried, keďže niekedy sa napríklad jedna trieda kvôli vyučovaniu jazykov delí aj na
tri skupiny. Pani riaditeľka požiadala pána starostu o pomoc pri riešení tohto akútneho
problému, poukázala na v minulosti spomenutú budovu družstva, ktorá je v blízkosti ZŠ.
Pán starosta odpovedal, že v prípade tejto budovy je to nereálne. Pani riaditeľka ZŠ
uviedla, že pre umiestnenie počtu všetkých detí, ktoré budú navštevovať ZŠ na budúci
rok, bude škola potrebovať cca. ďalšie 4 triedy. Pán starosta Štefan Jurčík zdôraznil, že
ročne pribudlo do Dunajskej Lužnej 300 občanov, z toho cca 100 detí. Štúdia rozširovania
kapacity školy je vypracovaná a jej technická časť je zabezpečená. Realizácia výstavby by
mala postupovať nasledovne:
1. Blok A, rozširovanie školskej jedálne
2. Blok B
3. Telocvičňa s prepojením a opláštením multifunkčného ihriska

Pán starosta sa vyjadril, že technická realizácia by prebehla ešte v tomto roku a hneď ako
sa uvoľnia financie, môže sa projekt realizovať. Začať s výstavbou by sa dalo už
začiatkom roka 2018. Rozpočet obce Dunajská Lužná bol ale na poslednú chvíľu
zmenený, preto bude potrebné túto tému viac rozanalyzovať. Pán podpredseda RŠ, ktorý
je zároveň poslancom OZ, vyjadril názor, že zastrešenie multifunkčného ihriska mu
pripadá drahé (1,7 mil. eur). Navrhol pre riešenie ušetrenia financií riešiť aj tému
plynofikácie školy, školskej kuchyne, riešiť problematiku kúrenia v jednotlivých blokoch
a to samostatnými kotlami, čím sa jednoznačne ušetria náklady na kúrenie. Navrhuje aj
prepojiť budovy medzi sebou, čo uľahčí prechod v nepriaznivom počasí a využije sa
priestor medzi budovami. Podpredseda RŠ navrhol riešiť aj časovú otázku stravovania
detí– obedujú neskoro, cca okolo 14.00 hod. V tejto súvislosti ohľadom tohto bodu
programu podpredseda RŠ poprosil pani riaditeľku ZŠ, aby spolu so svojim tímom
vypracovala krízový režim výučby, stravovania a telocvične a na základe tohto výstupu
môže RŠ hľadať a navrhovať riešenia.
Pani riaditeľka ZŠ vyjadrila svoj súhlas s návrhom pána starostu – rozdeliť prípravu
obedov, t. j. prípravu jedál pre materské školy do MKS. Dôležité je, aby jedlo, ktoré
konzumujú stravníci, bolo teplé, pretože súčasnosti je pre taký veľký počet stravníkov
jedlo uvarené už o 11. hodine, ale je problém ho do cca 14.00 udržať teplé. Podľa pani
riaditeľky ZŠ by bolo vhodné zrealizovať tento návrh už k septembru 2017. Pán
podpredseda RŠ podporil tento návrh a vyjadril svoj názor, že určite aj väčšina poslancov
Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej bude za návrh. Pani riaditeľka vyslovila
ďalší návrh krízového režimu, že ak by mala ZŠ elokované pracovisko v MKS, určitý
počet detí by sa prestravoval aj v MKS.
Pán podpredseda RŠ zdôraznil, že je nutné vyčísliť aj počet detí, ktoré mali odklad
nástupu v minulom školskom roku, ktoré sa musia umiestniť do ZŠ v nasledujúcom
školskom roku. Približne sa jedná o 27 detí. Pán predseda RŠ položil pánovi starostovi
otázku, aké iné priestory je možné využiť, aby sme mali deti budúci školský rok kde
umiestniť. Pán starosta Štefan Jurčík uviedol, že ak bude situácia kritická, tak bude nutné
vytvoriť spoločný školský obvod – Borodáčova v Bratislave, kde by žiakov vozil autobus.
Náklady na prevážanie detí by musela hradiť obec. Pani riaditeľka základnej školy na
Borodáčovej ul. v Bratislave je ochotná posunúť vyučovanie na 9. hodinu, kvôli dopravnej
situácii. Predpokladá sa, že by do Bratislavy takto dochádzali žiaci deviateho ročníka.
Pani riaditeľka ZŠ poukázala na skutočnosť, že rodičia môžu zaujať rôzny postoj k tomu,
že dieťa v 9. ročníku ZŠ zmení kolektív a pedagógov a to práve v čase prípravy na
monitor a podávania prihlášok na strednú školu. Zároveň sa opýtala pána starostu, či je
možné k septembru 2017 vytvoriť podmienky pre dve triedy v MKS, resp. elokované
pracovisko. Pán starosta prisľúbil pripravenie miestností v MKS, odsúhlasiť by tento
návrh muselo Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej. Vedela by sa na vyučovací
proces pripraviť miestnosť knižnice a poprípade sa pred ZUŠ – výtvarná uprednostní
výučba pre ZŠ.
Pani riaditeľka vyslovila návrh, aby pani Mgr. Viera Dikošová – referentka životného
prostredia, odpadového hospodárstva, cintorínov, dopravy a školstva OÚ v Dunajskej
Lužnej – vypracovala krátku analýzu o súčasnom počte detí vo všetkých MŠ
nachádzajúcich sa v Dunajskej Lužnej. Pani predsedníčka rady MŠ Blizniaková reagovala

na podnet pani riaditeľky, že na zápis do prvého ročníka v apríli 2017 príde okolo 100
detí. Predseda RŠ zo zápisnice z V. zasadnutia RŠ zo dňa 20. 06. 2016 odcitoval, že OcÚ
v Dunajskej Lužnej doručil RŠ dňa 13. 05. 2016 na základe predchádzajúcej žiadosti RŠ
list – správu o orientačnom počte detí prihlásených do prvého ročníka v jednotlivých
školských rokoch do roku 2020 s týmito číslami: „2016/17: 131 prvákov; 2017/18: 120
prvákov; 2018/19: 101 prvákov a 2019/20: 117 prvákov“.

Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu pani riaditeľky ZŠ ohľadom stavu demografického
vývoja a naplnenosti počtu žiakov základnej školy. RŠ zaväzuje vedenie Základnej školy
do najbližšieho zasadnutia RŠ (koniec marca 2017) vypracovať krízový plán na školský
rok 2017/2018 na predpokladaný počet prvákov – 131 žiakov.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 1 (pani Hrajnohová)
Bod 6: Deň ZŠ Dunajská Lužná– prvotný plán programu nového podujatia
Pán predseda RŠ navrhol prvotný plán, jednalo by sa o prezentáciu zručností žiakov
pre rodičov a priateľov školy.
Termín: v okolí sviatku MDD.
Akcia by sa uskutočnila v areáli školy, alebo na futbalovom ihrisku DL. Bola by
určená pre rodičov a starých rodičov vo forme dňa otvorených dverí, poprípade aj
otvorených hodín, prezentácie krúžkov a aktivít v rámci vyučovacieho procesu.
Takisto by mohla prebiehať prezentácia výrobkov žiakov v stánkoch, výstavy prác
žiakov, športovo–zábavný program, kde by sme pozvali zdravotníkov, policajtov,
kynológov, umelcov. Jednotlivé aktivity bude vhodné načasovať na piatok, sobotu.
Zo zasadnutia odišiel pán podpredseda RŠ, a to z dôvodu prípravy na Obecné
zastupiteľstvo v DL.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie prvotnú informáciu od predsedu RŠ o organizovaní nového
podujatia – Deň ZŠ Dunajská Lužná. Členovia RŠ si do budúceho zasadnutia RŠ (cca
20. 03. 2017) pripravia návrhy na konkrétny program tohto podujatia.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0
Bod 7: Informácia o výsledkoch prieskumu k stravovaniu v školskej jedálni z decembra
2016

Pán predseda RŠ oboznámil členov RŠ s výsledkami prieskumu k stravovaniu
v školskej jedálni, ktoré doručil predsedovi RŠ elektronicky predseda Rady rodičov
ZŠ – Ing. Dušan Mikulaj. Každý člen RŠ dostal k dispozícii výsledky v tlačenej
forme, spracované v grafoch a tabuľkách s vyhodnotením. Vyhodnotenie prieskumu sa
nachádza aj na webovej stránke školy a facebookovej stránke školy.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu od predsedu Rady rodičov Ing. Dušana Mikulaja. RŠ
sa oboznámila s jednotlivými výsledkami prieskumu o ŠJ, realizovanom v mesiaci
december 2016.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0
Bod 8: Rôzne – diskusia – podnety
V úvode tohto bodu zasadnutia sa ujala slova pani riaditeľka ZŠ, ktorá srdečne pozvala
pána starostu obce Štefana Jurčíka na návštevu ZŠ, a to v čase vyučovania, aby sa
presvedčil o naplnenosti a využití tried základnej školy. Pán starosta pozvanie prijal
a prisľúbil svoju návštevu v ZŠ.
Do diskusie sa prihlásil člen RŠ – pán Kundlák, ktorý sa zaujímal, či sa vyriešila
situácia s nedoplatkom v školskej jedálni (5x 5000 eur). Pán starosta vysvetlil, ako
k nedoplatku došlo, a to nainštalovaním 100 A ističa, pričom predtým bol inštalovaný
75 A istič. Chyba sa zistila až účtovaním nedoplatku zo strany elektrární. Obec
spravila opatrenia na prešetrenie tohto stavu. Nepochybila ani obec, ani školská
jedáleň. Pán starosta oznámil, že žiadal od elektrární vrátiť jedálňou zaplatenú pokutu,
čo sa podarilo vybaviť, pokutu školskej jedálni elektrárne vrátia.
V ďalšej diskusii vyzval pán starosta Štefan Jurčík, aby ZŠ viac využívala ihrisko
Jama. Zdôraznil tiež, že sa rieši prístrešok na bicykle v areáli ZŠ, ale momentálne
poslanci OZ Dunajská Lužná zablokovali všetky investičné akcie.
Predseda RŠ sa opýtal pána starostu, či je stále aktuálna snaha obce otvoriť
a sprejazdniť Školskú ulicu. Pán starosta odpovedal, že vyvíja aktivitu na otvorení
Školskej ulice, čo uľahčí dochádzku do školy nielen žiakom, ale aj pedagógom.
Obyvatelia Školskej ulice nesúhlasia s jej otvorením, Obecný úrad zatiaľ eviduje 9
sťažností.

Bod 9: Záver
Pán predseda RŠ sa poďakoval prítomným členom RŠ za účasť na VIII. zasadnutí RŠ
za strávený čas, osobitne sa poďakoval pozvaným hosťom, pričom zdôraznil, že ich
účasť bola na zasadnutí veľmi dôležitá. Pozval prítomných na ďalšie zasadnutie RŠ.
Z dôvodu prítomnosti starostu obce pripomenul, že pomaly sa končí volebné obdobie
pani riaditeľky ZŠ PaedDr. Ivety Slobodníkovej, bude potrebné realizovať výberové
konanie na funkciu riaditeľa ZŠ (cca máj – jún 2017). Starosta obce Štefan Jurčík
uviedol, že danú skutočnosť eviduje, pričom pripomenul, že zmenou legislatívy bude
mať v rámci tohto výberu poradný hlas.
V Dunajskej Lužnej, 30. 01. 2017
Zápisnicu vyhotovil(a): Ing. Michaela Luteránová

