ZÁPISNICA
Rada školy
Základná škola Dunajská Lužná
XXI. zasadnutie Rady školy
10. júna. 2019 (18.00 hod.), E-Blok ZŠ
Účasť:
Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Martina Ceizelová, Mária Hrajnohová,
Mgr. Darina Kováčová, Ing. Jozef Kundlák, Valéria Mosná
Ospravedlnení: Mgr. Galina Jendželovská, Ing. Marek Ličák, PhD., Eva Marková,
Mgr. Daniel Mikloško, Mgr. Adriana Vláčilová
Hostia: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ; Magdaléna Hanuliaková,
prednostka OcÚ Dunajská Lužná (zastupujúca starostu obce); poslanci OZ Dunajská
Lužná (RNDr. Peter Paľaga, Maroš Reindl, Ernest Németh); JUDr. MUDr.
Miroslava Hercová, predsedníčka Rady rodičov
(Prezenčná listina – Príloha č. 1) – k nahliadnutiu u predsedu Rady školy (ďalej len
„RŠ“) JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
Informácia o plnení uznesení z XX. zasadnutia RŠ
Informácia o závere školského roka 2018/19 a o pripravovaných akciách v
mesiaci jún pre žiakov ZŠ
Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a strategický
rozvoj školy (Informácia o aktuálnom štádiu projektu rekonštrukcie budovy ZŠ Biely dom)
Informácia o nákladoch a zabezpečení vnútorného vybavenia školským nábytkom
a potrebami a o personálnom zabezpečení zamestnancov v novom bloku „ZŠ –
Biely dom“
Informácia o novej legislatíve ohľadom povinného stravovania žiakov ZŠ
Rôzne – diskusia – podnety
Záver a ukončenie zasadnutia

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
Predseda RŠ privítal prítomných na XXI. zasadnutí RŠ. Za zapisovateľa navrhol
predseda RŠ podpredsedu Rady školy Ing. Jozefa Kundláka.
Uznesenie:
RŠ za zapisovateľa schvaľuje Ing. Jozefa Kundláka.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1 (Kundlák)
Predseda RŠ v krátkosti predstavil program aktuálneho zasadnutia. K programu
zasadnutia nemal nikto z prítomných ďalšie pripomienky, preto dal predseda RŠ
o pripravenom programe hlasovať.
Za program prebehlo hlasovanie nasledovne:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Program 21. zasadnutia RŠ bol schválený.
Predseda RŠ skonštatoval, že zasadnutie RŠ je verejné, keďže členovia RŠ v zmysle
ustanovenia § 24 ods. 15 zákona č.596/2003 Z. z. nerozhodli inak.
Bod 2: Informácia o plnení uznesení XX. zasadnutia RŠ
Predseda RŠ skonštatoval, že v bode 6 predchádzajúceho zasadnutia bola aktuálna
úloha v znení „RŠ zároveň žiada vedenie ZŠ, aby na rokovanie OZ predložilo
rozpočet prioritných nákladov na vnútorné vybavenie nového bloku ZŠ.“ Pani
riaditeľka ZŠ informovala prítomných, že vedenie ZŠ predmetnú informáciu zaslalo
na OcÚ.
Z bodu 7 predchádzajúceho zasadnutia tiež vyplynulo, že „RŠ bude aj v budúcnosti
aktívne spolupracovať a vyjadrovať sa k návrhom a projektom obce Dunajská Lužná
a taktiež prizývať poslancov na rokovanie RŠ k tejto dôležitej téme.“ Predseda RŠ
k tomuto uviedol, že sa dňa 26. 3. 2019 zúčastnil na OZ Dunajská Lužná. OZ prijalo
ohľadom plánov so ZŠ celkom 5 uznesení, ku ktorým sa počas rozpravy predseda RŠ

tiež vyjadril (viď zvukový záznam z OZ na stránke obce). Týmto považuje oba body
z uznesení XX. zasadnutia RŠ za splnené.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu od predsedu RŠ o splnení uznesení z XX.
zasadnutia RŠ.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 3: Informácia o závere školského roka 2018/19 a o pripravovaných akciách
v mesiaci jún pre žiakov ZŠ
Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ o informáciu k poslednému mesiacu
prebiehajúceho školského roka. Žiaci finišujú s učivom a vykonávajú rozličné testy
a previerky. Prebehla školská olympiáda na obecnom futbalovom štadióne (7. 6.), pri
ktorej bol nápomocný aj predseda RŠ. Deviataci sa zúčastnili exkurzie do Prahy,
ďalší žiaci výletov v Londýne a Amsterdame. Prebehli výlety napr. do
Märchenparku, Malých Karpát, Kremnice, Orechovej Potône, v Dobrých Jablkách na
zbere jahôd, v Slovenskom Rozhlase... Na tieto výlety prispieva škola sumou 100
EUR za triedu. Žiaci taktiež absolvovali psychologické poradenstvo v 8. ročníku
ohľadne ďalšieho vzdelávania. Dievčatá v 7. ročníku mali prednášku o dospievaní a
zmenách popri vývine. Dva turnusy sa zúčastnili Dopravného ihriska v Galante.
Onedlho bude predstavenie školského divadielka, na ktoré sú všetci srdečne pozvaní.
OZ Aktívna Dunajská Lužná pripravuje výlet pre najlepších žiakov ako ocenenie ich
reprezentácie ZŠ. Koncom júna - 27. 6. - bude slávnostné zhromaždenie spojené
s odmeňovaním detí a odovzdávaním vyznamenaní. Za mesiac jún prebehlo veľa
aktivít a pani riaditeľka sa poďakovala učiteľom, rodičom a všetkým, ktorí
akokoľvek prispeli k ich organizácii.
Uznesenie: RŠ berie na vedomie informáciu p. riaditeľky ZŠ PaedDr. Ivety
Slobodníkovej o závere školského roka 2018/2019 a podujatiach pre žiakov ZŠ
v mesiaci jún 2019.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 4: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a
strategický rozvoj školy (Informácia o aktuálnom štádiu projektu rekonštrukcie
budovy ZŠ - Biely dom)
Predseda RŠ informoval, že každý mesiac p. Norbert Hudák z referátu investičnej
výstavby, drobných stavieb, rozkopávok a dopravy OcÚ zvoláva kontrolný deň v
priestoroch „Bieleho domu“ (posledný bol 30. 5.). Predseda RŠ následne ukázal
prítomným aj najnovšie zábery z tejto obhliadky.
Prišiel poslanec OZ Dunajská Lužná – Ernest Németh.
Pani prednostka potvrdila, že už sa súbežne s postupom rekonštrukčných prác
pripravujú aj podklady na kolaudáciu a stavebná firma nemá okrem drobností žiadny
podstatný sklz, tzn. odovzdanie stavby by malo prebehnúť v dostatočnom predstihu
pred začiatkom nového školského roka.
Uznesenie: RŠ berie na vedomie informáciu od predsedu RŠ o aktuálnom štádiu
prestavby budovy „ZŠ - Biely dom“ formou fotografií z kontrolného dňa 30. 5. 2019.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 5: Informácia o nákladoch a zabezpečení vnútorného vybavenia školským
nábytkom a potrebami a o personálnom zabezpečení zamestnancov v novom
bloku „ZŠ – Biely dom“
Predseda RŠ poprosil pani riaditeľku o informácie o potrebnom vybavení nových
priestorov budúceho F - bloku ZŠ.
ZŠ zabezpečila objednávku drevených šatňových skriniek (9.817 EUR) a iného
vybavenia (žinenky, katedry, stoličky pri učiteľov, žiacky nábytok, tabule, nástenky,
lavičky do šatne...). Celková hodnota aktuálnych objednávok je 19.732 EUR, celkové
náklady na vnútorné vybavenie sú cca. 30.000 EUR. Dodávky by mali prebehnúť
postupne do polovice augusta 2019. Dodávky budú uhradené z prostriedkov ŠKD
a ZŠ. Naviac bude potrebná technika (interaktívne tabule atď.) + jedálenské
vybavenie (ktoré má riešiť Školská jedáleň).
Predseda RŠ – dávalo vedenie ZŠ návrh rozpočtu na OcÚ? Odpoveď pani riaditeľky:
Áno, cca. 45.000 EUR. V rozpočte obce bola vyčlenená rozpočtovým opatrením táto

suma. Niektoré položky sa zoškrtali, niečo má škola k dispozícii z existujúceho
inventáru.
Pani riaditeľka ešte uviedla informácie o personálnom obsadení nových priestorov:
škola plánuje prijímať celkovo 11 ľudí - 5 učiteliek na 1. stupeň (z toho 1 bývalá
vychovávateľka), 4 vychovávateľky do ŠKD, 1 upratovačku, na 4 hodiny
školníka/vrátnika na exponovaný čas počas vyučovania. Učitelia budú zaradení
do normatívu od štátu, takisto aj v ŠKD; financie pre upratovačku a školníka/vrátnika
by mali byť k dispozícii tiež.
Uznesenie: RŠ berie na vedomie informáciu pani riaditeľky ZŠ o technickom
zabezpečení a personálnom obsadení nového F - bloku ZŠ v budove „ZŠ - Biely
dom“ pre nadchádzajúci školský rok 2019/2020.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6: Informácia o novej legislatíve ohľadom povinného stravovania žiakov ZŠ
Predseda RŠ uviedol zaradenie tohto bodu do rokovania RŠ tak, že stále platí, ako
napísal a upozornil učiteľ a poslanec RNDr. Peter Paľaga v emailovej komunikácii
pred zasadnutím, že RŠ nemá kompetenciu riešiť Školskú jedáleň a vývarovňu (ďalej
len „ŠJaV“), keďže ŠJaV je samostatný právny subjekt, ale „stravovanie žiakov a
pedagógov musí byť v záujme RŠ, ktorá v zmysle zákona háji záujmy žiakov, rodičov
a pedagógov a stravovanie je súčasť celodenného výchovnovzdelávacieho procesu.“
Predseda RŠ ďalej uviedol, že už v júni 2018 prebehlo u starostu obce rokovanie
ohľadom elokovaného pracoviska v MKS, na ktorom sa tiež hovorilo o stravovaní a
ŠJaV. Na začiatku školského roka 2018/2019 však nedošlo ku žiadnej zmene
systému stravovania, najmä čo sa týka prípravy jedál v ŠJaV, keďže sa aj v tomto
školskom roku pripravuje jedlo aj pre MŠ. Už minulý rok RŠ žiadala obec o
orientáciu ŠJaV len pre potreby žiakov a pedagógov ZŠ a hľadanie alternatív
prípravy jedál ostatných subjektov v inom priestore ako je ŠJaV. Do ZŠ v
nasledujúcom školskom roku prichádza ďalších 70 žiakov, čim narastie celkový
počet na cca. 847 žiakov. RŠ napriek tomu, že nemá právomoci smerom k ŠJaV,
chce spolu s poslancami a vedením obce hovoriť o budúcnosti stravovania žiakov
ZŠ, veď je to dôležitou súčasťou priebehu ich školského dňa. Predseda RŠ požiadal
pani riaditeľku o komentár k číselným projekciám počtu žiakov.

Pani riaditeľka uviedla, že momentálne navštevuje školu 779 žiakov. V školskom
roku 2019/2020 odíde 76 žiakov a pribudne 133 nových žiakov + 11 nových
prihlášok (= cca. 847 žiakov, s možnosťou zmeny počas júla a augusta). V školskom
roku 2020/2021 odíde 65 žiakov => 782, nových prvákov má byť 120 + 11 nových
prihlášok => predpoklad 913 žiakov. V novom F - bloku v „ZŠ - Biely dom“ sa bude
v školskom roku 2019/2020 učiť 156 žiakov (6 tried 1. ročníka a 1 trieda 2. ročníka),
ktorí by sa mali za predpokladu tamojšej fungujúcej výdajne stravovať tam. Na
existujúcu ŠJaV v C - bloku ostane cca. 691 žiakov - stravníkov. Na ďalší školský
rok 2020/2021 je projekcia v F - bloku 156 + 24 = 180 žiakov - stravníkov (pri
predpoklade zmeny počítačovej triedy na klasickú), na Školskú jedáleň v C - bloku
pripadne 733 detí (čo je kapacitne neúnosné číslo). Pri možnosti nadstavby E - bloku,
ktorú zvažuje obec, by pribudlo 5 kmeňových tried, cca. 120 žiakov – náklady sú
odhadované cca. 400.000 EUR; v tomto prípade by v školskom roku 2020/2021 v
ŠJaV potenciálne stravovalo až 853 žiakov. Pani riaditeľka pripomenula, že podľa
noriem musí na jedno dieťa v jedálni vychádzať 1.4 m 2 priestoru.
Predseda RŠ sa spýtal prítomných poslancov, či obec diskutuje o stave a kapacite
ŠJaV. Poslanec Németh na úvod ocenil prácu predsedu RŠ ohľadne problematiky
stravovania. Ešte v minulom volebnom období prijalo OZ uznesenie, že najrýchlejšie
riešenie by bolo, ak by ŠJaV poskytovala stravovanie žiakom a pedagógom ZŠ a pre
žiakov MŠ by stravu poskytovalo Miestne kultúrne stredisko prostredníctvom svojej
kuchyne. Aktuálne OZ prijalo programové priority starostu a poslancov, kde v bode
„Vzdelávanie a šport“ v zmysle uznesenia OZ z 25. 9. 2018 hovorí o potrebe
vypracovania posúdenia vhodnosti priestoru v budove „ZŠ – Biely dom“ v bývalých
priestoroch jedálne a vývarovne poľnohospodárskeho družstva pre potreby ZŠ a aj
ostatných stravníkov; krátkodobé riešenie chýbajúcej kapacity navrhuje už
spomínaným varením v kuchyni MKS.
Podľa informácií poslanca Németha v poslednom roku vypovedala ŠJaV (na príkaz
starostu obce) stravovanie CMŠ v DL, pričom podľa poslanca Németha má obec
morálne právo poskytovať stravovanie dotknutým subjektom v rovnakej miere,
keďže aj CMŠ nie je súkromný subjekt, ale je zahrnutá v sieti Ministerstva školstva a
slúži pre potreby občanov Dunajskej Lužnej. Na najbližšej stavebnej komisii (11. 6.)
by mala prebehnúť komunikácia s p. Valašíkovou (vedúcou MKS) ohľadne možností
varenia v MKS do budúcnosti, pričom pravdepodobne bude na to potrebný projekt
a hygienický posudok atď.
Dňa 03. 06. 2019 sa uskutočnilo na OcÚ stretnutie ohľadne ŠJaV, ktorého sa
zúčastnili aj projektanti spôsobilí pre projektovanie takýchto zariadení. Obec má
variantné riešenie, že by sa prístavba Školskej jedálne rozšírila na pozemok
školského dvora, čo by na druhej strane zase zmenšilo priestor školského dvora pre
deti. Možnosť nadstavby C - bloku je nereálna, preto je možnosť len rozširovania

budovy. V nedávnej dobe sa budova C - bloku zatepľovala a tým, že by sa rozšírila,
by nedošlo k znehodnoteniu. Pani riaditeľka už v minulosti informovala obec, že do
budovy zateká a netesnia okná, načo obec musela tieto nedostatky odstrániť.
Poslanec Németh prítomným ukázal aj varianty rozšírenia ŠJaV podľa navýšenia
miest na stravovanie. Obec má aj alternatívu zbúrania prístavby „ZŠ – Biely dom
(bývala družstevná jedáleň)“ a na jej mieste vybudovania novej jedálne, čím by bolo
možné pokryť aj materské škôlky a seniorov – čo je ale dlhodobejší horizont. Takisto
sa diskutuje o úplne novej škole, ale tento variant je ešte vzdialenejší. V súčasnosti je
dôležitá situácia súčasných žiakov a pokrytia najbližších rokov.
Pani riaditeľka pripomenula, že režim pri pokrývaní prípravy jedál aj pre MŠ
zaťažuje aj kuchárky, ktoré musia chodiť do práce omnoho skôr a udržiavať jedlo
teplé po dlhší čas.
Predseda RŠ zdôraznil, že rozšírenie ŠJ má tiež vysokú prioritu, veď už stravovanie
v tomto školskom roku sa stále trvajúceho spojenia prípravy jedál pre MŠ je na
hrane. Zopakoval, že oddelenie a vytvorenie dvoch kuchýň a dvoch kuchárskych
tímov je len a len na prospech nielen ZŠ, ale aj MŠ.
Poslanec Németh súhlasil, že varenie pre MŠ by malo byť oddelené. Z reálnych
možností existujú varianty: ako prvý a najschodnejší rozšírenie C - bloku, na druhej
strane je tu možnosť zbúrania prístavby „ZŠ - Biely dom“ a stavby novej budovy (pri
ktorej je celý proces iba na začiatku a trval by aspoň 3 až 5 rokov). Ako príklad
uviedol minulé budovanie modulovej MŠ, pri ktorej sa dlho riešil samotný spôsob
stavby (murovaná, modulová...) a takisto je dôležité mať dostupný obnos peňazí.
Predsedníčka Rady rodičov uviedla, že popri stavbách jedálne a nadstavby E - bloku
je potrebné riešiť priestor pre pohyb detí, ktorý sa práve pre zvyšovanie počtu žiakov
neustále zmenšuje.
Poslanec Németh pripomenul, že problémom pre obecné stavby (na rozdiel od
súkromných) je dlhšia doba vybavovania povolení, verejného obstarávania apod.
Pani riaditeľka sa vrátila k tomu, že je potrebné hlavne vyriešiť budúci školský rok.
Ak by sa varilo v MKS, mohli by sa tým pokryť MŠ + CMŠ. Adresovala otázku na
poslancov, ako rýchlo by bolo reálne rozširovanie jedálne v C - bloku a či by bolo
možné realizovať prístavbu počas bežného denného školského režimu?

Členka RŠ - Mgr. Kováčová spomenula situáciu v Rovinke (nezrealizovanie „obedov
zadarmo“ pre predškolákov pre nedostatok financií) a pýtala sa prítomných hostí, ako
vyzerá situácia ohľadne financií?
Pani riaditeľka navrhla, že by bolo vhodné vykonať prieskum, koľko by v novom
systéme „obedov zadarmo“ bolo potenciálnych stravníkov. Často sa totiž stáva, že
rodič nestihne ráno odhlásiť dieťa z obeda. Štát prispieva sumou 1.5 EUR na dieťa
denne, rodičia doplácajú 90 centov. Deti, ktorí majú diéty, majú tiež nárok na 1.5
EUR, preto musí ZŠ takéto dieťa v prípade absencie hlásiť. Súčasný stav je cca. 400
denných stravníkov.
Poslanec Németh uviedol, že ak by sa presunula časť varenia do MKS, asi by sa
výhľadová situácia zvládnuť. Patrilo by tam cca. 200 detí MŠ + cca. 45 detí CMŠ,
tzn. o toľko menej na príprave jedál by bola zaťažená ŠJaV.
Pani riaditeľka pripomenula zásadný problém, ktorý spočíva hlavne v zosúladení
realizácie obeda jednotlivých tried a presúvanie na obed.
Poslanec Németh – projektant má posúdiť, ako by kuchyňa v MKS mala vyzerať,
načo musí vydať stanovisko aj hygienik.
Poslanec Reindl pripomenul, že, ak by sa varilo pre potreby MŠ v MKS, mohlo by to
mať dopad na iné akcie (resp. bola by to už kuchyňa ŠJaV, na akciách by mohli variť
už len jej zamestnanci Školskej jedálne, čo je asi nereálne).
Pani riaditeľka uviedla, že aktuálna kapacita Školskej jedálne je 140, čo by už
nestačilo pre súčasných žiakoch pri variante „obedy zadarmo“.
Pani Hrajnohová znova pripomenula, že v reálnych podmienkach sa ale môže stať, že
na obedy aj tak nebude chodiť plný počet detí (z rozličných dôvodov).
Pán predseda RŠ, vychádzajúc z max. počtu žiakov a stravníkov v C – bloku (691
žiakov) podporil myšlienku realizovať do konca tohto školského roka prieskum
u rodičov ich záujmu o stravovanie žiakov od septembra 2019.
Poslanec Németh vie, že obec je zriaďovateľom ZŠ a MŠ a mala by sa postarať o
zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ a MŠ.
Pani prednostka Hanuliaková uviedla, že na druhej strane nevidí ochotu od vedúcej
ŠJaV riešiť túto situáciu, keďže bola viackrát pozývaná na OcÚ k tejto dôležitej
téme.

Poslanec Paľaga súhlasí s prieskumom ako odrazovým mostíkom pre vývoj situácie.
Navrhol, aby bol vytvorený realistický variant stravovania, nie maximálny a pýtal sa
na plánovaný rozpočet rozširovania jedálne v C - bloku.
Poslanec Németh oboznámil, že súčasný počet stravovacích miest je 160.
Predpokladaný počet nových miest je 140, čo je spolu 300 stravovacích miest.
Možný maximálny variant je 440 miest pri najväčšom možnom rozšírení C- bloku.
Vyzval ostatných prítomných, aby sa vyjadrili k týmto variantom rozšírenia jedálne.
Pani riaditeľka – maximálny počet stravníkov pri zohľadnení plánovaného
rozšírenia/nadstavby E - bloku by bol 733 stravníkov v samotnom C - bloku. Z toho
jej vychádza možnosť rozšírenia na 300 stravovacích miest, najmä vzhľadom na
menší záber zelenej plochy areálu školy.
Poslanec Németh – obec si dala vypracovať porovnanie investičného zámeru –
rekonštrukcia jestvujúcej prístavby v Bielom dome (keďže sa nedá nadstaviť ďalšími
podlažiami) s vytvorením 320 nových stravovacích miest: 1.219.000 bez DPH.
Vysunutie C - bloku s navýšením o 140 stravníkov na 300 miest = cca. 300.000 bez
DPH.
Predseda RŠ – na výzvu poslanca Németha vyjadriť sa konkrétne k variantu
rožšírenia ŠJaV sa priklonil k rozšíreniu jedálne v C - bloku o 140 miest, tento
variant sa mu javí ako najrýchlejší do najbližších rokov.
Členka RŠ – Valéria Mosná sa priamo spýtala, ke´dže ešte v predchádzajúcej RŠ
tieto veci zisťovala, že čo s vysporiadaním pozemkov pri C - bloku?
Poslanec Németh a pani prednostka Hanuliaková uviedli, že sú to 4 pozemky, je tam
viacero vlastníkov, sú to pozemky typu E (kde nie je možné stavať občiansku
a individuálnu vystavbu), je tam vecné bremeno. Môžu tam nastať komplikácie.
Poslanec Németh – chýba ešte statický posudok na budovu pri „Bielom dome“.
Pani prednostka – posudok by mal prísť tento týždeň.
Pani riaditeľka – pýtala sa, či obec už pracuje na riešení nadstavby E - bloku. Pani
prednostka odpovedala, že obec pracuje na statickom posudku, požiarnici sa musia
vyjadriť k niektorým detailom.
Poslanec Paľaga poďakoval za všetky názory smerom k poslancom a vedeniu obce.
Možnosťou na obmedzené obdobie sú aj externé zdroje zabezpečenia stravy. Pýtal sa
na cenu nadstavby E - bloku.
Poslanec Németh odpovedal, že cca. 400.000 EUR.

Poslanec Paľaga navrhol aj možnosť, že pri možnosti stavby novej modernej jedálne
na mieste súčasnej prístavby „ZŠ - Biely dom“ by škola získala priestory súčasnej
jedálne na ďalšie triedy a možnosť stravovania detí na väčšom priestore naraz
(kapacita napr. 1000-1200 miest).
Poslanec Németh – toto by ale bol dlhodobý horizont 5-6 rokov.
Uznesenie: RŠ je za rozdelenie prípravy jedla pre ZŠ a MŠ, t.j. aby ŠJaV
pripravovala v budove areálu ZŠ od školského roka 2019/2020 stravu len pre žiakov
ZŠ (preto podporuje prípravu stravy pre MŠ v kuchyni MKS). RŠ žiada ŠJaV do
konca školského roka 2018/2019 vykonať prieskum u rodičov žiakov o predbežnom
záujme o stravovanie v nasledujúcom školskom roku (pri prieskume sa rodičom
vysvetlí aj nový legislatívny rámec poskytovania refundácie obedov štátom). RŠ
spolu s vedením ZŠ žiada predstaviteľov obce o účasť a pozvanie na akékoľvek
rokovanie k téme stravovania žiakov ZŠ. RŠ na tieto rokovania deleguje predsedu
RŠ.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 7: Rôzne – diskusia – podnety
Žiadne ďalšie otázky neboli prítomnými položené.
Bod 8: Záver a ukončenie zasadnutia
Predseda RŠ sa poďakoval členom RŠ za priebeh zasadnutia a aktívnu účasť
a ukončil XXI. zasadnutie RŠ. Nasledujúce zasadnutie prebehne v septembri 2019
a malo by byť posledným riadnym zasadnutím RŠ v tomto funkčnom období. Na
jeseň 2019 potom prebehne nová voľba členov RŠ.

V Dunajskej Lužnej, 10. 06. 2019
Zapísal: Ing. Jozef Kundlák
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda Rady školy

