
IX. Zasadnutie Rady rodičov pri ZŠ v Dunajskej Lužnej, 11.december 2018 

 
Prítomní:  23 členov Rady rodičov (viď Prezenčná listina),  

4 hostia (detto) 
 

Ospravedlnili sa: 8 členov Rady rodičov (ďalej len RR) 
 
 
Predsedníčka Rady rodičov (RR) Michaela Bednárová otvorila riadne zasadnutie a konštatovala, že RR 

v zmysle štatútu uznášaniaschopná (prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov tried/hlasujúcich 

členov RR). Prítomní členovia boli vyzvaní k hlasovaniu o nasledovnom programe zasadnutia: 

1. Otvorenie, predstavenie nových členov RR, schválenie programu, oboznámenie sa 

s formou komunikácie 

2. Voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka RR 

3. Informácie od vedenia školy 

4. Informácie od Rady školy 

5. Stanovenie priorít na šk. rok 2018/2019 

6. Doplňujúce body 

Program bol prijatý jednohlasne so zmenou v poradí bodov 3 a 4.  

Bod 1 a 2: Otvorenie, predstavenie nových členov RR, schválenie programu, oboznámenie sa 

s formou komunikácie, voľba do orgánov RR 

Predsedníčka RR, Michalela Bednárová, prezentovala prítomným členom obvyklý spôsob 

komunikácie, požiadala prítomných členov o overenie svojich kontaktných údajov na prezenčnom 

hárku. Po krátkom predstavení členov, pristúpila RR k voľbe predsedu, podpredsedu a tajomníka.  

Za predsedu boli navrhnuté: Michaela Bednárová, Miroslava Hercová a Daniela Víglaská. 

Za tajomníka bola navrhnutá Vanda Rybanská. 

Členmi volebnej komisie boli ustanovení: Dušan Lupták, Miroslav Kalinovský a Rita Nagy. 

Voľba predsedu prebehla v dvoch kolách, nakoľko v prvom kole nezískala ani jedna navrhnutá 

nadpolovičnú väčšinu hlasov. 

Konečné výsledky hlasovania vo voľbe predsedu, podpredsedu a tajomníka: 

Predseda RR:   Miroslava Hercová  10 hlasov 

Podpredseda RR:  Michaela Bednárová     8 hlasov 

Tajomník RR:   Vanda Rybanská  22 hlasov (zvolená v prvom kole) 

Bod 3. Informácie od Rady školy 

Informácie podané predsedom Rady školy, JUDr. Adamčiakom, sa týkali hlavne postupu prác na 

prestavbe „Bieleho domu“. Začiatok prác bol stanovený na 15.10.2018. Ku dňu konania zasadnutia, 

11.12.2018, p. Adamčiak konštatuje, že búracie práce sú ukončené. Na dňa 20.12.2018 bol so 

zhotoviteľom dohodnutý tzv. kontrolný deň, za účasti zástupcov Rady rodičov, vedenia školy 

a zriaďovateľa.  

Na najbližšom zasadnutí Rady školy, 12.12.2018, sa RŠ bude opakovane venovať tejto problematike. 

Na toto zasadnutie pozvali aj poslancov Obecného zastupiteľstva.  



RR berie na vedomie správu p. Adamčiaka.  

Bod 4. Informácie od vedenia Základnej školy 

PaedDr. Iveta Slobodníková takisto informovala o priebehu prác na „Bielom dome“.  

Následne členov RR oboznámila s rozsiahlym materiálom Mesačných plánovaných aktivít školy pre 

školský rok 2018/2019 (viď. príloha).  

Pani riaditeľka ďalej informovala o súčasnom stave školy. Základná škola Dunajská Lužná 

momentálne vzdeláva 778 žiakov v 35 triedach, z toho 90 žiakov so špeciálnymi potrebami a 154 

žiakov je začlenených. K dispozícii má škola 1 špeciálneho asistenta a 1 špeciálneho pedagóga. 

Zamestnanci v tomto školskom roku absolvovali školenie v oblasti vzdelávania a práce s deti 

s Aspergerovým syndrómom.  

Riaditeľka ďalej informovala o implementácií elektronickej žiackej knižky.  

Následne pani zástupkyňa, Ing. Michaela Luteránová, požiadala všetkých členov o nahlásenie 

elektronických schránok nakoľko Základná škola má povinnosť komunikovať prednostne 

prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ je zriadená.  

RR berie na vedomie správu zástupcov vedenia.  

Otázky členov RR na vedenie ZŠ:  

?: Je možné duálne zapisovanie do elektronickej žiackej knižky (ďalej len „iŽK) a klasickej ŽK? 

-NIE.  

?: Mohol by som elektronicky v iŽK ospravedlňovať syna/dcéru? Modul druhého dieťaťa v inej škole 

to povoľuje! 

-NIE. Zistíme túto možnosť, ale zatiaľ to nevieme povoliť.  

?: Je možné požiadať učiteľov, aby zjednotili systém posielania zadaní? Niečo chodí do iŽK, niečo do 

Bezkriedy, ... tento systém začína byť neprehľadný a pritom je jeho úlohou prácu uľahčiť! 

-Budeme tlmočiť túto požiadavku. 

Otázky členov RR na zástupcu RŠ a vedenie ZŠ:  

?: Je možné, aby sa kontrolného dňa zúčastnila aj verejnosť, resp. zástupca rodičov? 

-Je to pravdepodobné. Prezistíme túto možnosť.  

?: Zostáva elokované pracovisko po dokončení „Bieleho domu“ v prevádzke? 

-Elokované pracovisko v KD prestane fungovať po dokončení Bieleho domu.  

-Avšak z dlhodobého hľadiska bude nutné riešiť otázku kapacity, nakoľko na konci šk.2018/2019 

odídu tri IX. ročníky, ale každoročne očakávame príchod 5-6 prváckych tried. Takýmto nárastom 

očakávame, že za 2-3 roky naplníme celú kapacitu Bieleho domu. Treba opätovne otvoriť otázku 

nadstavby A a B bloku a rozšírenie jedálne. 

?: Aké sú vlastne predpokladané kapacitné možnosti Bieleho domu? 

-7 tried a niekoľko miestností, ktoré nespĺňajú normatív na vybudovanie tried; ŠKD; PC trieda; 

výdajňa stravy 

?: Bude sa do Bieleho domu sťahovať aj ZUŠ alebo bude slúžiť iba pre potreby ZŠ? 

-Zatiaľ to vyzerá tak, že áno.  

-ZŠ by uprednostnilo pre ZUŠ samostatný vchod, ale nie je jasné, či to bude možné. 



?: Pokiaľ by sa ZUŠ presťahovala do Bieleho domu, rozšírilo by to kapacity ZŠ v pôvodných 

priestoroch – bloky A-E? 

-NIE. ZUŠ používa existujúce triedy po skončení vyučovania.  

?: Ako sa bude riešiť jedáleň / stravovanie v Bielom dome? 

-Sú dve možnosti:  

A) zriadenie jedálne v novej budove – uvažuje sa o prístavbe vedľa polície. Je však nevyhnutné 

preveriť stav budovy 

B) nadstavba jednotlivých blokov A a B a rozšírenie jedálne 

?: Ako bude zabezpečená bezpečnosť detí pri presune z Bieleho domu do (externej) jedálne? - ak by 

sa deti NEstravovali v budove Bieleho domu.  

-Vedenie ZŠ aj RŠ zriaďovateľa na tento fakt vopred upozorňovali. Budú sa snažiť situáciu riešiť.  

?: Je v budúcnosti plánované riešenie telocvične? 

-Telocvičňa zatiaľ nemá riešenie. Táto otázka sa plánuje otvoriť na najbližšom zasadnutí 

zastupiteľstva.  

-Ale ako plán sa uvažovalo aj o prepojení s multifunkčným ihriskom. 

?: Aké budú možnosti cvičenia / telesnej výchovy pre žiakov v Bielom dome? 

-V Bielom dome nebolo možné vybudovať telocvičňu  

Bod 5.: Stanovenie priorít RR na šk. rok 2018/2019 

Priority odsúhlasené RR na tento rok 

1. Bezpečnosť dopravy, témy: šk. autobus v poobedňajších hodinách, povolenia na prejazd, 

osadenie zrkadla na uliciach Lipnická/Pekná 

2. Deň dobrovoľníctva 

3. Elektronická ŽK – elektronická bezpečnosť, rozširovanie modulov 

Hlasovanie:   ZA: 22   PROTI: 0   ZDRŽALO SA: 0  

 

Bod 6.: Doplňujúce body podľa návrhu členov RR 

Rada rodičov na základe informácií od zástupcov vedenia ZŠ a predsedu RŠ poveruje p. Dušana 

Luptáka, aby sa 20.decembra 2018 v mene Rady rodičov ako zástupca rodičov, zúčastnil tzv. 

Kontrolného dňa, ktorý sa uskutoční v Bielom dome.  

Cieľom tohto Kontrolného dňa je získať prehľad o postupe rekonštrukčných prác a preveriť 

odbornosť zásahov. Pán Lupták vzhľadom na dlhoročné skúsenosti a prax v obore je najlepším 

kandidátom RR na túto pozíciu.  

Hlasovanie:   ZA: 22   PROTI: 0   ZDRŽALO SA: 0  

 

 

zápisnicu vyhotovila:  Vanda Rybanská, 11. decembra 2018 

zápisnicu overila: Miroslava Hercová    Michaela Bednárová 


