
Z Á P I S N I C A  

Rada školy  

Základná škola Dunajská Lužná  

X. zasadnutie Rady školy  

31. 01. 2022 (18.00 hod.), E-Blok ZŠ 

  

Účasť:  

Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Martina Ceizelová, Mgr. Ivana Gallé, 

MUDr. Miroslava Hercová, Mária Hrajnohová, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Marek Ličák, 

Mgr. Daniel Mikloško, PhD. 

Ospravedlnení: Mgr. Darina Kováčová, Mgr. Juraj Vydarený, Mgr. Adriana Vláčilová 

Hostia: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ; Ing. Sylvia Berdisová 

 

(Prezenčná listina – Príloha č. 1) – k nahliadnutiu u predsedu Rady školy JUDr. Mgr. 

Pavla Adamčiaka  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu 

2. Informácia o plnení uznesení z VIII. a IX. zasadnutia RŠ 

3. Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2022 

4. Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a rozširovanie 

kapacity ZŠ – informácia o projekte G bloku  

5. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ 

6. Stručná informácia o priebehu 1. polroku školského roku 2021/2022 

a o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v II. polroku 2022 (február-apríl)  

7. Zápis do 1. ročníka ZŠ – návrhy na počty prijímaných detí a počty tried v školskom 

roku 2022/23 – potreba zriadenia elokovaného pracoviska ZŠ 

8. Prevencia medzi žiakmi ZŠ ohľadom šikany a zoskupovania do „gangov“ 

9. Rôzne – diskusia – podnety 

10. Záver a ukončenie zasadnutia  

11.  

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu  

 



Predseda RŠ privítal prítomných na X. zasadnutí RŠ v roku 2022 a skonštatoval, že je 

uznášaniaschopné. 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 a navrhol presunúť 

8. bod za bod 2 a ostatné body adekvátne prečíslovať. 

 

K programu zasadnutia nemal nikto z prítomných ďalšie pripomienky, preto dal 

predseda RŠ o takto upravenom programe hlasovať. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

  

Upravený program X. zasadnutia RŠ bol schválený. 

 

Predseda RŠ skonštatoval, že v súlade s platnou legislatívou je zasadnutie RŠ verejné, 

keďže ani nebol dostatok prítomných členov na prípadné odhlasovanie neverejnosti 

zasadnutia. 

  

Bod 2: Informácia o plnení uznesení z VIII. a IX. zasadnutia RŠ 

 

Na zasadnutie RŠ sa dostavil člen RŠ - Mgr. Daniel Mikloško. 

Predseda RŠ skonštatoval, že IX. zasadnutie RŠ sa z pandemických dôvodov 

neuskutočnilo a z VIII. zasadnutia RŠ nebolo určené žiadne uznesenie na plnenie. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu od predsedu RŠ o splnení uznesení z VIII a IX. 

Zasadnutia RŠ. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



Bod 3: Prevencia medzi žiakmi ZŠ ohľadom šikany a zoskupovania do „gangov“ 

 

Pri tvorbe programu predseda RŠ považoval za dôležité začleniť tento bod z hľadiska 

dôležitosti témy. Jedným z dôvodov sú nedávne udalosti v blízkej obci Miloslavov, 

tejto téme je ale dôležité sa venovať aj v našej škole. Na Komisii pre školstvo, kultúru, 

mládež a šport OZ Dunajská Lužná dňa 13. 01. 2022 (pod vedením jej predsedu 

a poslanca obce RNDr. Paľagu) otvoril predseda RŠ tento bod tiež a bol informovaný 

o krokoch, ktoré boli zo strany predsedu komisie urobené v tejto téme v minulom roku 

2021. Predseda RŠ poprosil aj MUDr. Miroslavu Hercovú, ktorá je tie členkov tejto 

komisie, o ďalšie prípadné informácie a doplnenie.  

 

Na zasadnutie RŠ sa dostavil člen RŠ - Ing. Marek Ličák, PhD.. 

 

Predseda RŠ informoval o čom ho informoval RNDr. Peter Paľaga, aké boli z jeho 

strany ako poslanca OZ Duanjská Lužná vykonané určité kroky – podaný podnet na 

políciu, v priebehu roka však bol tento podnet odmietnutý nielen zo strany polície, ale 

aj prokuratúry. Predseda RŠ odovzdal slovo pani riaditeľke ZŠ. 

 

Riaditeľka ZŠ – uvedomuje si závažnosť objavenia sa šikany, škola sa snaží vykonávať 

opatrenia na jej zabránenie. Na začiatku školského roka sa žiaci oboznamujú so 

školským poriadkom a smernicou o šikanovaní. Ak vedenie ZŠ vie o šikane 

a podobných prejavoch, okamžite to rieši v konkrétnej triede a pravidelne po dvoch 

týždňoch chodí situáciu kontrolovať. Takéto javy a procesy sa dajú rozdeliť na 2 časti 

– veci odohrávajúce sa v škole a mimo školy. Veci v škole sa riešia aj s rodičmi, 

prípadne OČTK, organizujú sa preventívne programy s psychológmi či políciou, 

prednášky robí aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

Takisto sa niektoré prípady riešia aj s Úradom sociálnych vecí a rodiny. Veci mimo 

školy sa k vedeniu dostanú len sprostredkovane. Pani riaditeľka tiež aktuálnu situáciu 

konzultovala s pánom učiteľom a poslancom Paľagom a dozvedela sa, že situáciu 

riešil aj s prokuratúrou. Po odpovedi z polície z Miloslavova (s ktorým sa ZŠ ani pán 

poslanec Paľaga nestotožnili), napísal pán Paľaga opätovnú žiadosť na prokuratúru, 

ale ďalšia odpoveď bola zamietavá. 

 

MUDr. Miroslava Hercová – pýtala sa, či škola po udalosti v Miloslavove proaktívne 

komunikovala aj s deťmi. 

 

Pani riaditeľka ZŠ – problém sa riešil na etických výchovách, školská psychologička, 

ktorá nastupuje 1. 2., by mala tieto otázky riešiť do budúcna. Takisto boli tieto otázky 

prebrané v školskom rozhlase. 

 

Predseda RŠ dal ďalej slovo pani Ing. Sylvii Berdisovej.  



Pani Ing. Sylvia Berdisová – jej syn sa v októbri 2020 dostal do ohrozenia od detí - 

užívateľov omamných látok. Polícia vecne a miestne príslušná (Miloslavov) marila 

prvotné úkony, nekonala, takisto nekonala tiež polícia Senec, nekonala okresná polícia 

Senec, nekonala okresná prokuratúra Bratislava, uvidí, či bude konať Generálna 

prokuratúra. Pri útoku v Miloslavove vraj prizvaná polícia vylievala na mieste vodku 

z fliaš a deťom nezobrala odber krvi na prítomnosť omamných látok. Na parkovisku 

pri ZŠ dnes pani Berdisová videla hľúčik detí a spoznala jedného zo žiakov. Ku tejto 

skupinke 14. 1. 2022 zavolala večer 158ku a požiadala o výjazd kvôli prítomnosti 

alkoholu. Informovala, že zavolala na anonymnú linku Ústredia práce a požiadala 

o intervenciu v rodinách týchto detí, keďže to sú údajne rodičia z krízových rodín 

a náhradnej starostlivosti, ktorí výchovne zlyhávajú. Rodičia týchto detí nekonaním 

ohrozujú ostatné deti vo veku 10+, keďže tieto deti majú prístup k drogám. Keby 

v októbri 2020 polícia Miloslavov začala viesť dôkladné šetrenie, mohli sa zaviesť 

účinné opatrenia v súčinnosti polícia-škola-rodiny (resp. sociálna ochrana detí) na 

rozbitie tejto skupiny. Po roku vypisovania p. Ing. Berdisovej dňa 5. októbra 2021 

prišla správa, že na základe jej podnetov prijalo Ústredie práce v Bratislave opatrenia 

voči mladistvým užívateľom omamných látok v Dunajskej Lužnej a okolí. Je podľa 

nej potrebné zavolať intervenčný tím pána Madra, aby poskytol pomoc žiakom. Gang 

detí pozostáva z obyvateľov od Šamorína po Podunajské Biskupice, ale prokuratúra 

zatiaľ nekonala. Drogami v Dunajskej Lužnej sú ohrozované čoraz menšie deti, ktoré 

sa socializujú na internete. Jej vlastný syn 26. októbra 2020 na obed odišiel z domu 

a zúčastnil sa krádeže vodky v miestnej Jednote. Obecná polícia vraj nijako 

nezareagovala a dostala od Dr. Šablatúru stop, aby ďalej nevyšetrovali. 

 

Riaditeľka ZŠ – gang sa mal presunúť do Rovinky. 

 

p. Ing. Sylvia Berdisová – starosta Rovinky ju informoval, že v Rovinke až taký veľký 

problém s týmto gangom nie je a že deti sa presúvajú z Rovinky naspäť do Lužnej. 

 

Ing. Marek Ličák – je to veľmi nepríjemný a zložitý problém. Pýtal sa p. Berdisovej, 

či do riešenia tohto problému skúšala zapojiť média. 

 

p. Berdisová – medializácia pre jej syna by bola asi nevhodná. 

 

Ing. Ličák – skôr mal na mysli medializovanie nekonania štátu. Pýtal sa, aké má 

nástroje v rukách škola, prípadne či je možné použiť individuálny študijný plán. 

 

Pani riaditeľka ZŠ – nemá takmer žiadne nástroje, okrem skôr spomínaného 

informovania žiakov, nemôže ich ani vyhodiť zo ZŠ. Môže len použiť výchovné 

opatrenia a zníženú známku zo správania a pri prečinoch na pôde školy môže zavolať 

políciu. Píše v niektorých prípadoch aj na Úrad sociálnych vecí a rodiny, ale voči 



agresívnym žiakom nemá žiadne páky. Individuálny študijný plán je možný len zo 

závažných dôvodov (zdravotné dôvody, tehotenstvo žiačky...). Okrem školského 

psychológa je pri všetkých opatreniach vždy potrebný aj súhlas zákonného zástupcu. 

 

Mgr. Ivana Gallé – pracuje v inej škole za školský inkluzívny tím a potvrdila slová 

pani riaditeľky ZŠ o obmedzených možnostiach pedagógov a vedenia školy – aj 

s vyšetrením žiaka musí súhlasiť rodič. 

 

p. Ing. Sylvia Berdisová – Trestný zákon hovorí aj o tom, ako pomôcť deťom v 

ohrození, pri ktorých zlyhávajú rodičia – v prípade nespolupráce rodiča nastupuje 

povinne sociálno-právna ochrana detí a môže sa navrhnúť výchovné opatrenie nie 

o treste, ale o pomoci (diagnostické centrum...). Deti z miestneho gangu už mali byť 

dávno v nastavení a riešení sociálno-právnou ochranou detí, aby nemohli spadnúť do 

ťažkej závislosti. V roku 2020 to bolo LSD a marihuana a dnes je to už pervitín. 

 

Mgr. Daniel Mikloško – váži si, že pani Ing. Berdisová sa venuje tejto problematike. 

On sám pracuje s takýmito deťmi 20 rokov a nehádzal by všetky deti do jedného vreca. 

 

Predseda RŠ – určite chce na Komisii pre školstvo, kultúru, mládež a šport ininciovať 

spoločnú komisiu na riešenie týchto problémov; pripomenul existenciu určitej 

príslušnosti vecí, tzn. že Rada školy je v zmysle príslušných zákonných ustanovení iba 

poradný orgán a nemôže kompetenčne priamo riešiť takéto problémy. 

 

p. Ing. Sylvia Berdisová – dnes poprosila pána poslanca Paľagu o zváženie účasti na 

zasadnutí Rade školy, ten to odmietol s ohľadom na zameranie Rady školy, spomenula 

aj možnosť prítomnosti pána starostu obce. 

 

Predseda RŠ – opätovne vysvetlil príslušnosť a zameranie Rady školy a dobrovoľnosť 

vymenovaných osôb na zasadnutí Rady školy; upozornil p. Ing. Berdisovú o vedení 

zasadnutia RŠ a prosbe vyjadrovať sa až po dokončení predchádzajúceho rečníka 

 

Mgr. Daniel Mikloško – na poslednom zasadnutí OZ Dunajská Lužná prijalo 

odporúčania Komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport k tejto téme. 

 

Pani riaditeľka ZŠ – jeden konkrétny žiak po problémoch prestúpil na inú školu a keď 

sa situácia znovu na novom mieste neriešila, znovu prestúpil inde. Toto sú 

administratívne prekážky doriešenia takýchto problémov. 

 

Ing. Marek Ličák – diskusia by mala byť konštruktívna. Neexistuje na Ministerstve 

školstva SR komisia, ktorá by riešila podobné problémy? 



Pani riaditeľka ZŠ – môže dať hlásenie na Úrad sociálnych vecí a informovať rodičov. 

Konkrétne ministerstvo takéto veci nerieši. 

 

MUDr. Miroslava Hercová – pýtala sa, či medzi sebou komunikujú viaceré školy? 

 

Pani riaditeľka ZŠ – len v rámci osvetových programov. 

 

Ing. Marek Ličák – neexistujú pozitívne príklady riešenia takýchto problémov? 

 

Pani riaditeľka ZŠ – nevie o takých. Pri rodičoch problémových detí býva často 

problém práve spomínaná nespolupráca aj s vypracovanými individuálnymi 

programami a s nezáujmom o školskú dochádzku a správanie. 

 

Predseda RŠ – ukončil diskusiu k tejto téme aj vzhľadom na ďalší program zasadnutia 

a vyjadril ľútosť nad neuspokojivou reakciou p. Ing. Berdisovej, ktorá opustila 

zasadnutie RŠ 

 

Uznesenie: 

RŠ v súvislosti aktuálnej témy zhromažďovania detí do skupín, vykonávajúcich aj 

nezákonnú činnosť, podporuje každú iniciatívu obce Dunajská Lužná. RŠ predkladá 

návrh OZ Dunajská Lužná na vytvorenie „Komisie na monitorovanie aktivít mládeže 

na území obce Dunajská Lužná“, zastúpenej poslancami obce, vedením obce, 

náčelníkom Obecnej polície, vedením ZŠ, zástupcami RŠ a inými relevantnými členmi 

s periodickým zasadaním tejto komisie aspoň každé 2 mesiace. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 4: Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2022 

  

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ o informáciu o rozpočte ZŠ. 

 

Pani riaditeľka ZŠ informovala prítomných v krátkosti o najdôležitejších položkách 

rozpočtu. Celkovo je najmä rozpočet ŠKD poddimenzovaný s veľmi malými 

prostriedkami na bežnú prevádzku a materiál. 

 

Ing. Marek Ličák – je smutné, že niektoré výdavky sú úplne minimálne (oprava 

výpočtovej techniky či všeobecné opravy). Pomáha aspoň fond ZRPŠ a 2%? Má škola 

nejaké rozvojové plány – dali by sa zohnať peniaze z iných zdrojov? 



Pani riaditeľka ZŠ – Fond ZRPŠ a 2% z dane určite pomáhajú. Škola má v porovnaní 

s inými školami celkom dobre zabezpečenú techniku (napr. interaktívne tabule 

v každej triede). Nedostatok je najmä v rozpočte od obce na opravu vonkajšej fasády, 

zo strany obce zatiaľ nie je ochota do tohto investovať vzhľadom na iné projekty 

výstavby školských budov (blok G, prístavba školskej jedálne). Takisto bude treba 

obnoviť informatickú triedu. Zohnať financie z iných zdrojov je mimoriadne 

administratívne náročné, ale v niektorých prípadoch sa to už podarilo (napr. tablety). 

 

Predseda RŠ – z nahrávky online zasadnutia obce zachytil, že poslanci OZ riešili 

otázku rekonštrukcie jedálne ZŠ, čochvíľa by vraj malo byť hotové stavebné povolenie 

a hľadajú sa finančné prostriedky, tj. Akým spôsobom to bude financované (úver, iné 

financovanie..) – celková suma bola spomínaná okolo cca. 1,2 milióna EUR. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu od pani riaditeľky ZŠ o rozpočte ZŠ na rok 2022. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 5: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a 

rozširovanie kapacity ZŠ – informácia o projekte G bloku 

  

Predseda RŠ informoval prítomných o aktuálnej situácii projektu G bloku. Obec bola 

vynechaná z prvého kola poskytovania zdrojov na blok G (financie dostali napríklad 

obce Kalinkovo a Tomášov). Projekt bude zahrnutý do 2. kola tejto výzvy (február – 

marec 2022). Zastavenie projektu v 1. etape prišlo v súvislosti s chybami pri 

odovzdávaní projektu externou firmou. 

 

Mgr. Daniel Mikloško – po opakovaných informáciách od p. starostu obce o postupe 

prípravy nakoniec prišla informácia, že projekt nebol schválený kvôli nesúladu 

rozpočtu s požadovanými prostriedkami. Na základe týchto problémov sa poslanci OZ 

rozhodli znížiť starostovi obce odmenu. 

 

Predseda RŠ – od začiatku projektu je zainteresovaný pre jeho podporu aj od poslanec 

BSK  - PaedDr. Juraja Jánošíka, ktorý potvrdil informácie o neúspechu v prvej etape   

 

Ing. Marek Ličák – na žiadosť predsedu RŠ podrobnejšie informoval, že je rozbehnutý 

projekt Cirkevnej základnej školy na súčasnom mieste kláštora sestier Dominikánok 

v Dunajskej Lužnej - Nových Košariskách, v priebehu tohto roka by sa mali 



schvaľovať finančné prostriedky, takisto žiadané cez BSK; projekt ide práve do 

územného konania - mala by to byť tiež spádová cirkevná škola pre okolité obce. 

 

Uznesenie: 

Rada školy berie informáciu od predsedu RŠ o demografickom vývoji počtu 

školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a rozširovaní kapacity ZŠ – informácii               

o projekte G bloku. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

Bod 6: Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ 

  

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ o informáciu o vzdelávacom procese. 

 

Pani riaditeľka ZŠ – škola má 164 stolných počítačov, 39 notebookov, 151 tabletov, 1 

server, 11 tlačiarní, 37 interaktívnych tabúľ, 37 dataprojektorov, 10 interaktívnych 

dataprojektorov, 8 prístupových bodov na Wifi, 1 pripojenie na Edunet a 4 interaktívne 

monitory; škola nakúpila aj 20 Jabra mikrofónov pre online vyučovanie z tried. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu pani riaditeľky ZŠ o pedagogicko-organizačnom a 

materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 7: Stručná informácia o priebehu 1. polroku školského roku 2021/2022 a o 

pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v 2. polroku 2022 (február-apríl) 

 

Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku o informáciu k 1. polroku školského roka 

2021/2022. 

  

Pani riaditeľka – napriek problémom prebiehal 1. polrok celkom pokojne, niektoré 

triedy boli v poslednom čase v karanténe (alebo aj aktuálne sú). Celkovo by škola 

mohla byť zatvorená len rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva, inak sú triedy 

operatívne presmerované na online vyučovanie v prípade karantény. Rodičia majú 

možnosť ponechať dieťa 5 dní doma. O výnimku z karantény má záujem 54 detí, 



rodičia majú možnosť dať dieťa dočasne do inej triedy. Ak je učiteľ v karanténe, 

vysiela z domu – ak je naopak v izolácii (PN), vysielať nemôže a zaňho môže 

učiť/vysielať niekto iný. 

 

MUDr. Miroslava Hercová/Ing. Marek Ličák – existuje možnosť, že ak v škole 

chýbajú žiaci, mohli by sledovať online vyučovanie v triede? 

 

Pani riaditeľka ZŠ – boli nakúpené Jabra mikrofóny, vďaka ktorým to onedlho možné 

bude (výhľadovo po polročných prázdninách), v niektorých triedach to už funguje. 

 

Škola sttihla uskutočniť aj niektoré aktivity – športový deň, dopravné ihrisko, exkurzia 

do ovocných sadov, matematické súťaže, Hviezdoslavov Kubín, iBobor (projekt stroja 

na výrobu čokolády), školské a okresné kolo Anglického jazyka, divadielko pre 

prvákov, štvrtáci boli v Hlohovci v hvezdárni, tričká pre deviatakov zo ZRPŠ, 

fotografovanie prvákov, fotografická súťaž Enviro, Všedkovedko, Pytagoriáda, 

Mikuláš, Šaliansky Maťko, dejepisná olympiáda, Noc výskumníkov atď. Chystá sa 

lyžiarsky výcvik, je s tým však spojené riziko s výskytom Covidu-19- škola to skúsi.  

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu od riaditeľky ZŠ o priebehu 1. polroku školského roku 

2021/2022 a o pripravovaných akciách a úlohách ZŠ v II. polroku 2022 (február-apríl). 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 8: Zápis do 1. ročníka ZŠ – návrhy na počty prijímaných detí a počty tried v 

školskom roku 2022/23 – potreba zriadenia elokovaného pracoviska ZŠ 

  

Pani riaditeľka ZŠ informovala prítomných o počtoch budúcich prvákov. Celkový 

počet odkladov býva cca. 25 odkladov (z minulého roku bolo tiež 25 odkladov). 

Nastúpiť by malo cca. 120 detí (5 tried), odchádzajú 3 triedy 9. ročníka, bude teda 

treba 2-3 nové triedy pre prvákov. V apríli 2022 budú známe presné počty nových 

žiakov. Ak nebude kapacita na umiestnenie všetkých žiakov, bude musieť prebehnúť 

asi žrebovanie, ktoré deti budú prijaté do ZŠ Dunajská Lužná. Preto je potrebné zo 

strany obce Dunajská Lužná ako zriaďovateľa ZŠ pre školský rok 2022/23 riešiť 

priestory v novom elokovanom pracovisku (napr. MKS) aj s potrebným vybavením. 

 

Uznesenie: 

RŠ berie na vedomie informáciu pani riaditeľky ZŠ o zápise detí do prvého ročníka 

ZŠ, najmä predpokladané počty prijímaných detí a počet tried v školskom roku 



2022/23. RŠ upozorňuje zriaďovateľa ZŠ, že v budúcom školskom roku 2022/23 bude 

potrebné zriadiť 2 - 3 nové triedy v novom elokovanom pracovisku ZŠ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Bod 9: Rôzne – diskusia – podnety 

 

Mgr. Daniel Mikloško – pýtal sa na ďalšie detaily technického zabezpečenia 

dištančného/online vyučovania. 

 

Mgr. Ivana Gallé – často býva problém dostať sa pri dištančnej výučbe k domácim 

úlohám. 

 

 

Bod 10: Záver a ukončenie zasadnutia 

  

Predseda RŠ sa poďakoval členom RŠ za priebeh zasadnutia a aktívnu účasť a ukončil 

X. zasadnutie RŠ. Nasledujúce zasadnutie prebehne pravdepodobne v apríli 2022. 

 

 

 

 

V Dunajskej Lužnej, 31. 01. 2022 

Zapísal: Ing. Jozef Kundlák 

  

JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak 

predseda Rady školy 


