Správa o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce
za školský rok 2014/2015
Členovia Rady školy:
1.RNDr. Olga Horváthová
2. Karin Straková
3. Monika Bobková
4. Anna Anger
5. Ing.Štefan Polák
6. Mgr.Tatiana Šoltésová
7. Ján Benetin
8. Klára Zrneková
9. Ing. Branislav Straka
10. František Lošonský
11. Radovan Jenčík
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Dňa 05.11.2014 RŠ prerokovala Správu o činnosti RŠ za školský rok 2013/2014 a Plán
činnosti RŠ na školský rok 2014/2015.Na základe požiadavky členov RŠ boli zverejnené
výsledky výberového konania na funkciu riaditeľa školy na web.stránke ZŠ s MŠ. Aj na
základe podnetov RŠ boli zrealizované elektronické ŽK,čím sa, okrem iného, prispelo k lepšej
informovanosti rodičovskej verejnosti.
Neospravedlnená neúčasť: p.Benetin,p.Jenčík,p.Lošonský
Dňa 28.01.2015 RŠ prerokovala Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I.
polrok šk. roka 2014/2015, Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2014
a oboznámenie s pripravovaným rozpočtom na rok 2015, oboznámila sa s výsledkami zápisu
prvákov pre šk. rok 2015/2016 a venovala sa aktuálnym problémom školy.
Vážnym problémom je už nedostačujúca kapacita priestorov školy,vzhľadom na
demografický vývoj v Rusovciach a Čunove.
Neospravedlnená neúčast:p.Benetin,p.Jenčík,p.Lošonský

Dňa 29.04. 2015 RŠ prerokovala Výchovno- vzdelávacie výsledky ZŠ s MŠ za III. štvrťrok
2014/2015 a zaoberala sa aktuálnym životom školy- havária kotlov v MŠ a žiadosť na MZ o
zmenu rozpočtu . RŠ uložila predsedkyni RŠ informovať zriaďovateľa o neúčasti na troch po
sebe nasledujúcich zasadnutiach bez náležitého ospravedlnenia p.Jenčíka p.lošonského
delegovaných zriaďovateľom.Toto bolo zo strany prededkyneRŠ zrealizované a s touto
skutočnosťou boli obeznámení aj menovaní členovia RŠ.
Neospravedlnená neúčast:p.Jenčík a p.Lošonský.
Dňa 02.07.2015 RŠ prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy v šk.
roku 2014/2015, Predbežné informácie o organizácii šk. roka 2015/2016 ,Umiestnenie žiakov
9. ročníka, zaoberala sa otázkou riešenia nedostatku kapacity miest v ZŠ s MŠ.
Rada školy poverila p. Zrnekovú so zabezpečením opätovného prerokovania na najbližšom
zasadnutí miestneho zastupiteľstva rozšírenie kapacity základnej školy a predsedníčku RŠ
opätovným oznámením zriaďovateľovi - starostovi MČ Bratislava – Rusovce, že ním
delegovaní dvaja členovia RŠ – p. František Lošonský a p Radoslav Jenčík sa nezúčastnili už
na štyroch po sebe nasledujúcich zasadnutiach RŠ bez náležitého ospravedlnenia, čo sa
v zmysle Štatútu Rady školy pri ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce Čl. 7, bod 2
hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie si povinnosti člena Rady školy, žiadať
o nomináciu ďalších členov.
Predsedkyňa RŠ dňa 03.07.2015 osobne informovala p.starostu MČ Rusovce, ktorý
prisľúbil,že situáciu bude riešiť na septembrovom zasadnutí MZ.
Neospravedlnená neúčasť: p.Jenčík a p.Lošonský.
Ku dňu 31.08.2015 sa ukončilo v zmysle Štatútu RŠ členstvo v RŠ p.Strakovej K.volená za
rodičov, nakoľko jej dieťa prestalo byť žiakom našej školy. Členom RŠ za rodičov sa dňom
01.09.2015 stáva p.Bugár,ktorý získal po p.Strakovej vo voľbách do RŠ najviac hlasov.

Správu o činnosti RŠ v školskom roku 2014/2015 vypracovala O. Horváthová, predseda RŠ

