Zápisnica
zo zasadania Rady školy
pri ZŠ s MŠ Rusovce, Vývojová 228, Bratislava - Rusovce
zo dňa 21.11.2016
Miesto konania:
budova ZŠ s MŠ
Dátum a čas zasadania: 21.11.2016 od 17:00 hod.
Prítomní hostia:
Neprítomní členovia:

Mgr. Rastislav Kunst - riaditeľ
Zuzana Vámošová

Program rokovania:
1. Úvod.
2. Štatút a volebný poriadok RŠ – na prerokovanie.
3. Prehľadnosť a účinnosť dokumentov na stránke ZŠ.
4. Zverejnenie dokumentov podľa zákona o št. správe v školstve.
5. Predloženie dokumentov Rade školy na vyjadrenie podľa zákona.
6. Rôzne.
7. Prerokovanie kapacity školy, školského obvodu a podmienok prijímania do ZŠ.
K bodu 1:
Prítomných privítala a zasadanie Rady školy otvorila predsedkyňa – Mgr. Lucia Schusterová, ktorá skonštatovala,
že RŠ je uznášaniaschopná za prítomnosti jej 10 členov, môže rokovať a rozhodovať.
Nový člen RŠ – p. Mária Brozsová sa predstavila, pôsobí aj ako poslankyňa v m.č. Čunovo.
RŠ pred odsúhlasením programu rozhodovala o jeho zmenách, nakoľko nebol všetkým doručený a jednotlivé
body sa prispôsobili potrebe rokovania.
RŠ odsúhlasila jednohlasne vyššie uvedený program.
K bodu 2:
P. Repka predniesol princípy nového Štatútu RŠ a Volebného poriadku.
Následne prebehla diskusia.
P. Repka má za úlohu prerokovať pripomienky s právnikom mč. Rusovce tak, aby do najbližšieho zasadnutia boli
odkomunikované vzájomné pripomienky členov RŠ za zriaďovateľa a ostatných členov. Na najbližšom zasadnutí
sa bude schvaľovať finálne znenie dokumentov.
RŠ odsúhlasila jednohlasne vyššie uvedené.
K bodu 3:
P. Repka predniesol návrh na zjednotenie školských poriadkov na webe zsrusovce.sk a odstránenia starých
a neúčinných dokumentov.
P. riaditeľ Kunst zobral na vedomie a upraví stránku podľa návrhu RŠ.
RŠ odsúhlasila jednohlasne vyššie uvedené.
K bodu 4:
P. Repka predniesol návrh zverejnenie dokumentov Rade školy zákona o št. správe v školstve, a to:
aktuálny školský vzdelávací program (po jeho schválení) – p. riaditeľ zverejní;
Zverejniť správu o výchovnovzdelávacej činnosti podľa ust. §5 ods 7) zák. o št. správe školstve za rok
2015/2016 - vzhľadom k objektívnej nemožnosti získať informácie od predošlej riaditeľky správu nie je
možné vyhotoviť;
Zverejniť správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia za rok 2015/2016 – vzhľadom
k objektívnej nemožnosti získať informácie od predošlej riaditeľky správu nie je možné vyhotoviť.
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RŠ odsúhlasila jednohlasne vyššie uvedené.
K bodu 5:
P. Repka predniesol návrh predloženie dokumentov Rade školy na vyjadrenie podľa zákona:
návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu 16 /17 – p. riaditeľ pripraví;
návrh rozpočtu na rok 2016/17 – riaditeľ predloží do troch dní, riaditeľ sa vyjadril k poddimenzovanému
financovaniu ŠJ;
návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia – riaditeľ sa vyjadril, že škola
vykonáva podnikanie v rámci prenájmov priestorov a hľadá ďalšie možnosti; správu nie je potrebné
predkladať;
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d) za rok
2016 – vzhľadom k objektívnej nemožnosti získať informácie od predošlej riaditeľky správu nie je možné
vyhotoviť;
koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a
každoročne jeho vyhodnotenie – riaditeľ predložil „Priority vedenia školy pre nasledujúce roky; uvedený
dokument postačuje na tento účel;
informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho
procesu – riaditeľ pripraví;
RŠ odsúhlasila jednohlasne vyššie uvedené.
K bodu 6:
P. Repka predniesol návrh na zriadenie samostatnej poštovej a mailovej schránky pre podnety na Radu školy
prístupnej pre RŠ a zriadiť link na hlavnej stránke zsrusovce.sk na podstránku Rady školy.
P. Vaceková zabezpečí osadenie poštovej schránky pri vstupe do areálu ZŠ na prijímanie podnetov.
M. Repka zriadi mailovú schránku: rusovce@radaškoly.sk pre prijímanie podnetov.
P. riaditeľ zabezpečí vytvorenie linku na hlavnej webstránke školy smerujúcu na podstránku RŠ.
RŠ odsúhlasila jednohlasne vyššie uvedené.
P. riaditeľ v rámci diskusie uviedol:
škola plánuje zo zákona zabezpečiť prijatie do ZŠ pre všetky deti z dvoch tried predprimárneho vzdelávania
v MŠ; v ZŠ sa otvoria 2 triedy prvákov;
predpokladá sa stúpajúca tendencia záujmu o umiestnenie detí v MŠ počas najbližších 4 rokov;
ZŠ má 14 tried, zrušila sa čitáreň – tá bude v upravenom príjemnom prostredí vo vestibule ZŠ,
telocvičňa v MŠ sa plánuje ponechať na športové aktivity, využívajú ju žiaci MŠ i ZŠ, neplánuje sa použiť
telocvičňa na vyučovanie tried;
pripravuje sa investičný zámer nadstavby nad jedálňou za účelom rozšírenia kapacity školy;
v MŠ sa vymenia umývadlá; voči zhotoviteľovi diela obstaraného predošlým vedením nebude uplatňovaná
reklamácia z dôvodu nedostatku relevantných podkladov;
Výchovno-vzdelávací proces na oboch stupňoch ZŠ i v MŠ je zabezpečený na 100%, dlhodobá PN – p.
Bičanová a p.Kiralyová;
škola získala asistenta pedagogických zamestnancov na rok za účelom spolupráce pri výchove a vzdelávaní
integrovaných detí;
v ŠKD je zriadených podľa kapacity 6 oddelení;
jedáleň – poddimenzované financovanie, chýbali kuchárky; v 2.Q/2017 sa podaria nájsť financie na mzdy;
havarijný stav okien – škola podala žiadosť na OÚ, odbor školstva na dočerpanie sumy 27000 €, termín nie
je známy;
je rozpracovaný projekt ERASMUS –zatiaľ iba medzinárodná výmena, hľadajú sa možnosti;
zlepšuje sa aktualizácia informácií na webstránke školy;
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zaviedli sa otvorené hodiny u prvákov pre rodičov;
školu čaká kontrola štátnou školskou inšpekciou;
3. trieda ZŠ - aktuálne 15 detí, deti sú po výmene učiteľky spokojné, nezaostávajú v učení; deťom sa venuje
vedúca metodického združenia; informácie boli rodičom podané na mimoriadnom rodič. združení.

K bodu 7:
Školský obvod spolu s Čunovom bude zrušený k 31.08.2017.
P. Schusterová otvorila diskusiu ohľadom možností umiestnenia detí z Čunova v ZŠ Rusovce, ktoré majú v ZŠ
Rusovce už umiestnených súrodencov.
Prebehla diskusia ohľadom možností jednotnej metodiky na kritéria prijímania detí do MŠ a ZŠ. Tento postup
však nie je možný pre rozpor so zákonom, t.j. zákazu uprednostňovania určitých skupín detí podľa vopred
určených podmienok.
Záver:
Najbližší termín zasadnutia RŠ sa uskutoční v januári 2017, v prípade potreby ešte v 12/2016.
Zasadnutie ukončené o 19.30 hod.

------------------------------------------predseda RŠ – Lucia Schusterová
zapisovateľ: Miroslav Repka

