ZÁPISNICA
Rada školy
Základná škola Dunajská Lužná
VI. zasadnutie Rady školy
26. 04. 2021 (18.00 hod.), E-Blok ZŠ
Účasť:
Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mgr. Martina Ceizelová, MUDr. Miroslava
Hercová, Ing. Jozef Kundlák, Ing. Marek Ličák, Mgr. Daniel Mikloško, PhD., Mgr.
Juraj Vydarený
Ospravedlnení: Mgr. Ivana Gallé, Mária Hrajnohová, Mgr. Darina Kováčová, Mgr.
Adriana Vláčilová
Hostia: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ
(Prezenčná listina – Príloha č. 1) – k nahliadnutiu u predsedu Rady školy JUDr. Mgr.
Pavla Adamčiaka
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
Informácia o plnení uznesení z V. zasadnutia RŠ
Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2021
Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ
5. Výročná správa RŠ za rok 2020 (v zmysle čl. 8 ods. 6 a 7 Štatútu RŠ)
6. Informácia o priebehu vyučovacieho procesu žiakov v čase „lockdownu“ (január 2021
– apríl 2021)
7. Informácia o zápise do 1. ročníka ZŠ – počty prijímaných detí a počty tried v školskom
roku 2021/22 – potreba zriadenia a vybavenia elokovaného pracoviska ZŠ
8. Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a rozširovanie
kapacity ZŠ – informácia o aktuálnom štádiu projektu výstavby nového G bloku
9. Stručná informácia o úlohách ZŠ v máji a júni 2021 (koniec školského roka)
10. Rôzne – diskusia – podnety
11. Záver a ukončenie zasadnutia

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
Predseda RŠ privítal prítomných na 6. zasadnutí RŠ po dlhšej pauze spôsobenej
„lockdownom“ a takisto privítal hosťa – pani riaditeľku ZŠ PaedDr. Ivetu
Slobodníkovú. Za zapisovateľa navrhol predseda RŠ podpredsedu Rady školy Ing.
Jozefa Kundláka.
Uznesenie:
RŠ za zapisovateľa schvaľuje Ing. Jozefa Kundláka.
Hlasovanie:
Za: 6
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 takto upravenom programe hlasovať.
Za program prebehlo hlasovanie nasledovne:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Upravený program 6. zasadnutia RŠ bol schválený.
Predseda RŠ skonštatoval, že zasadnutie RŠ je verejné, členovia RŠ nerozhodli inak.
Predseda RŠ sa poďakoval vedeniu školy a všetkým pedagogickým aj
nepedagogickým zamestnancom za všetko úsilie a prácu, smerujúcu k čo
najefektívnemu dištančnému vzdelávaniu žiakov v období koronakrízy v roku 2020 a
2021 (odcitované z článku v Lužianskom spravodaji – marec 2021).
Bod 2: Informácia o plnení uznesení z V. zasadnutia RŠ
Predseda RŠ skonštatoval, že z V, zasadnutia RŠ zo dňa 16. 11. 2020 nebol žiadny
záväzný bod pre plnenie predsedom RŠ alebo inými členmi RŠ.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu od predsedu RŠ o plnení uznesení z V. zasadnutia
RŠ.
Hlasovanie:

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 3: Informácia o rozpočte ZŠ v roku 2021
Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ o informáciu k rozpočtu ZŠ, keďže RŠ sa
s ním má podľa zákona oboznámiť. Pani riaditeľka ZŠ sa poďakovala predsedovi aj
členom RŠ za pomoc aj počas minulých mesiacov a aj za aktívnu činnosť RŠ.
Rozpočet ZŠ je už schválený. Celkovo je rozpočet ZŠ cca. 1.878.000 EUR, z toho je
cca. 80% určených na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania. V súvislosti so
školským rokom 2021/22 pani riaditeľka poslala na OcÚ žiadosť o vybavenie
elokovaného pracoviska, pričom OcÚ sa vyjadril, že v rozpočte ZŠ sú na to určené
peniaze. Pani riaditeľka v rýchlosti prešla jednotlivé položky rozpočtu s krátkym
komentárom k niektorým z nich.
Náklady F-bloku ešte nie je možné plne vyčísliť. Pri ŠKD je nastavenie od štátu
poddimenzované, na jedno oddelenie vychádza veľmi malá suma. Celkový rozpočet
je približne 321.000 EUR pre 16 oddelení.
Podpredseda RŠ – po zmene v možnostiach poskytovania stravného v lístkoch alebo
peňažnou formou, ako to bude riešiť ZŠ do budúcna, resp. aké sú požiadavky
zamestnancov?
Pani riaditeľka – nerobil sa prieskum medzi zamestnancami, do decembra by sa mala
využívať dobíjateľná karta a v budúcnosti škola pravdepodobne prejde na peňažnú
formu stravného.
Člen RŠ Ing. Marek Ličák – budú nejaké zvýšené náklady na dezinfekciu, resp.
pravidelné budúce náklady?
Pani riaditeľka – áno, tieto sú zahrnuté v položke „Všeobecný materiál“. Čo sa týka
protipandemických opatrení, ráno sa meria deťom teplota. Niektoré deti majú alergiu
na niektoré dezinfekčné prostriedky, môžu používať svoje. Cez veľkú prestávku sa
dezinfikujú chodby, toalety atď. a dezinfikujú sa kľučky, zvyšné upratovanie sa
vykonáva po skončení vyučovania. Zakúpili sa nádobky na papierové vreckovky do
tried, deti majú dostupný aj toaletný papier a dezinfekciu. Plánujú sa nakúpiť aj
germicídne žiariče, zatiaľ 1-2 do každej budovy na skúšobnú prevádzku na chodby,
neskôr aj ďalšie kusy. Prevádzkovať sa budú pravdepodobne večer/v noci.
Člen RŠ Ing. Marek Ličák – aká je skúsenosť s nosením rúšok u detí?

Členka RŠ pani učiteľka Mgr. Martina Ceizelová – na prvom stupni býva problém,
keďže deti ešte nemajú dostatočnú disciplínu. Na druhom stupni je to lepšie.
Pani riaditeľka – je aj skupina, ktorá nosenie rúšok odmieta. Chápe oba názory, ale
štátne nariadenia je potrebné dodržovať. Niektorí rodičia posielajú vedeniu školy
predžalobné výzvy v súvislosti s domnelým porušovaním ľudských práv, čo reálne len
zdržuje administratívu. ZŠ totiž nie je zodpovedná za vydávanie hygienických
nariadení a postupuje tieto veci na OcÚ.
Predseda RŠ – je to aj vec domáceho zázemia, ak to dieťaťu vysvetlia rodičia doma,
väčšinou nebýva problém.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu pani riaditeľky ZŠ o rozpočte ZŠ na rok 2021.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 4: Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ
Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku o informácie k zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu ZŠ.
Pani riaditeľka informovala členov RŠ, že po začiatku dištančného vzdelávania škola
zakúpila viacero zariadení - 39 počítačov, 56 tabletov, 50 webkamier, 4 vizualizéry
pre učiteľov na geometriu, 23 klávesníc a takisto škola vybavovala mobilné odberové
miesto, dezinfekčné a hygienické prostriedky.
Člen RŠ Ing. Marek Ličák – ako vyzerá v škole Wifi?
Pani riaditeľka – do Wifi sa v minulosti za čias Infoveku investovali značné
prostriedky. Po zmene poskytovateľa sa situácia zhoršila a v súčasnosti sa riešia
niektoré triedy s nedostatočným signálom. Jedna spoločnosť kontaktovala ZŠ
s ponukou auditu školskej siete. Pri kombinácii prezenčného a dištančného
vyučovania v rámci triedy býva tiež problém s kvalitou zvuku pri vzdialení učiteľa od
tabule.
ZŠ musí každý deň hlásiť na Ministerstvo školstva počet žiakov v škole. Konkrétne
dnešný deň bolo napríklad cca. 85 žiakov doma, pričom vykonávajú zadanú prácu od
učiteľov. Žiaci na dištančnom vzdelávaní majú ospravedlnené hodiny, je to podľa
výnosu ministerstva.

Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ o pedagogicko-organizačnom
materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

a

Bod 5: Výročná správa RŠ za rok 2020 (v zmysle čl. 8 ods. 6 a 7 Štatútu RŠ)
Predseda RŠ v stručnosti informoval prítomných o obsahu Výročnej správy RŠ za rok
2020. V roku 2020 prebehli iba tri stretnutia RŠ (stanovený minimálny počet je 4x za
rok), a to vďaka dôvodu „vis maior“ – kvôli pandemickému lockdownu (nebolo možné
uskutočniť pravidelné zasadnutie v prvom štvrťroku 2021).
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu predsedu RŠ o Výročnej správe RŠ za rok 2020,
pripravenú predsedom RŠ.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6: Informácia o priebehu vyučovacieho procesu žiakov v čase „lockdownu“
(január 2021 – apríl 2021)
Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ o informáciu o priebehu vyučovacieho
procesu počas lockdownu.
Pani riaditeľka zhrnula priebeh vyučovania od 11. januára s krátkym prezenčným
vyučovaním vo februári 2021 a opätovným uzavretím školy s pokračovaním
dištančného vzdelávania až do konca apríla 2021.
Predseda RŠ – vo februári 2021 nebolo rozhodovanie o návrate do školy žiakov I.
stupňa ZŠ jednoduché a prebehlo v dobrej viere v rámci získaných a dostupných
informácií o infikovanosti rodičov a žiakov (víkendové testovanie rodičov
s výsledkom 0 pozitívnych). Preto je potrebné za určitú odvahu pri rozhodovaní
poďakovať pánovi starostovi Štefanovi Jurčíkovi a pani riaditeľke ZŠ, že hoci nie
všetky základné školy v okolí otvorili brány školy, rozhodli sa žiakov 1. stupňa ZŠ
vrátiť k prezenčnej výučbe v budovách ZŠ (nakoniec to bolo len 8 dní, potom
z rozhodnutia RÚVZ sa opäť školy zavreli a vrátilo sa k dištančnej výučbe).

Pani riaditeľka – učitelia sa napriek dištančnému vzdelávaniu zapojili s deťmi aj do
rozličných súťaží (Všedkovedko, pytagoriáda, matematická olympiáda, IQ olympiáda,
Klokan, Enviro otázka) a veľmi pekné výsledky dosiahli žiaci školy v matematickej
olympiáde a okresnom kole pytagoriády.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu pani riaditeľky ZŠ o priebehu vyučovacieho procesu
žiakov v čase „lockdownu“ (január 2021 – apríl 2021) a o výsledkoch žiakov na
školských súťažiach.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 7: Informácia o zápise do 1. ročníka ZŠ – počty prijímaných detí a počty tried
v školskom roku 2021/22 – potreba zriadenia a vybavenia elokovaného
pracoviska ZŠ
Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku o informáciu o počte prijímaných detí.
Pani riaditeľka – na školský rok 2021/22 je zapísaných je 130 žiakov – 121 nastúpi,
9 žiakov má zatiaľ odklad. V prvom ročníku nového školského roku 2021/22 vznikne
teda 6 tried. Z terajších 6 prváckych tried sa utvorí 5 druháckych tried. V ôsmom
ročníku namiesto terajších 4 vzniknú 3 triedy. Po prijímacích pohovoroch piatakov
a ôsmakov (na gymnáziá sa hlási až 22 piatakov a 20 ôsmakov), keď bude známe,
koľkých prijali, je ešte priestor na prípadné zlúčenie týchto tried. Na konci tohto
školského roka 2020/21 odchádzajú 3 deviatacké triedy. Vo výsledku bude až na konci
školského roka 2020/21 dostupná informácia, či bude potrebné zriadenie elokovaného
pracoviska, alebo budú po zlúčeniach triedy dostupné v dostatočnom počte
v priestoroch a blokoch ZŠ.
V 9. ročníku sa zrušil dejepis a bude nový predmet – Finačná gramotnosť. Literatúra
k tomuto predmetu je výborná a predmet je pre deti prospešný.
Člen RŠ Ing. Ličák – NBS má rozličné vzdelávacie projekty a je možná spolupráca so
školou aj formou prednášok.
Pani riaditeľka – uvažuje sa aj o obnovení kurzu varenia, ktorý bol pred 2 rokmi
zrušený.

Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu riaditeľky ZŠ o zápise do 1. ročníka ZŠ – počty
prijímaných detí a počty tried v školskom roku 2021/22.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 8: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej
a rozširovanie kapacity ZŠ – informácia o aktuálnom štádiu projektu výstavby
nového G-bloku
Predseda RŠ informoval prítomných o posune prípravy projektu dostavby G-bloku.
V decembri 2020 bolo začaté verejné obstarávanie a rozhodlo sa o realizátorovi.
Zmluva o dielo bude riešená, keď bude dostupné finančné krytie zo zdrojov Európskej
únie. Bolo potvrdené z Ministerstva regionálneho rozvoja, že Európska komisia
rozhodla o vyčlenení prostriedkov na výzvu o obnovení školských zariadení. Zo strany
OcÚ je aktívna komunikácia z BSK (vo veci je zapojený aj poslanec BSK PaedDr.
Juraj Jánošík). BSK čoskoro vyhlási výzvu na obnovu školských zariadení (niekedy
v máji – júni 2021), po projektovej stránke je všetko pripravené. Predseda RŠ verí, že
následne bude projekt vo Výzve BSK schválený a bude možné prejsť k stavebným
prácam.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu predsedu RŠ o rozširovaní kapacity ZŠ, vrátane
informácie o aktuálnom štádiu projektu výstavby nového G-bloku.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 9: Stručná informácia o úlohách ZŠ v máji a júni 2021 (koniec školského
roka)
Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ o informáciu k úlohám ZŠ v posledných
mesiacoch školského roku 2020/21 (v máji a júni 2021).
Pani riaditeľka – škola mapuje situáciu medzi deťmi, hlavne anonymným dotazníkom
na druhom stupni v rámci triednických hodín. Často bola spomínaná depresia, omamné
látky, alkohol a kyberšikana. Pani riaditeľka tiež plánuje každoročné stretnutie
piatačiek s odborníkom (o vývoji dievčat). Plánuje sa tiež prednáška o kyberšikane.

Škola hľadá aj nových pedagógov a v súčasnosti vykonáva pohovory na uvoľnené
pozície. Takisto prebieha príprava na prijímacie pohovory a sú plánované aj školské
olympiády. Ak to bude možné z epidemiologického hľadiska, mali by sa uskutočniť aj
školské výlety či návšteva dopravného ihriska.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie stručnú informáciu pani riaditeľky ZŠ o úlohách ZŠ na konci
školského roku 2020/21 (v máji a júni 2021).
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 10: Rôzne – diskusia – podnety
Pani riaditeľka – uviedla, že ZŠ bola doručená ponuka od pani doktorky z Ústavu
tuberkulózy a respiračných chorôb v Smokovci, kde sú pripravení na deti
s respiračnými diagnózami po prekonaní Covid-19 (pobyt spolu s rodičom) po
odporučení lekára.
Člen RŠ Mgr. Juraj Vydarený – v F-bloku pribudol automat na drobné potraviny,
pričom zaznamenal pozitívne, ale aj negatívne reakcie.
Pani riaditeľka – škola vzhľadom na absenciu bufetu v F-bloku chcela deťom
ponúknuť čerstvé žemle a niektoré menej kalorické sladkosti. Deti v F-bloku mávajú
ale problém s používaním peňazí (navyše niekedy automat peniaze nevydal naspäť).
Škola preto zhodnotí celkový stav a pravdepodobne rozhodne o odstránení automatu,
keďže deti si kupovali hlavne sladkosti a nie žemle.
Bod 11: Záver a ukončenie zasadnutia
Predseda RŠ sa poďakoval členom RŠ a pani riaditeľke ZŠ za účasť a aktívny priebeh
zasadnutia ukončil VI. zasadnutie RŠ. Nasledujúce zasadnutie prebehne podľa
aktuálnej pandemickej situácie v poslednom mesiaci školského roka 2020/21.
V Dunajskej Lužnej, 26. 04. 2021
Zapísal: Ing. Jozef Kundlák
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, predseda Rady školy

