ZÁPISNICA
Rada školy
Základná škola Dunajská Lužná
V. zasadnutie Rady školy
20. 06. 2016 (18.00 hod.)
Účasť:
Prítomní: Mgr. Pavol Adamčiak, Mária Hrajnohová, Mgr. Galina Jendželovská, Ing.
Jozef Kundlák, Ing. Michaela Luteránová, Valéria Mosná, Mgr. Darina Kováčová,
Mgr. Nadežda Hrančová
Ospravedlnení: Andrej Blizniak, Katarína Kučerová, Eva Marková
Pozvaní: PaedDr. Iveta Slobodníková
(Prezenčná listina – Príloha č. 1)
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
2. Informácia o plnení uznesení z IV. Zasadnutia RŠ
3. Architektonická štúdia – nadstavba ZŠ a prístavby jedálne (Žiadosť OcÚ Dunajská
Lúžna o stanovisko RŠ)
4. Školský ples 2016 (určenie dátumu, harmonogram prípravy plesu)
5. Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a strategický
rozvoj školy (pokračovanie témy, návrhy členov RŠ)
6. Informácia k záveru školského roku 2015/2016 a priebehu letných prázdnin
7. Rôzne – diskusia – podnety
8. Záver a ukončenie zasadnutia
Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie ( doplnenie) programu
Za zapisovateľku na V. zasadnutí RŠ bola prítomnými členmi RŠ odhlasovaná
Ing. Michaela Luteránová.
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 1 (Ing. M. Luteránová)
Predseda RŠ Mgr. Pavol Adamčiak privítal členov RŠ na V. zasadnutí RŠ. Osobitne
privítal pozvaného hosťa, pani riaditeľku ZŠ v Dunajskej Lužnej – PaedDr. Ivetu
Slobodníkovú. Predseda RŠ pretlmočil dôvody neprítomnosti 3 členov RŠ na tomto
zasadnutí. Informoval tiež, že nie je dôvod na hlasovanie RŠ podľa ustanovenia § 24
ods. 15 zákona č.596/2003 Z. z., podľa ktorého je zasadnutie orgánu školskej
samosprávy verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov

všetkých členov nerozhodne inak, nakoľko na zasadnutí nebola prítomná verejnosť,
resp. okrem členov RŠ bola prítomná len pozvaná pani riaditeľka ZŠ.
Členovia RŠ mali následne možnosť doplniť, prípadne pozmeniť program
V. zasadnutia RŠ. Nikto z prítomných neprejavil požiadavku pozmeniť alebo doplniť
program V. zasadnutia RŠ.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0
Program V. zasadnutia RŠ bol schválený.
Bod 2: Informácia o plnení uznesení z IV. zasadnutia RŠ
Predseda RŠ informoval členov RŠ, že v zmysle uznesení a úloh zo IV. zasadnutia RŠ
bolo uskutočnené:
- V bode 6: RŠ žiada Obecný úrad v Dunajskej Lužnej o vypracovanie správy
o demografickom vývoji obce do roku 2020.
- V bode 7: RŠ opätovne poveruje predsedu RŠ – Mgr. Pavla Adamčiaka, aby znovu
požiadal starostu obce Dunajská Lužná o zaradenie bodu týkajúceho sa
multifunkčného ihriska a jeho využitia na najbližšie 3. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej, plánované podľa harmonogramu OZ na rok
2016 na deň 26. 04. 2016.
K bodu 6 bolo uskutočnené: dňa 13.05. 2016 bola z OcÚ v Dunajskej Lužnej poštou
doručená správa o demografickom vývoji obce do roku 2020. Členovia rady školy túto
správu obdržali elektronicky, boli s jej obsahom oboznámení ešte pred V. zasadnutím
RŠ.
K bodu 7 bolo uskutočnené: Na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dunajskej
Lužnej dňa 28. 04. 2016 bol zaradený bod týkajúci sa multifunkčného ihriska. Tento
bod bol na Obecným zastupiteľstvom v Dunajskej lužnej prerokovaný. Predseda RŠ –
Mgr. Pavol Adamčiak sa poďakoval členom Rady školy za ich účasť na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej dňa 28. 04. 2016, a to v počte 6 členov,
pričom dvaja členovia RŠ sa ospravedlnili. RŠ aj touto početnou účasťou prezentovala
záujem o riešenie nielen tejto skutočnosti, týkajúcej sa ZŠ. RŠ skonštatovala, že zatiaľ
nedošlo k splneniu a realizácii všetkých častí uznesenia Obecného zastupiteľstva
Dunajská Lužná (bod č. 3 zasadnutia OZ zo dňa 28. 04. 2016 - „Žiadosť zo dňa 07.03.
2016, č. 1729/2016 Predsedu Rady školy – multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ –
využitie“) v tomto znení:
 Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ vypracovať prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska
 Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ určiť v čase po 17.00 správcu ihriska v réžii
obce
 Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ osadiť kameru na monitorovanie
multifunkčného ihriska
 Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ dokúpiť športové potreby na dovybavenie
ihriska

Uznesenie:
a)
Rada školy berie na vedomie informácie predsedu RŠ o doručení vyjadrenia
k žiadosti o zaradenie bodu „Multifunkčné ihrisko ZŠ – využitie“ do programu
zasadnutia OZ v Dunajskej Lužnej.
b)
Rada školy berie na vedomie informáciu predsedu RŠ o doručení vyjadrenia
OcÚ v Dunajskej Lužnej k žiadosti o demografickom vývoji obce do roku
2020.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0
Bod 3: Architektonická štúdia – nadstavba ZŠ a prístavby jedálne (Žiadosť OcÚ
Dunajská Lužná o stanovisko RŠ)
Predseda RŠ Mgr. Pavol Adamčiak informoval členov RŠ, že Obecné zastupiteľstvo
v Dunajskej Lužnej na svojom zasadnutí dňa 31. 05. 2016 v bode 20 prijalo uznesenie,
ktorým vzalo na vedomie architektonickú štúdiu nadstavby ZŠ a prístavby jedálne.
Zároveň oznámil členom RŠ skutočnosť, že OZ v ďalšom bode tohto uznesenia
požiadalo pani riaditeľku PaedDr. Ivetu Slobodníkovú a RŠ, aby sa k navrhovanej
architektonickej štúdii vyjadrili, resp. zaujali stanovisko.
Predseda RŠ vyzval pani riaditeľku PaedDr. Iveta Slobodníkovú, ktorej bola
predmetná architektonická štúdia doručená, aby sa k nej vyjadrila, prípadne uviedla
pripomienky vedenia školy. Pani riaditeľka ZŠ poďakovala za možnosť vyjadriť sa
k navrhovanej štúdii. Zdôraznila, že štúdia je veľmi pekne vypracovaná. Pani
riaditeľka po preštudovaní štúdie navrhla niekoľko úprav, a to hlavne z dôvodu
bezpečnosti žiakov, kapacitných dôvodov, nárastu počtu žiakov a pedagógov.
Každý z členov RŠ sa oboznámil s textom a najmä nákresmi predloženej
architektonickej štúdie a spoločnou diskusiou jednotliví členovia RŠ vyjadrili svoje
pocity a postoj k predloženej štúdii.
Uznesenie:
a)
Rada školy vyjadruje kladné stanovisko k vypracovanej štúdii navrhovanej
nadstavby ZŠ a prístavby jedálne.
b)
Rada školy sa pripája k pripomienke pani riaditeľky ZŠ PaedDr. Ivety
Slobodníkovej, ktorá sa týka navrhovanej terasy v oboch blokoch A a B.
Terasa sa v oboch blokoch javí ako zbytočná a pani riaditeľka navrhuje
vytvoriť v tomto priestore zborovne. Zároveň RŠ žiada doplniť architektonickú
štúdiu o vizualizáciu prepojenia jednotlivých budov ZŠ spojovacími chodbami.
Rada školy v tomto návrhu a riešení vidí uľahčenie prechodu žiakov z jedného
bloku do druhého bloku ZŠ, najmä v nepriaznivom počasí a v zimnom období.
Nakoniec RŠ žiada OZ, aby jeho prvoradým cieľom do ďalších mesiacov bola
realizácia navrhovanej nadstavby a rozšírenia školskej jedálne.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0

Bod 4: Školský ples 2016 (určenie dátumu, harmonogram prípravy plesu)
Pán predseda RŠ Mgr. Pavol Adamčiak navrhol riešiť termín školského plesu.
Informoval o prieskume, ktorý pred zasadnutím RŠ vykonal smerom k zisteniu
podobnej akcie v novembrovom termíne v okolitých obciach (Rovinka, Miloslavov).
RŠ chce pokračovať v tradícii školských plesov, preto priebežne určila dátum plesu
v školskom roku 2016/2017 na sobotu – 26. 11. 2016. Kapacitne sa plánuje ples pre
cca 120 osôb, t.j. jedna sála MKS. Ku konkrétnym organizačným záležitostiam sa RŠ
vráti na septembrovom zasadnutí.
Hlasovanie:
Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 1 (Mária Hrajnohová)
Bod 5: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a strategický
rozvoj školy (pokračovanie témy, návrhy členov RŠ)
Predseda RŠ Mgr. Pavol Adamčiak pretlmočil členom RŠ správu OcÚ v Dunajskej
Lužnej, doručenú RŠ dňa 13. 05. 2016 na základe predchádzajúcej žiadosti RŠ. Táto
správa udáva orientačný počet detí prihlásených do prvého ročníka v jednotlivých
školských rokoch do roku 2020, a to nasledovne: 2016/17: 131 prvákov; 2017/18: 120
prvákov; 2018/19: 101 prvákov a 2019/20: 117 prvákov.
Predseda RŠ požiadal pani riaditeľku ZŠ o informáciu o počte detí k budúcemu
školskému roku 2016/ 2017, resp. k počtu obsadenosti tried ZŠ. V budúcom školskom
roku 2016/17 zriadením 4 tried prvákov a uvoľnením dvoch tried po deviatakoch
dôjde k obsadeniu a využitiu všetkých tried ZŠ, tj. ku kapacitnému naplneniu
Základnej školy.
Uznesenie:
Rada školy vychádzajúc z predloženej správy OcÚ v Dunajskej Lužnej
o demografickom vývoji obce do roku 2020 (a v nadväznosti na predchádzajúce
diskusie) apeluje na Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej a starostu obce
Dunajská Lužná, aby sa riešenie priestorovej kapacity ZŠ skutočne stalo prvoradým
cieľom. Z predloženého počtu detí, ktoré budú prihlásené do prvého ročníka ZŠ
v nasledujúcich rokoch, a z odhadovaného pomeru odchádzajúcich vs. nových žiakov
v ďalších rokoch vychádza, že doterajší počet tried postačí len pre školský rok
2016/2017, resp. všetky triedy budú už plne obsadené. Preto je potrebné, aby sa čo
najskôr realizovala plánovaná nadstavba ZŠ, prípadne iný variant rozšírenia kapacity
tried ZŠ.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0
Bod 6: Informácia k záveru školského roka 2015/2016 a o priebehu letných prázdnin
Pani riaditeľka PaedDr. Iveta Slobodníková oboznámila členov RŠ s aktivitami, ktoré
sa uskutočnili tento školský rok. Bolo ich veľké množstvo, aj v samotnom mesiaci jún

2016. Boli to aktivity jednotlivých tired ZŠ (výlety, exkurzie atď), ale aj starostlivosť
o areál ZŠ (orezávanie stromov, starostlivosť o zeleň). Pani riaditeľka pripomenula
termín konania školského festivalu, ktorý je naplánovaný na sobotu – 30. 07. 2016.
Zdôraznila tiež, že v tomto školskom roku je veľký počet ocenených detí za rôzne
súťaže, preto sa vedenie školy rozhodlo uskutočniť ich oceňovanie deň pred
skončením školského roka, t. j. dňa 29. 06. 2016 (namiesto doterajšieho spájania
vyhodnotenia s ukončením školského roka). V posledný deň školského roka
2016/2017 bude už len ukončenie školského roka rozdaním vysvedčení. Pani
riaditeľka ZŠ vyzvala členov RŠ vyjadriť sa k tomuto nápadu, prípadne by rada prijala
aj akýkoľvek iný návrh aj od členov RŠ. Z tohto dôvodu aj začiatok budúceho
školského roka 2016/17 plánuje vedenie školy zrealizovať inak ako doteraz, a to
rozdeliť ho na dve časti: žiaci 2. až 9. ročníka budú mať slávnostné otvorenie
školského roka dňa 05. 09. 2016 o 8.00 hod. a následne budú osobitne privítaní
prváčikovia o 9.00 hod.
Uznesenie :
RŠ berie na vedomie informácie pani riaditeľky o závere školského roka,
aktivitách, plánovanom festivale a otvorení školského roka 2016/ 2017.
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0
Bod 7: Rôzne – diskusia – podnety
Predseda RŠ Mgr. Pavol Adamčiak informoval členov RŠ, že z OcÚ v Dunajskej
Lužnej bol spolu so správou o demografickom vývoji počtu školopovinných detí
v Dunajskej Lužnej Rade školy doručený aj výpis z uznesení Obecného zastupiteľstva
v Dunajskej Lužnej zo dňa 28. 04. 2016, týkajúci sa multifunkčného ihriska ZŠ a jeho
využitia. V zmysle textu tohto uznesenia a jednotlivých bodov bolo v diskusii členov
RŠ konštatované, že zatial k ich realizácii nedošlo.
Pani riaditeľka ZŠ informovala k bodu, týkajúcemu sa inštalácie kamier.
Uznesenie :
RŠ privítala uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej zo dňa
28. 04. 2016 ohľadom multifunkčného ihriska ZŠ a jeho využitia. RŠ podporuje čo
najrýchlejšiu realizáciu jednotlivých bodov uznesenia (vytvorenie prevádzkového
poriadku, ustanovenie správcu ihriska na čas po 17.00 hod v pracovných dňoch a cez
víkend/prázdniny, inštaláciu kamier a zakúpenie športových potrieb pre dovybavenie
ihriska).
Hlasovanie:
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0

8. Záver a ukončenie zasadnutia
Predseda RŠ sa poďakoval za účasť pozvanému hosťovi, pani riaditeľke ZŠ PaedDr.
Ivete Slobodníkovej. Osobitne poďakoval členom RŠ za ich prítomnosť na zasadnutí
RŠ, ich aktivitu pri prerokovávaní jednotlivých bodov programu a poprial im príjemné
strávenie dovolenkových a prázdninových dní.

V Dunajskej Lužnej, 20.06.2016
Zápisnicu vyhotovil(a): Ing. Michaela Luteránová

