
X. Zasadnutie Rady rodičov pri ZŠ v Dunajskej Lužnej, 07. marec 2019 

 
Prítomní:  18 členov Rady rodičov (viď Prezenčná listina),  

4 hostia (detto):  riaditeľka ZŠ PaedDr. Slobodníková, p. uč. Érseková (IT ZŠ),  
             JUDr.  Pavol Adamčiak (predseda RŠ), p. uč, Paľaga (poslanec OZ) 
 

 
Predsedníčka Rady rodičov (RR) Miroslava Hercová otvorila riadne zasadnutie a konštatovala, že RR 

v zmysle štatútu uznášaniaschopná (prítomná nadpolovičná väčšina zástupcov tried/hlasujúcich 

členov RR). Prítomní členovia boli vyzvaní k hlasovaniu o nasledovnom programe zasadnutia: 

1. Otvorenie, návrh zmien programu, hlasovanie o programe 

2. Deň dobrovoľníctva 

3. Internetová žiacka knižka 

4. Obecná konferencia – pozvánka, p. uč. Paľaga 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Bod 1:  Program bol prijatý jednohlasne s pridaným bodom: 

1. Informácie od Rady školy o pokračovaní realizačných prác na novej škole v lokalite „Biely 

dom“.  

Bod 2. Informácie od Rady školy – nový bod 

Informácie podané predsedom Rady školy, JUDr. Adamčiakom, sa týkali postupu prác na prestavbe 

„Bieleho domu“. Práce začali 15.10.2018. Ku dňu konania zasadnutia, 07.03.2019, p. Adamčiak 

konštatuje, že posledný kontrolný deň bol 21.02.2019, práce pokračujú podľa plánu, ďalší kontrolný 

deň je určený na koniec marca. Dňa 18.03.2019 je zasadnutie RŠ so starostom, predsedami komisií OZ, 

vedením ZŠ a RR, aby spolu hľadali riešenie ako ďalej zvýšiť kapacitu školy, ktorá nebude postačovať 

ani po sfunkčnení „Bieleho domu“ 

 

Otázka: bezbariérový vstup – prezistí sa z plánov a RR bude informovaná. 

Otázka: je možná nadstavba Bieleho domu - nie 

RR berie na vedomie správu a pozvanie p. Adamčiaka 

Bod 3. Deň dobrovoľníctva 

Plánovaný aj tento rok na sobotu 06.04.2019 od 09.00hod, po dohode s p. riaditeľkou sa bude 

pokračovať v natieraní školského plotu. Farby a občerstvenie zabezpečí škola, ostatné je potrebné si 

priniesť so sebou. Zo strany RR akciu zastrešuje p. Štefeková, ktorá zabezpečí vytvorenie letáku 

s potrebnými informáciami, ktorý bude následne distribuovaný zástupcom jednotlivých tried 

a prostredníctvom nich aj rodičom. 

Bod 4.: Internetová žiacka knižka (IŽK) 

O IŽK informovala p. uč. Érseková. Do IŽK je možné sa prihlásiť aj priamo cez webstránku školy. Systém 
má viacero modulov, škola má zakúpený aj modul pre žiakov (slúži len na prezeranie známok), v pláne 
jeho postupné zavádzanie pre žiakov druhého stupňa.  



Ospravedlnenia žiakov je nutné ohlásiť e-mailom triednemu učiteľovi, potrebný je však aj záznam do 
slovníčka. 

Papierové žiacke knižky môžu byť ešte používané v prvom ročníku, je to však na dohode v jednotlivých 
triedach. 

Odhlasovanie z obedov cez IŽK nie je možné, nakoľko jedáleň je samostatný právny subjekt. 

Podľa p. Mikulaja (člena RR) nie je v IŽK upravený vzťah škola - rodič a rodič – ŠEVT (ako poskytovateľ 
služby), preto je nutné vytvorenie určitého právneho rámca na upravenie uvedených vzťahov. Jeho 
pripomienky boli v mene školy odoslané do ŠEVTu, ich vyhodnotenie a návrh potrebných úprav bude 
škola riešiť v spolupráci s p. Mikulajom. O výsledkoch bude RR následne informovaná. Všetky zmeny 
budú perspektívne zapracované do školského poriadku. 

Bod 5.: Obecná konferencia 

RR pozvala na zasadnutie poslanca OZ a zároveň pedagogického pracovníka školy p. uč. Paľagu, ktorý 

informoval o zámere zorganizovať v obci obecnú konferenciu ohľadom aktuálnych tém v obci 

vyžadujúcich si urgentné riešenia. Prienik s prioritami RR je v témach ohľadom školy (kapacitné 

priestory, projekt novej školy) a dopravy. Na zasadnutí bola komunikovaná hlavná myšlienka – vytvoriť 

širokú diskusiu aj s návrhom nových tém a možných riešení, ktoré budú podkladom pre OZ. Termín 

konferencie je plánovaný na 23.03.2019 na pôde školy. Pozvánka bude so súhlasom RR preposlaná 

rodičom. 

 

Bod 6.: Rôzne 

1. Obnova vodorovného značenia na parkovisku pri škole (Pekná ul.) – terajšie značenie je slabo 

viditeľné, nutné jeho premaľovanie. Komunikované priamo s poslancom OZ p. Paľagom – 

v riešení. 

2. Nové pracovné adresy zamestnancov školy – na komunikáciu s rodičmi učitelia budú používať 

výhradne nové adresy, v tvare meno.priezvisko@zsdunajskaluzna.sk. Adresy budú uvedené 

v kontaktoch na stránke školy. Webstránka www.bezkriedy.sk funguje aj naďalej, kontaktovať 

učiteľa je možné aj cez ňu. 

3. Prístrešky na bicykle v areáli školy – plánovaná výstavba z výnosu 2% z daní.  

4. Záhrada pre žiakov v rámci výučby pestovateľských prác – škola o nej bude uvažovať. 

Vzhľadom na počet žiakov a zmenšujúcu sa plochu školského dvora (plánované rozširovanie 

ŠJ) bude rezervovaná pre triedy v jednom ročníku tak, aby mali možnosť ňou prejsť všetci žiaci. 

5. Osvetlenie školského dvora a zatrávnenie vyschnutých plôch – v pláne. 

6. Zamykanie dverí na elokovanom pracovisku MKS – časový spínač sa aktivuje o 08.00hod, 

v prípade, že dieťa príde neskôr, resp. ho rodič potrebuje vyzdvihnúť je nutné kontaktovať 

telefonicky triedneho učiteľa (kontakty rodičia dostali). Škola zváži zakúpenie bezdrôtového 

zvončeka. 

7. Prednáška: Bezpečnosť detí na internete – plánovaná na 08.04.2019 pre 4. ročník, prednášať 

bude p. Mikulaj. 

8. Klubovne pre žiakov 2. stupňa – zistiť záujem v jednotlivých triedach.  

 

 

zápisnicu vyhotovila:  Vanda Rybanská, 07. marca 2019 

zápisnicu overila: Miroslava Hercová    Michaela Bednárová 
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