ZÁPISNICA
Rada školy
Základná škola Dunajská Lužná
XVI. zasadnutie Rady školy
28. 5. 2018 (18.00 hod.)
Účasť:
Prítomní: JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak, Mária Hrajnohová, Mgr. Darina Kováčová,
Ing. Jozef Kundlák, Ing. Michaela Luteránová, Mgr. Adriana Vláčilová
Ospravedlnení: Mgr. Galina Jendželovská, Katarína Kučerová, Ing. Marek Ličák,
Eva Marková, Valéria Mosná,
Pozvaní: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka ZŠ Dunajská Lužná, Michaela
Bednárová, predsedníčka Rady rodičov
(Prezenčná listina – Príloha č. 1) – k nahliadnutiu u predsedu Rady školy JUDr. Mgr.
Pavla Adamčiaka
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
2. Informácia o plnení uznesení z XV. zasadnutia RŠ
3. Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a
strategický rozvoj školy (pokračovanie témy) – informácia o štádiu
rekonštrukcie budovy ZŠ – „Biely dom“
4. Elokované pracovisko pre školský rok 2018/19 – informácia o príprave
5. Informácia o ŠKD pre školský rok 2018/ 2019
6. MDD a Olympiáda ZŠ Dunajská Lužná – spoluúčasť RŠ na organizácii
7. Rôzne – diskusia – podnety
8. Záver a ukončenie zasadnutia
Bod 1: Otvorenie zasadnutia, schválenie (doplnenie) programu
XVI. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole Dunajská Lužná (ďalej len „RŠ“)
otvoril predseda RŠ – JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak a privítal prítomných členov RŠ.
Osobitne privítal hostí: PaedDr. Ivetu Slobodníkovú, riaditeľku ZŠ a pani Michaelu
Bednárovú, predsedníčku rady rodičov.

Za zapisovateľku navrhol predseda RŠ – Ing. Michaelu Luteránovú.
Uznesenia:
RŠ za zapisovateľku schvaľuje Ing. Michaelu Luteránovú.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Predseda RŠ navrhol upraviť program XVI. zasadnutia RŠ z dôvodu plánovaného
príspevku Michaely Bednárovej, predsedníčky Rady rodičov, a to tým spôsobom, že
za bod 2 (Informácia o plnení uznesení z XV. zasadnutia RŠ) bude vložený nový bod
3: „Návrhy Rady rodičov“. Následne bude program zasadnutia RŠ pokračovať
bodom 4: „Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej
a strategický rozvoj školy ( pokračovanie témy) – informácia o štádiu rekonštrukcie
budovy ZŠ – „Biely dom“ a nasledujúce body budú príslušne posunuté.
Za doplnený program prebehlo hlasovanie nasledovne:
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Program XVI. zasadnutia RŠ bol schválený.
Bod 2: Informácia o plnení uznesení z XV. zasadnutia RŠ
Predseda RŠ skonštatoval, že na XV. zasadnutí RŠ neboli dané priame úlohy
smerované na členov rady školy. Po XV. zasadnutí rady školy, ktoré sa uskutočnilo
22. marca 2018, sa predseda RŠ zúčastnil dňa 27. marca 2018 zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej, kde tlmočil uznesenia Rrady školy, konkrétne
problematiku rekonštrukcie budovy ZŠ – „Biely dom“ .
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie informáciu predsedu RŠ o splnení uznesení z predchádzajúceho
XV. zasadnutia RŠ.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 3: Návrhy Rady rodičov
Predseda RŠ udelil slovo predsedníčke Rady rodičov (ďalej len „RR“) pani Michaele
Bednárovej. V úvode svojho príspevku poďakovala pani PaedDr. Ivete
Slobodníkovej, riaditeľke ZŠ, ako aj predsedovi RŠ za to, že sa pravidelne zúčastňujú
zasadnutí RR a informujú osobne zástupcov rodičov jednotlivých tried o aktuálnych
problémoch a situácii v ZŠ. Pripomenula, že dôvodom vzniku orgánu RR bolo, aby
bolo možné tlmočiť požiadavky rodičov smerované vedeniu školy. Vo svojej
doterajšej činnosti Rada rodičov riešila požiadavky na činnosť školského bufetu
(téma je uzavretá), ďalej požiadavky na prevádzku jedálne, ako aj vzťahy medzi
rodičmi a učiteľmi. Pani Bednárová požiadala Radu školy, aby RŠ pretlmočila
zriaďovateľovi ZŠ, t. j. predstaviteľom obce, nasledujúce dve požiadavky rady
rodičov:
Požiadavka č.1 sa týka zlepšenia komunikácie v poskytovaní služieb školskej
jedálne. Konkrétnejšie, aby sa pri enormne zväčšujúcom počte detí v škole riešila
kapacita školskej jedálne a jej možnosti stravovania aj varenia pre iné subjekty v obci
okrem Základnej školy. Rada rodičov žiada, aby Školská jedáleň poskytovala služby
výhradne pre žiakov školy, čím by sa odstránil problém nutnosti ohrievania jedál.
Členka RŠ Mária Hrajnohová navrhla vytvoriť skupinu 4–5 zástupcov z členov RR
a RŠ, ktorí by komunikovali s pánom starostom obce Dunajská Lužná Štefanom
Jurčíkom. Pani Bednárová podporila spoločné stretnutie zástupcov z Rady rodičov.
Pani riaditeľka školy PaedDr. Iveta Slobodníková sa vyjadrila pozitívne k návrhu
vytvorenia pracovnej skupiny, ktorá by bola nápomocná pri doriešení problému
s dovozom jedla na plánované elokované pracovisko školy, ktoré bude v prevádzke
v priestoroch vzdialeného MKS už od septembra 2018. Pani riaditeľka tiež
spomenula, že okrem prevádzky jedálne sa rieši kotol, ktorý je opotrebovaný a je
nutné dokúpiť súčiastky potrebné na jeho spojazdnenie. V následnosti na opravu
kotla bude nutné vyvložkovať komín.
Požiadavka Rady rodičov č. 2 sa týka bezpečnosti žiakov dochádzajúcich do školy
školským autobusom. Pani Bednárová zdôraznila, že zo strany rodičov má RR veľmi
pozitívne ohlasy na zriadený školský autobus. Prebieha aj kontrola správania sa
v školskom autobuse. Upozornila však na to, že pri zastávke Pizzeria San Marco sa
nenachádza vodorovné dopravné značenie, čím sa stáva tento úsek nebezpečným pre
deti pri príchode na miesto nástupu do školského autobusu. Preto bude druhou
požiadavkou RR na obec DL zriadiť na tomto úseku vodorovné dopravné značenie
a doplniť všetky nadväzné značenia na prechodoch cestou ku Základnej škole DL.
V zimných mesiacoch bude vhodné posilniť dopravu školským autobusom, žiakov
bude viac. V jarných a letných mesiacoch jazdia niektorí žiaci do školy na bicykli,
autobus nie je až tak naplnený, ako pri nepriaznivom počasí.
Uznesenie k požiadavke č.1:
Rada školy na základe návrhu prítomnej predsedníčky Rady rodičov žiada, aby bola
zo strany zriaďovateľa ZŠ – Obce Dunajská Lužná riešená otázka Školskej jedálne

k prospech návrhu, aby z hľadiska stravovania slúžila iba žiakom ZŠ a z dôvodu
kapacitnej nedostatočnosti už nezabezpečovala stravovanie iným subjektom.
Rada školy preto navrhuje, aby v priebehu júna 2018 inicioval Obecný úrad
Dunajská Lužná stretnutie za účasti zriaďovateľa ZŠ, riaditeľky ZŠ, zástupcov RŠ,
zástupcov Rady rodičov, zástupcu Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu
a vedúcej jedálne ZŠ k téme budúcnosti ŠJ a najmä k stravovaniu žiakov ZŠ
v školskom roku 2018/19.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie k požiadavke č.2:
Rada školy na základe návrhu prítomnej predsedníčky Rady rodičov žiada
predstaviteľov obce Dunajská Lužná ako prevádzkovateľa „Školského autobusu“
o riešenie problematických úsekov jeho jazdy, kde je ohrozená bezpečnosť žiakov
ZŠ (napr. vyznačenie vodorovného značenia „Priechod pre chodcov“ pri Pizzerii San
Marco, ako aj na križovatke ulíc Školská a Krížna).
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predsedníčka rady rodičov – p. Michaela Bednárová sa poďakovala za možnosť
zúčastniť sa na XVI. zasadnutí RŠ a z rodinných dôvodov zo zasadnutia odišla.
Bod 4: Demografický vývoj počtu školopovinných detí v Dunajskej Lužnej a
strategický rozvoj školy (pokračovanie témy) – informácia o štádiu
rekonštrukcie budovy ZŠ – „Biely dom“
Predseda RŠ JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak citoval všetky uznesenia
z predchádzajúcich zasadnutí RŠ, týkajúce sa rekonštrukcie budovy ZŠ – ,,Biely
dom“. Informoval prítomných o svojej účasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva
Dunajskej Lužnej dňa 27. 03. 2018, kde tlmočil uznesenia RŠ z predchádzajúceho
zasadnutia RŠ dňa 22. 03. 2018 s požiadavkou, aby v budove ZŠ ,,Biely dom“
v budúcnosti boli len triedy ZŠ. V ďalšom informoval prítomných, že na stránke
Úradu pre verejné obstarávanie je zverejnená zákazka: „Rekonštrukcia budovy ZŠ –
Biely dom“, prebieha teda elektronické verejné obstarávanie. Dňa 15. júna 2018 by
malo prebehnúť otváranie ponúk a v ten deň prebehne aj elektronická aukcia a výber
zhotoviteľa stavby, resp. rekonštrukcie. Podľa zmluvy o dielo by mal zhotoviteľ
zrealizovať rekonštrukciu do max. 9 mesiacov. Ak v zmysle zákona nebudú

uplatnené žiadne námietky voči tomuto verejnému obstarávaniu, mohol by zhotoviteľ
začať rekonštruovať od augusta 2018 (také sú informácie od p. prednostky OcÚ D.
Lužná.)
Uznesenie:
Rada školy berie na vedomie informáciu predsedu RŠ JUDr. Mgr. Pavla Adamčiaka
o aktuálnom štádiu rekonštrukcie budovy ZŠ – „Biely dom“ .
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 5: Elokované pracovisko pre školský rok 2018/19 – informácia o príprave
Pani riaditeľka ZŠ – PaedDr. Iveta Slobodníková oznámila prítomným, že aktuálne
čaká na vysťahovanie MŠ z MKS, v ktorom je v budúcom školskom roku 2018/19
plánované elokované pracovisko 3 tried ZŠ. Zo strany ZŠ prebieha príprava,
pozostávajúca z objednania malých stoličiek, tabúľ na písanie kriedou –
presúvateľných a nákupu interaktívnych televízorov – taktiež presúvateľných.
V spolupráci s p. Janou Valašíkovou, vedúcou MKS, bude pani riaditeľkou
skontrolovaný stav skriniek a vešiakov na elokovanom pracovisku MKS. Od
septembra 2018 sa na elokovanom pracovisku v MKS budú nachádzať 3 triedy, preto
bude pre ne potrebné doriešiť stravovanie a ŠKD.
Uznesenie:
RŠ prijala informáciu od pani riaditeľky ZŠ o príprave elokovaného pracoviska
v MKS Dunajská Lužná, v ktorom budú v školskom roku 2018/19 umiestnené
3 triedy.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 6: Informácia o ŠKD pre školský rok 2018/ 2019
Pani riaditeľka ZŠ – PaedDr. Iveta Slobodníková oznámila počty detí, ktoré boli
zapísané a ktoré nastúpia do 1. ročníka ZŠ a zároveň uviedla počet detí do ŠKD
v budúcom školskom roku. Je predpoklad, že bude potrebné navýšiť ŠKD až o dve
oddelenia.

Zároveň zdôraznila, že mzdové prostriedky pre dvoch nových vychovávateľov
v mesiacoch september – december 2018 vie ZŠ pokryť z vlastných zdrojov (príjmy
od rodičov), od januára 2019 však bude potrebné navýšiť rozpočet ŠKD aj o tieto
mzdové náklady. Navýšením počtu žiakov by sa mal zmeniť aj normatív na žiaka.
Potom by mali finančné prostriedky na pokrytie nákladov ŠKD postačiť.
Uznesenie:
RŠ berie na vedomie požiadavku pani riaditeľky PaedDr. Ivety Slobodníkovej
o navýšení počtu oddelení ŠKD v ďalšom školskom roku 2018/ 2019 o dve
oddelenia. RŠ z tohto dôvodu žiada OZ Dunajskej Lužnej, aby uvedenú skutočnosť
zohľadnili pri prijímaní rozpočtu ŠKD v roku 2019 (mzdové prostriedky pre dvoch
ďalších vychovávateľov ZŠ v mesiacoch september – december 2018 ZŠ zabezpečí
z vlastných príjmov – príjmy od rodičov).
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 7: MDD a Olympiáda ZŠ Dunajská Lužná– spoluúčasť RŠ na organizácii
Predseda RŠ predložil prítomným plagát s informáciami o MDD a Olympiáde ZŠ
Dunajská Lužná. Autorom plagátu je podpredseda RŠ – Ing. Jozef Kundlák. Rada
školy má spoluúčasť na organizovaní tejto akcie pre deti pri príležitosti ich sviatku
MDD. Rada školy zabezpečila hudobného hosťa, pričom predseda a podpredseda
budú pomáhať aj priamo pri organizácii a priebehu akcie (moderátor, fotograf).
Uznesenie:
RŠ prijala informáciu od predsedu RŠ, doplnenú pani riaditeľkou ZŠ,
o pripravovanom podujatí pre žiakov ZŠ k MDD, a to o Olympiáde ZŠ Dunajská
Lužná.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 8 : Rôzne – diskusia – podnety
Predseda RŠ v súvislosti s bodom 3: „Návrhy Rady rodičov“ ohľadom školského
autobusu a bezpečnosti žiakov v problematickom úseku pri Pizerii San Marco
navrhol, aby v čase blízkom príchodu a nástupu žiakov bola prítomná obecným
úradom poverená osoba zabezpečujúca bezpečnú cestnú premávku, tak ako je to
v prípade poverenej osoby pri ZRC. K problematike zvýšenia bezpečnosti na

Školskej ulici sa vyjadrila aj pani riaditeľka, ktorá sa snažila v spolupráci s obcou
a políciou riešiť otvorenie Školskej ulice, aby sa autá, ktoré dopravia žiakov do
školy, neotáčali na malom priestore z dôvodu zvýšenia bezpečnosti detí
prichádzajúcich do školy. Žiaľ, zatiaľ je táto iniciatíva neúspešná.
Predseda RŠ upozornil na rušivé správanie v areáli školy okolo 21.00 hod, medzi
blokom E a telocvičňou. Po oznámení náčelníkovi Obecnej polície Dunajská Lužná
bola promptne poslaná hliadka OO PZ SR v Dunajskej Lužnej. Predseda RŠ
opätovne navrhol, aby sa uskutočnilo stretnutie zriaďovateľa, zástupcov Obecnej
polície Dunajská Lužná a zástupcov OO PZ SR v Dunajskej Lužnej, riaditeľky ZŠ a
zástupcov RŠ ohľadom zabezpečenia poriadku a kontroly v školskom dvore po
vyučovaní a počas víkendu. Predseda RŠ navrhol v budúcnosti rozoslať informáciu
o možnosti nahlásenia rušenia nočného kľudu v školskom dvore a na multifunkčnom
ihrisku na mobil náčelníkovi Obecnej polície, a to prostredníctvom letákov do
schránok obyvateľom ulice Pri kniežacích mohylách.
Bod 9: Záver a ukončenie zasadnutia
Pán predseda RŠ JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak sa poďakoval pani riaditeľke ZŠ za
účasť a jej príspevky na tomto zasadnutí, ako aj členom RŠ za prítomnosť a aktivitu
pri zasadnutí RŠ.

V Dunajskej Lužnej, 28. 05. 2018
Zapísal: Ing. Michaela Luteránová
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
predseda Rady školy

