
Zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce 

 

Miesto konania:   budova ZŠ s MŠ   

Dátum a čas zasadania:  24.09. 2019 od 17:00 hod. 

Prítomní: 

Členovia: prítomní všetci, okrem p. Urbana – osprav. 

Hostia: p. Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ, p. Tuleková - Henčelová, starostka Rusoviec, p. Holúbek, 

ekonóm MČ  

Verejnosť: 15 

 

Program: 

1.Úvod 

2.Poplatky za stravu 

3.Organizácia doplňovacích volieb do RŠ za rodičov MŠ 

4.Informácia o podnete a žiadosti o nápravu rodičov II.C 

5.Rôzne 

6.Návrh ďalšieho termínu zasadnutia RŠ 

7.Záver 

 

K bodu 1 

Prítomných privítala predsedkyňa RŠ, p. Schusterová 

- Hlasovanie o programe  - schválený jednohlasne 

- Voľba zapisovateľa – p. Nosková 

  

K bodu 2 

p. Schusterová prečítala Dôvodovú správu k výške poplatkov za stravu , v ktorej poukazuje na 

odlišnú výšku poplatkov s porovnateľnými lokalitami. Je toho názoru, že VZN MČ Rusovce nie 

je v súlade s nariadením vlády k predmetnej veci. 

Ekonóm MČ p. Holúbek podrobne rozpísal na tabuli kalkuláciu poplatku. V poplatku je 

zahrnuté: energie, mzdy, bežná údržba strojov, štát prispieva sumou 1,20 eura na suroviny. 



Pripomenul, že iné mestské časti majú vyššie  príjmy z firiem, ktoré sa na ich území 

nachádzajú. Toto však nie je prípad Rusoviec, takže MČ nemá finančné zdroje na vyšší 

príspevok. 

P. Schusterová namietala voči metodike výpočtu. P. Jenčík skonštatoval, že suma by mala byť 

nižšia, podľa neho je tam započítaná nejaká rezerva. Vyššia suma môže spôsobiť zníženie 

počtu stravníkov a v dôsledku toho bude  vyšší náklad na 1  obed.  

P. starostka položila p. Schusterovej otázku, čo je účelom správy. Ak správa mala ambície 

pomôcť MČ, bolo ju treba predložiť skôr. Priestor bol od marca 2019. Pripomenula, že musia 

čeliť rozhodnutiam, ktoré boli urobené mimo MČ. Požiadala poslať štúdiu na MČ, aby si ju 

mohla preštudovať. Zo strany prítomných rodičov boli položené otázky ohľadom výšky 

stravnej jednotky, kaucie – či ide o jednorazovú, alebo o mesačnú. P. riaditeľ upresnil, že ak 

rodič odhlási dieťa, tak neplatí ani režijné náklady. P. Lošonský skonštatoval, že keby rodičia 

boli na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva, mohli túto skutočnosť ovplyvniť. Navrhuje 

sledovať to 1 -2 mesiace a potom to opäť vyhodnotiť. P. Schusterová položila p. Holúbkovi 

otázku, či poslali Rusovce podnet na solidárny príspevok. P. Holúbek konštatoval, že to bolo 

nepriechodné cez ostatné MČ.  

Uznesenie k bodu 2 :  

1. RŠ v spolupráci s rodičmi podá podnet prokuratúre na preskúmanie, či je VZN v súlade 

s nariadením vlády.  

2.RŠ v spolupráci s rodičmi podá podnet detskému ombucmanovi, či neide o diskrimináciu 

detí.  

 

K bodu 3 

Členovia RŠ jednohlasne odhlasovali zloženie volebnej komisie: predsedkyňa p. Vámošová 

Miščíková, členovia p.  Kukanová, p. Jenčík.  

Termín na zverejnenie životopisov kandidátov bude zverejnený na stránke školy.  

Uznesenie k bodu 3 

RŠ vyhlasuje doplňujúce voľby do RŠ za rodičov MŠ na 24.10.2019 v budove MŠ v čase od 15 

– 17 hod. 

 

K bodu 4 

P.  riaditeľ Kunst informoval prítomných o svojom stanovisku, ktoré poslal členom RŠ. 

Zdôraznil, že v súlade s príslušnými zákonmi urobil všetky kroky, aby prebiehala 

plnohodnotná výchovno-vzdelávacia činnosť. Rodičia II.C  žiadali, aby matematika 

a slovenský jazyk boli odborne vyučované a  tlmočili  svoj názor, že ich deti sú diskriminované 

preto, že triedna učiteľka p. Poprocká z 1. ročníka nepokračuje s touto triedou v šk.r.2019-



20. Žiadali, aby  riaditeľ školy prisľúbil, že táto p. uč. bude predmetnej triede triednou 

v šk.r.2020-21.  

Uznesenie k bodu 4: 

RŠ berie na vedomie stanovisko riaditeľa školy i zúčastnených rodičov. 

K bodu 5 

P. Šarišský sa opýtal, prečo je ihrisko v MŠ uzatvorené pre verejnosť. Riaditeľ školy vysvetlil, 

že z dôvodu bezpečnosti a devastácie herných prvkov. P. Šarišský navrhol, aby sa vypracoval 

prevádzkový poriadok a následne aby bolo sprístupnené verejnosti . 

P. Šarišský sa informoval o prevencii šikany na škole. Vysvetlenie podal p. riaditeľ: na škole sa 

touto problematikou zaoberá výchovná poradkyňa, koordinátorka sociálno-patologických 

javov, psychologička, 2 špeciálne pedagogičky. P. Nosková doplnila školenia k tejto téme, 

ktoré učitelia absolvovali.  

Riaditeľ školy informoval o :  

1. organizácii školského roka : 

- Počet žiakov je 357, z toho I. na stupni 194, na II. stupni 163, počet tried – 16, z toho I. st. 9, 

II. st.7 ,  integrovaní žiaci – 27, čo je 8 percent z celkového počtu. 

ŠKD – 7 oddelení = 170 detí 

MŠ – 5 tried = 119 detí 

-Počet pedagogických zamestnancov: ZŠ – 26 učiteľov, ŠKD 7 vychovávateliek, MŠ – 9 

učiteliek 

Odborní zamestnanci: 2 špeciálne pedagogičky, 1 psychologička, 5 asistentiek, logopedička 

2hod./týždeň 

Školská jedáleň – 6,5 zamestnanca 

Škola spolupracuje so ZUŠ Balkánska, ZUŠ Daliborovo nám., CVČ Gessayova, Benitim – om, 

MFK Rusovce 

Počet krúžkov: 17 

ZRPŠ :    ZŠ -  35 eur, z toho ille 15 eur, školské aktivity 20 eur 

              MŠ – 50 eur/dieťa 

Konzultačné hodiny pedagógov sú uvedené na stránke školy. Ples naplánovaný na január – 

február. 

 2. získaní finančných prostriedkov v hodnote 143622 eur na projekt „Zlepšenie vzdelávacích 

výsledkov žiakov so ŠVVP a so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Bratislava Rusovce“ 

3.  sume na účte OZ  6900 eur 



 Uznesenie k bodu 5 : 

 RŠ berie na vedomie informáciu riaditeľa školy o organizácii školského roka, info o projekte, 

o sume na OZ a o prevencii šikany. 

 

K bodu 6: 

Uznesenie k bodu 6: 

RŠ odsúhlasila nasledujúci termín zasadnutia na 26.11.2019 

 

K bodu 7 

Zasadnutie RŠ ukončila o 21 05 hod. poďakovaním za účasť p. Schusterová, predsedkyňa RŠ. 

 

 

 

28.9.2019 BA – Rusovce                                                               zapísala I. Nosková 

 

 

 

 

 


