Zápisnica zo zasadnutia Rady školy, konaného dňa 11.12.2014

Prítomní : Ing. Ján Hupka, Radovan Kusý, Ing. Andrej Trtala, JUDr. Júlia Ondrišová,
Ing. Lukáš Baňacký, Mgr. Svetlana Maňová, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Katarína Lepiešová,
Lýdia Algayerová, Mgr. Eva Pišteková, Mgr. Jana Rovenská
Pozvaní: Ing. Peter Šramko, Mgr. Alena Petáková

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Návrh rozpočtu školy na rok 2015
Koncepcia školy na roky 2015 – 2018
Rôzne, diskusia, uznesenia

K bodu 1:
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal Ing. Ján Hupka – predseda RŠ.
K bodu 2:
Riaditeľka školy Mgr. Alena Petáková predstavila prítomným návrh rozpočtu školy na rok
2015. Za priority určila opravu strechy na telocvični, výmenu počítačov – teda obnovenie
vybavenia počítačovej a multifunkčnej učebne, riešenie vonkajšieho areálu – asfaltová
plocha pri hlavnej ceste, ktorá je určená na voľnočasové aktivity a priestor na trávenie veľkej
prestávky pre žiakov II. stupňa školy. Riešenie stavu zmienenej plochy sa škola pokúsila
uskutočniť cez projekt, ktorý, žiaľ nebol na ministerstve schválený (dôvod neudaný).
Predložený návrh rozpočtu bol prítomnými jednohlasne schválený.
K bodu 3:
Mgr. Alena Petáková predstavila koncepciu rozvoja školy na roky 2015 – 2018, ktorá je
zameraná na rozvoj školy v začatom trende, podrobnejšie predstavila aktivity a projekty,
ktorým sa pedagógovia so žiakmi venujú. Informovala o tom, že škola oslovila v tomto roku
na prevádzkovanie záujmovej odpoludňajšej činnosti i inú organizáciu a chce v tomto
pozitívne prijatom trende pokračovať. V súvislosti so zmenami v Štátnom vzdelávacom
programe bude v nadchádzajúcom období v popredí vyučovanie technickej výchovy – bude
potrebné umiestniť v nejakých priestoroch dielne a vybaviť ich náradím a nástrojmi.
Predložená koncepcia školy na roky 2015-18 bola prítomnými jednohlasne schválená.

K návrhu rozpočtu a koncepcii školy sa priebežne vyjadrovali prítomní:
JUDr. Ondrišová – ako predsedníčka Komisie pre školstvo bude presadzovať požiadavky
školy, za prioritu určila opravu strechy telocvične.
MVDr. Čech – súhlasil s predchádzajúcou diskutujúcou, uviedol, že už v minulosti prispel MÚ
k výmene plastových okien v budove školy.
Ing. Baňacký – podporuje rozpočet školy, chápe jej potreby, pokúsi sa byť nápomocný,
najmä pri riešení problematiky areálu pre II. stupeň a školských dielní.

Ing. Šramko – upozornil na skutočnosť, že rozpočet sa bude schvaľovať až na februárovom
zasadnutí MÚ.
Ing. Trtala – upozornil, že príjem v rozpočte na rok 2015 z prenájmu telocvične je plánovaný
len vo výške 2000eur, mohol by byť podľa „bratislavských“ štandardných cien vyšší
a získaná suma by sa mohla použiť na opravy.
K bodu 4:
Ing. Šramko – vyjadril presvedčenie, že spolupráca medzi MÚ, radou školy a vedením školy
bude naďalej prebiehať aktívne, nápomocne ako doposiaľ. Členom rady školy dal na
zváženie návrh, aby sa pokúsili nejakým spôsobom motivovať širokú rodičovskú a žiacku
verejnosť ku lepšej konzumácii stravy v školskej jedálni.

Uznesenia
Rada školy odporúča MÚ Bratislava Lamač prijať návrh rozpočtu školy na rok 2015
a Koncepciu rozvoja školy na roky 2015 – 18.

Zasadnutie ukončil a prítomným za spoluprácu poďakoval predseda RŠ.

V Bratislave 15.12.2015
Zapísala: Rovenská

