Zápisnica zo zasadnutia Rady školy, konaného 15.3.2018

Prítomní: JUDr. Júlia Ondrišová, Mgr. Hana Ifková, Mgr. Mária Šimončičová,
Jana Bruteničová, Mgr. Barbora Liptáková, Mgr. Jana Rovenská, Mgr. Júlia Parová,
MVDr. Pavol Čech, Ing. Lukáš Baňacký, Ing. Andrej Trtala, Ing. Darina Hrádeková
Neprítomní:------------------------------------------------------------------------------------------------Pozvaní: Mgr. Alena Petáková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a privítanie členov Rady školy
Privítanie novej členky Rady školy
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy
Delegácia z Fínska
Aktivity
Diskusia
Uznesenie a záver

K bodu 1 : Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda Rady školy Ing. Andrej
Trtala. Poďakoval sa prítomným za zvolenie do funkcie. Potom sa slova ujala pani
riaditeľka školy Mgr. Alena Petáková.
K bodu 2 : Pani riaditeľka privítala novú členku Rady školy za zriaďovateľa Mgr. Hanu
Ifkovú, ktorá nastúpila za Mgr. Svetlanu Maňovú. Pani Ifková bola kooptovaná do Rady
školy na základe uznesenia MZ MČ BA Lamač č. 183/2018/VII zo dňa 15.02.2018.
K bodu 3 : Riaditeľka školy Mgr. Petáková oboznámila prítomných s prebiehajúcou
rekonštrukciou elektrickej inštalácie a svietidlových telies, nakoľko bol jestvujúci stav na
základe odbornej obhliadky v rozpore s §4 NVSR č.391/2006 Z.z o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a §3 odsek 3 Vyhlášky MZSR
č.541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci považovaný za
havarijný. V prvej etape rekonštrukcie sa robila vrchná časť, pri ktorej pomohol
zriaďovateľ v sume cca 12.000€, v druhej etape sa elektroinštalácia riešila ako havária
v sume 17.000€, a posledná tretia etapa zahŕňa bočnú časť cca 6.000€. Rekonštrukcia
bola dôležitá aby sa zabránilo úrazom, pretože stropné svetlá nesvietili.
K bodu 4 : Očakávame delegáciu z Fínska v počte 20 osôb, odborníci v oblasti školstva
prídu pozrieť školu, zúčastnia sa tlačovky a následne im bude poskytnutý obed v Školskej
jedálni. V tomto čase bude prebiehať testovanie deviatakov, pri testovaní nebudú žiaci
rušení.
K bodu 5 :
Riaditeľka školy oboznámila členov Rady školy s aktivitami Školy, ktoré budú prebiehať:
13.4. DOD, 26.3. Deň učiteľov v Pútnickom mlyne, otvorené hodiny pre MŠ (TV,....),

Deň otvorených dverí, Zápis do I. ročníka, Pedagogická prax študentov (dve skupiny
študentov VŠ-20 hodín budú na škole), trištvrteročná klasifikácia, prijímacie skúšky
deviataci, snažíme sa prihlásiť do Erazmus+ a získať anglicky hovoriacich krajíny. Je to
problém, pokúsime sa cez projekt E-twinig. Podaril sa projekt z nadácie VW- Eko- získali
sme finančné prostriedky. Ďalej budú tvorivé dielne, na škole pôsobí od 1. 2. 2018
psychologička, chceme získať špeciálnu pedagogičku, prostriedky získame presunom v
rozpočte zo 630 na 610 a 620. Psychológ - využitie v triede, kolektíve, individuálne
konzultácie, pomoc učiteľom - dlhodobý účinok. Projekt Newton - Ústav informatiky
Elektrotechnickej univerzity v rámci Europrojektu – pomôcka- okuliare 2D,3D-vytvára sa
reálne videnie fyzikálnych javov, geografie – pre siedme ročníky, pomôcky zostanú na
používanie aj v ďalších triedach, učitelia budú zaškolení.

K bodu 6 : Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým bodom programu.
Pán Ing. Lukáš Baňacký navrhol Dohodu ohľadom majetku školy - zatiaľ opravy sú
na voľnej báze, pri zmene Rozpočtu navýšiť rozpočet o 6.000,-€. Povaha prác-je to
zásah do podstaty nehnuteľnosti – Návrh je na refundáciu nákladov na opravu - zo
strany Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Lamač. Ošetriť vzťah majetkuzhutnenie a oprava ihriska, oprava bežeckej dráhy-nahradiť za umelý povrch cca 70.000,€, zisťovanie prostriedkov - vlastné, cudzie, úver. Pán MVDr. Pavol Čech spomenul
Kultúrny dom a námestie – budúce akcie. Pani riaditeľka spomenula, že pri varení pán
Vojtech Artz- bol potrebný pre rodičov detí informovaný súhlas - v ŠJ- deti, ktoré môžu
byť filmované a ktoré nie.
Pani Mgr. Barbora Liptáková mala otázku na otvorenie nultého ročníka.

K bodu 7:
Rada rodičov berie na vedomie:
 Informáciu o novej členke Rady školy, ktorou sa stala Mgr. Hana Ifková.
 Informáciu o prebiehajúcej rekonštrukcii v poslednej fáze.

Predseda Rady školy ukončil rokovanie a poďakoval všetkým zúčastneným za účasť.
V Bratislave 15.3.2018

Zapísala : Darina Hrádeková
Overovateľ zápisnice : Jana Rovenská

Ing. Andrej Trtala
predseda RŠ

