Zápisnica
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Malokarpatské nám. l, Bratislava
dňa 18.09.2014
Prítomní:

Ing. Hupka, Mgr. Pišteková, Algayerová, Kusý, MVDr. Čech, Marková,
PaedDr. Mgr. Ocilková, Ing. Trtala
Pozvaní :
Mgr. Petáková,
Ospravedlnení: Mgr. Rovenská
neprítomní: Ing. Bizoňová, Mgr. Lepiešová - ospravedlnená
Program:
1. Otvorenie
2. Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014
4. Školský vzdelávací program na rok 2014/2015
5. Organizačné zabezpečenie školského roku 2014/2015 a materiálno-technické
zabezpečenie hodnotenie
6. Koncepcie rozvoja školy na roky 2011 - 2014
7. Diskusia
8. Uznesenie a záver
K bodu l/2
Členov Rady školy privítal predseda Ing. Hupka a oboznámil ich s programom . Informoval
o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Základnej školy, Malokarpatské námestie 1, 841 03
Bratislava, súčasne rozdal prítomným pozvánky ako členom výberovej komisie na15.10.2014,
ktoré sa bude konať o 15.00 v zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava Lamač,
Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava. Ostatným členom budú pozvánky zaslané
poštou. Dňa 16. 9. bolo vyhlásené výberové konanie, 8.10.2014 sa uskutoční otváranie
obálok za účasti predsedu Rady školy. K ďalším bodom odovzdal slovo riaditeľke školy
Mgr. Alene Petákovej.

K bodu 3/
P. riaditeľka Mgr. Petáková predniesla Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014. Informovala o stave žiakov za hodnotené
obdobie, úspešnosti na prijímacích skúškach, výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Podľa poskytnutého stupňa vzdelania, celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ.
O prezentácii školy na verejnosti a aktivitách organizovaných ZŠ, ktoré prebiehali počas
celého školského roku. Boli to predovšetkým medzinárodné projekty, športové, kultúrne
akcie, besedy, študijno-poznávacie pobyty, exkurzie, výlety a výstavy a iné zaujímavé
podujatia. Bolo spomenuté aj materiálne vybavenie školy, finančné a hmotné zabezpečenie
výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorému značne napomáha občianske združenie „Pomoc
školstvu v Lamači“. Vyzdvihla oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti,
v ktorých sú nedostatky. Uvedená Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti za školský rok 2013/2014 bude uverejnená aj na webovej stránke školy.
K bodu 4/
Školský vzdelávací program platný od septembra 2014 na školský rok 2014/2015. Pani
riaditeľka oboznámila prítomných s uvedeným vzdelávacím programom
ktorý je základným dokumentom školy a doplňujú ho :

- štátny vzdelávací program
- učebné osnovy pre jednotlivé predmety
- tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých ročníkov a predmetov
- výchovný program školy
- plán práce na školský rok
- plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov
- plány jednotlivých koordinátorov
K bodu 5/
Organizačné zabezpečenie školského roku 2014/2015 je podrobne rozpracované v správe ,
ktorú predniesla p. riaditeľka. Z celkového počtu 22 tried je naplnenosť v priemere na 21,9
žiaka na triedu. Na I. stupni je 203 lamačských žiakov t.j. 74,63%, iní 69, t.j. 25,36%. Na
II. stupni 136 lamačských žiakov, t. j 64,76%, iní 74, t. j 35,23%, 16 žiakov študuje v
zahraničí.
V ŠKD je 9 oddelení, oproti roku 2013/2014 sa zvýšil počet detí na 250 /Viď správu/.
Počas školského roka 2013/2014 boli investované finančné prostriedky do telocviční:
výmena okien , ochranné siete na oknách, drevený obklad, zateplenie sklobetónovej steny,
vymaľovanie veľkej telocvične. Bolo vybudované jazykové laboratórium. V rámci projektu
bolo zrekonštruované školské ihrisko – nový asfalt, nové prvky, lavičky, záhradka. Oprava
strešného zvodu v ZUŠ, oprava plávajúcej podlahy, maľovka. Zavedenie internetu do každej
triedy.
Plánované práce sú pre školský rok 2014/2015:
- oprava resp. rekonštrukcia striech nad celým traktom telocviční
- odstránenie starej vzduchotechniky
- kanalizácia v telocvični
- oprava atletickej dráhy
- zrekonštruovanie ihriska pri školskej jedálni
- maľovka po havárii niektorých miestností
- dokúpenie chýbajúcich učebníc a učebných pomôcok
- výmena starých počítačov a obstaranie nových do dvoch učební
K bodu 6/
- Mgr. Petáková informovala Radu školy o vyhodnotení Koncepcie rozvoja školy na
roky 2011 – 2014. Jednotlivé úlohy boli splnené.
K bodu 7/
- P. riaditeľka o probléme s neustálym pohybom detí prihlásených do prvých tried
zo 103 na 72
- PaedDr. Ocilková – aplikácia program k manželstvu a rodičovstvu
- Mgr. Petáková zapojenie sa do projektu „Podpora rozvoja športu na rok 2014“
„Naše vysnívané ihrisko“
- Firma BES – výmena ventilov v kotolni pred zimným obdobím
- Požiadavka ZUŠ na nové priestory v budove školy
- Zabezpečenie traktu ZUŠ plastovými dverami kvôli používaniu spoločných WC
- Spoločný projekt so ZUŠ na využívanie spoločnej miestnosti doobeda aj poobede
- Metóda CLIL
- Nezáujem o zriadenie 0. ročníka
- P. Kusý – riešenie havárií a opráv v budove ZŠ
- MVDr. Čech – rozpočet obce, riešenie priorít , plán

-

P. Kusý, Algayerová o delegovaní aspoň jedného zástupcu mestskej časti do Rady
školy, vzhľadom na lepšiu a okamžitú informovanosť o daných problémoch školy

K bodu 8/
UZNESENIE
Rada školy pri Základnej škole, Malokarpatské námestie 1, Bratislava
schvaľuje:
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2013/2014
2. Školský vzdelávací program na školský rok 2014/2015
3. Organizačné zabezpečenie školského roku 2014/2015
berie na vedomie:
1. Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja školy na roky 2011 - 2014
Na záver predseda Rady školy Ing. Hupka poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Lýdia Algayerová
Overovateľ zápisnice: Mgr. Alena Petáková

Ing. Ján Hupka
podpredseda Rady školy

