
ZáDisnica zo zasadnutia Radv školv, konaného 26. 3. 2019

Prítomni':  Mgr.  Máría  Šimončíčová, Jana   Bruteničová,  Mgr.  Petronela  Klačanská  PhD.,

Mgr. Jana  Rovenská,  Mgr. Júlia  Parová,  lng.  Matúš Harmaňoš,

lng.  Andrej Trtala,  lng.  Darina  Hrádeková

Neprítomni' :  Mgr.  Hana  lfková  ,  Mgr.  Barbora  Liptáková,  Martina  ondrišová  MSc.,

Pozvaní:  Mgr. Alena  Petáková  ,  Mgr.  Michaela  Kóvári -Mrázová,  lng.  Diana Szuttorová

Program:

1.    Otvoreniea  privítanie

2.     Koncepcía  rozvoja  školy na  roky 2019 až 2021 -Návrh

3.    Správa o hospodárení za  rok 2018 -prenesené  kompetencĺe

4.    Organizácia zápisu do  prvého ročníka

5.    Deň otvorených dverí

6.    Aktivity

7.     Diskusia

8.     Uzneseniaazáver

K bodu  1  : Zasadnutie  otvorila  a  prítomných  prívítala  riaditeľka  školy Mgr.  Alena  Petáková.

OboznámHa    prítomných   s návrhom   programu   RŠ   a s možnost`ou   jeho   doplnenia.    Návrh

programu     bol  schválený.  Slova  sa   ujala   pani  prednostka   Míestneho  úradu  Mestskej  časti
Bratíslava-Lamač   Mgr.   Michaela   Kóvári-Mrázová.   Predstavila   pani   lng.   Diana   Szuttorovú,

poverenú   vedením   oddelenia   ekonomiky,   ľudských   zdrojov   a školstva.   Ďalej   informovala
o tom,  že  úprava   rozpočtu  ZŠ  v časti  prenesené   kompetencie,   ktorá   bude  v prvej.  polovici
apríla   2019,   zohľadní   prostríedky   prenesené   kompetencie   v plnej   výške,   pretože   bol   zle

nastavený  normatív škôl  na  stránke  mi.nisterstva.

K bodu 2  :  Riaditeľka  školy   oboznámila  s  návrhom  -Koncepcía  rozvoja ZŠ  na  roky 2019-2021.

Východiskové  dokumenty, vízie,  otvorená  škola, škola-rodič,  motivácia žiaka  k vedomostíam,

zručnostiam,   k zodpovednosti žiaka za výsledky,   za svoje správanie, viest' k prezentácii

svoj.ich výsledkov,  komunikácia s rodičmi cez Edupage. Výchovno-vzdelávací proces -viest'

do života, vytvorenie skupín žiakov rovnakej úrovne-jazyky, matematika. Tiež vĺest' k

manuálnym  zručnostíam -na technike.  Nutné opravy v škole -rekonštrukcia  podlahy

telocvĺčne;  oprava  elektroinštalácie   na  wc z  projektu, dofinancovanie viac ako 5°/o,  zvýšenia

kapacity ZŠ  prístavbou zo strany zriad'ovateľa.

K bodu 3  :  Riaditeľka  školy poskytla  Ínformácie  o  hospodárení školy v  roku  2018 v Správe

o hospodárení a vo Výkaze  k Správe o hospodárení. Tieto dokumenty vypovedaj.ú v prevažnej

miere o zdrojoch a  čerpaní prostriedkov z prenesených  kompetencií.

K bodu 4 : Zápis žiakov do  prvého  ročníka, ktorý sa  bude  konat' 12.4 a  13.4.2019.   Novinka -

príhlášku  k zápisu je  možné  poslat' elektronicky.  Otvorené  hodiny pre  MŠ sú  2.4.  a  4.4.2019.



K bodu 5 :  Deň otvorených dverí na  škole bude prebíehat' 5.4.2019. V každej triede možno

navštívit' dve vyučovacie  hodiny.

K bodu 6:   V  nasledujúcom období očakávame  nasledovné aktivity školy:

Projektový   týždeň   -   ako   zachránit'   planétu   Zem,   výstavka   na   envirodní   22.4.2019.   Deň

učiteľov  sa   bude  konať  na  mieste  PútnickÝ  mlyn  -  poďakovanie  MÚ  a  ocenenie   učiteľov.

Testovanie   9  -  1.4.   a  2.4.2019   príprava   žiakov  -  matematika,   slovenský  jazyk  -  3.4.2019
Testovanie  ,   ostatní žíaci  navštívĺa  ki.no,  múzeum  5.8  a  C,  exkurzia  7.  ročník  -proforientácia.

Kvoľbám    pre    2.kolo   bude    potrebné   vypratať   triedy.   Veľkonočné   tvorĺvé   dielne    budú

16.4.2019,   Pedagogická   prax   bude   8.4.   -   12.4.2019.   KOMPARO   -  4.ročník   sa   uskutoční

2.5.2019,   prebehne  Testovanĺe  9  ,  ŠvP  bude  2.6.  -7.6.2019  miesto  Lazy  pod   Makytou  -
Čertov  -Frantíšek  -pobyt  bude  spojený  s plaveckým  kurzom  .  Študijno-poznávací  pobyt  v

Anglícku -Devon  bude v termíne  21.5.-1.6.2019.

Kbodu   7   :   Predmetom   diskusie   bolo   školné   vŠKD.   Jeho   výška   nezodpovedá   nákladom,

terajší  stav  je  diskriminačný   pre   nelamačanov.  Je   potrebné   školné   zreálnit`  so  skutočnými

nákladmi školy  na  žiaka  a  odstrániť rozdiel v  poplatku  pre  lamačské a  nelamačské  deti.

K bodu 8:
Ukladá  členom  RŠ:

1.    Pripomienkovat' návrh  Koncepcie  rozvoja školy na  roky 2019 -2021.

Predseda  Rady školy ukončil  rokovanie  a  pod'akoval všetkým  prĺtomným za  účasť.

V Bratislave  28.3.2019

Zapísala. lng. Darina Hrádeková        Á+%/Á#Zj2/C7/

Overovateľka zápisnice .. Mgr. Jana Rovenská

---- _

lng. Andrej Trtala

predseda  RŠ


