
Základná škola  Karloveská 61, 841  04 Bratislava 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 

 

Dátum zasadnutia: 13.10.2022 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (tvorí prílohu zápisnice) 

Program zasadnutia: 

1. Privítanie členov Rady školy  

2. Správa  o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022 

3. Zápisnica z volieb do Školského parlamentu 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadnutie Rady školy (ďalej len RŠ) otvorila jej predsedníčka Mgr. Barbora 

Ružičková, ktorá privítala členov RŠ a jej hostí. Zasadnutia sa zúčastnilo 8 členov,      

1 sa ospravedlnil a dvaja členovia sa zúčastnili stretnutia online. Ako hosť bola 

prítomná Mgr. Eva Horníková – riaditeľka školy.  

K bodu 2 

Predsedníčka RŠ požiadala riaditeľku školy Mgr. Evu Horníkovú, aby oboznámila 

členov RŠ so Správou o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                      

a podmienkach za školský rok 2021/2022. 

Riaditeľka školy podrobne informovala RŠ o: 

 

 pedagogických, odborných a správnych zamestnancoch  

 činnosti Rady školy 

 počte žiakov na našej škole, dochádzke, výchovných opatreniach a výchovno – 

vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2021/2022 

 práci pedagogických zamestnancov, podporného tímu a vedenia školy počas 

dištančného vzdelávania 

 počte zapísaných a prijatých žiakov do prvého ročníka 

 počte žiakov (5., 8. a 9.- teho ročníka) prijatých na jednotlivé typy stredných škôl 

 uskutočnených plánoch školy 

 vzdelávaní zamestnancov školy 

 práci inkluzívneho tímu 

 aktivitách a prezentácií školy na verejnosti či zmene vedenia Rozšíreného výboru 

rodičovského združenia, krúžkovej činnosti aj výsledkoch SWOT analýzy 

 participácii školy na projektoch a prevenciách 

 plánoch školy v nasledujúcom školskom roku 2022/2023 

Správa bude dostupná na webovom sídle školy. 



Rada školy odporúča zriaďovateľovi Základnej školy Karloveská 61,  schváliť 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2021/2022. 

 

 

K bodu 3 

Člen RŠ Mgr. Lucia Olšavská, ktorá bola poverená členmi RŠ dohliadať na priebeh 

volieb do Školského parlamentu, informovala členov RŠ o priebehu a výsledkoch 

volieb do ŠP a predložila zápisnicu. (Príloha 1)  

 

Výsledky budú zverejnené na webovom sídle školy. 

 

K bodu 4 

- jeden z členov RŠ prestupuje na inú školu, z tohto dôvodu v mesiaci november 

prebehnú nové voľby medzi odbornými a správnymi zamestnancami do RŠ 

 

- Členov RŠ za rodičov zaujímala informácia o častom zastupovaní na škole a v 5. 

ročníku v mesiacoch september – október 

 

Riaditeľka školy E. Horníková informovala, že v spomenutých mesiacoch naozaj 

došlo k vyššej chorobnosti medzi pedagogickými zamestnancami a hodiny (hlavne 

matematiky) boli zastupované v rámci personálnych možností 

 

- Členov RŠ zaujímala situácia s financovaním energií v tomto školskom roku 

s ohľadom na energetickú krízu 

 

- Zástupcovia Miestneho úradu a riaditeľka školy informovali, že do decembra 2022 

má škola dostatok financií na pokrytie platieb a v nasledujúcom kalendárnom roku 

sa bude Miestny úrad snažiť o normálne fungovanie škôl v mestskej časti Karlova 

Ves 

 

- Oprava žalúzii a budovy školy 

 

- V priebehu mesiacov jún – júl bola na obhliadke školy firma, ktorá bohužiaľ dala 

pre školu vysokú finančnú ponuku. Čo sa týka celkovej obnovy budovy školy, 

riaditeľka školy informovala, že opätovne predloží finančný návrh mestskej časti na 

opravu celej budovy školy aj zadného parkoviska 

 

- Informácia ohľadom dopravnej situácie v čase rannej špičky 

 

- Pani Bieliková informovala členov RŠ, že dostala z Dopravného podniku 

informáciu, že je potrebné od vedenia školy požiadať o zaradenie zástavky 

v blízkosti školy do grafikonu, čo by umožnilo niektorým žiakom dochádzať do 

školy autobusom  

 



- Reakcia na aktivity Školského parlamentu - Člen RŠ na predchádzajúcom stretnutí 

predložil požiadavku o prehodnotenie zaradenia dňa sv. Valentína do akcií ŠP 

 

- Vyjadrenie koordinátorky ŠP: Plán činností a aktivít, ktoré ŠP realizuje počas 

školského roka, je vytvorený na úvodnom stretnutí členov ŠP. Všetky aktivity si 

žiaci navrhujú sami, bez zásahu koordinátora a iných pedagogických a odborných 

zamestnancov. Nimi vytvorený a schválený plán aktivít je následne predložený 

vedeniu školy. 

 

- Členovia RŠ za rodičov opätovne predniesli návrh o vybudovanie nových stojanov 

pre bicykle 

 

- Členovia RŠ sa dohodli, že zistia ponuku stojanov na trhu, ktoré by vyhovovali 

škole a spolu s vedením školy ponuky vyhodnotia 

K bodu 5 

 

Predsedníčka RŠ Mgr. Barbora Ružičková poďakovala prítomným za účasť, oznámila 

predbežný termín nasledujúceho zasadnutia RŠ v marci (9.3) 2023 a ukončila 

zasadnutie RŠ. 

 

 

V Bratislave dňa 17.10.2022 

 

Zapísala: Mgr. Lucia Olšavská  

                   tajomníčka RŠ 


