
Základná škola  Karloveská 61, 841  04 Bratislava 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 

 

Dátum zasadnutia: 14.10.2021 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (tvorí prílohu zápisnice) 

Program zasadnutia: 

1. Privítanie členov Rady školy  

2. Schválenie štatútu Rady školy 

3. Správa  o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 

4. Diskusia 

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 9 členov,      

2 sa ospravedlnili a ako hostia boli prítomní Mgr. Eva Horníková – riaditeľka školy 

a PhDr. Zuzana Bakošová – ekonómka školy.  

K bodu 2 

V ďalšom bode členovia RŠ prerokovali a schválili Štatút Rady školy v znení,           

v akom ho na prerokovanie zaslala všetkým členom RŠ predsedníčka                     

Mgr. B. Ružičková. 

K bodu 3 

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 2020/2021. 

Riaditeľka školy informovala RŠ o počte žiakov na našej škole, o pedagogických 

a odborných zamestnancoch, o počte žiakov prijatých na jednotlivé typy stredných 

škôl. Ďalej informovala o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti či zmene vedenia 

Rozšíreného výboru rodičovského združenia, krúžkovej činnosti aj výsledkoch SWOT 

analýzy.   

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 2020/2021. 

 

 

 

 



K bodu 4 

- Členov RŠ zaujímala možnosť rozšírenia kapacity školskej jedálne.  

Riaditeľka školy informovala, že by šlo o veľkú finančnú položku a stavebný zásah, čo 

nie je v možnostiach školy. Alternatívu navrhli členovia RŠ. Možnosťou by bolo 

vypracovanie architektonického návrhu študentmi architektúry, bez finančných 

nákladov. V prípade vyhlásenia projektu - výzvy, by sa návrh mohol použiť.  

Predsedníčka RŠ  Mgr. Barbora Ružičková preverí do najbližšieho zasadnutia 

Rozšíreného výboru možnosti, resp. plošne osloví rodičov, či je možnosť získania 

kontaktu na študentov architektúry resp. pedagógov. 

- Členov RŠ zaujímalo využitie zrekonštruovaného dopravného ihriska a či tým 

neprišla škola o priestor využívaný Školským klubom a učiteľmi telocviku.  

Riaditeľka školy informovala, že daný priestor bol klasifikovaný ako dopravné ihrisko. 

Na hodiny telesnej výchovy a pre žiakov školského klubu budú slúžiť volejbalové 

a basketbalové ihrisko, ktoré majú tiež prejsť v najbližšom období revitalizáciou. 

- Ďalšou otázkou bolo spájanie tried na prvom stupni. 

Riaditeľka školy vysvetlila, že dôvodom spájania tried, žiakov sú ekonomické 

a personálne dôvody. Na delení žiakov spolupracujú triedni učitelia v spolupráci 

s  odborným tímom. 

- Členovia RŠ sa informovali, ako sa rieši situácia ohľadom problému s ranným 

parkovaním  pri škole.  

 

Zástupca  zriaďovateľa informoval, že vec je stále v štádiu riešenia a hľadajú sa 

možnosti, ako pomôcť vyriešiť túto situáciu pre všetkých zúčastnených. 

Členovia RŠ navrhli, že jednou z možností by bolo, opätovné zverejnenie rozpisu 

odchodov školského autobusu na webovom sídle školy a využívanie školského 

autobusu. 

 

- V závere navrhla predsedníčka RŠ termíny nasledujúcich stretnutí RŠ v školskom 

roku 2020/2021 a to v mesiaci marec a jún. Členovia RŠ s termínmi súhlasili. 

Presné dátumy budú zaslané členom formou emailu. 

K bodu 5 

 

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

predbežný termín nasledujúceho zasadnutia RŠ v marci 2022 a ukončila zasadanie RŠ. 

 

V Bratislave dňa 19.10.2021 

 

Zapísala: Mgr. Lucia Olšavská  

                   tajomníčka RŠ 


