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Výročná správa o činnosti Rady školy  pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228,      

851 10 BRATISLAVA v školskom roku 2017/2018  
  

 

 

Výročná správa o činnosti Rady školy (ďalej len „RŠ“) s materskou školu Vývojová 228, 851 10 

Bratislava je vypracovaná v zmysle Štatútu Rady školy  pri Základnej škole s materskou školou 

Vývojová 228, 851 10 Bratislava. 

 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228, 851 10 Bratislava  bola v novom 

zložení zriadená dňom 11. 10. 2016 a jej funkčné obdobie končí dňa 11.10. 2020.  

  

Zloženie rady školy:  

Rada školy zasadala v školskom roku 2017/2018 v nasledovnom zložení:  

 

Zástupcovia rodičov: 

 Mgr. Lucia Schusterová (predseda RŠ)  

 JUDr. Miroslav Repka 

 Zuzana Vámošová Miščíková  

 Mgr. Miroslava Vaceková  

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

  Mgr. Ida Nosková (podpredseda RŠ) 

  Monika Bobková 

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov: 

 Ing. Juraj Urban 

 

Zástupcovia zriaďovateľa:  

 Mária Broszová  

 Radovan Jenčík  

 František Lošonský  

 Mgr. Veronika Vandrašeková   

 

Na všetkých zasadnutiach sa zúčastnila aj riaditeľka ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce 

Mgr. Rastislav Kunst. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

Zasadnutia rady školy:  

Rada školy mala v školskom roku 2017/2018 naplánované 4 stretnutia, ktoré sa aj v 

plánovaných termínoch uskutočnili.  
  

1. zasadnutie RŠ – 03. 10. 2017   

Neprítomní:  Zuzana Vámošová Miščíková, Mgr. Miroslava Vaceková, Monika Bobková, 

Ing. Juraj Urban, Vaceková, 

       Hlavné body programu: 

 Správa o činnosti Rady školy 

 Rozvrh plánovaných zasadnutí Rady školy na šk. r. 2017/2018 

 Návrh riešenia nového OZ pri ZŠ s MŠ. 

 Rôzne: nebezpečná dopravná situácia v okolí školy 

 

 

      Rada školy jednohlasne schválila nasledovné uznesenie:  

 RŠ berie na vedomie predloženú správu o činnosti Rady školy. 

 RŠ schvaľuje najbližší plán činností RŠ, ako aj najbližšie zasadnutie RŠ. 

 Uznesenie k riešeniu nové OZ pri ZŠ s MŠ: p. Repka pripraví návrh Stanov OZ; na základe 

diskusie sa navrhlo, že členmi združenia by boli 3 členovia, zástupca z dôverníkov MŠ, 

zástupca z dôverníkov ZŠ a zástupca z členov RŠ; za štatutára navrhuje napr. riaditeľa ZŠ s 

MŠ; P. Kunst sa stretne s p. Tulekovou a bude informovať RŠ o možnostiach transformácie 

združenia 

 p. Schusterová navrhla zbierku vecí pre rodinu zrazeného chlapca. p. Jenčík – existujú 

viaceré možnosti riešení, od značiek, nasvietenia až po semafory, je však potrebné hľadať 

financie a riešenia také, aby boli v súlade s dopravnými predpismi; p. Nosková – navrhla 

riešenie pomocou osôb s reflexným značením v rámci výkonu verejných / aktivačných prác 

dlhodobo nezamestnaných osôb; 

 

 

2. zasadnutie RŠ – 28. 11. 2017 

       Neprítomná: Monika Bobková, Radovan Jenčík, Mária Brozsová 

       Hlavné body programu: 

 Informácia o občianskom združení pri ZŠ s MŠ 

 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ informoval riaditeľ školy Mgr. Kunst 

  

        Rada školy jednohlasne schválila nasledovné uznesenie: 

 P. Repka má za úlohu prerokovať pripomienky s právnikom MČ Rusovce . 

 Rada školy bola riaditeľom oboznámená, že školský obvod spolu s Čunovom bude zrušený 

k 31.08.2017.  

 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ 

 

 

3. zasadnutie RŠ – 20. 02. 2018  

       Neprítomní: Nosková, Jenčík  Brozsová 

       Hlavné body programu: 

  Informácie o založení Občianskeho združenie pri ZŠ s MŠ 2. 

 Čerpanie 2 % z OZ pre tento rok, informovanie verejnosti 

  Voľba zástupcu za Radu školy do Občianskeho združenia  

  Návrhy na informovanie verejnosti  

  Založenie účtov pre OZ 



  Návrh na doplnenie Štatútu Rady školy o vyhotovovanie zvukovo obrazového záznamu zo 

zasadaní RŠ – predkladateľ návrhu JUDr. Repka  

 Návrh ďalšieho termínu zasadnutia Rady školy v školskom roku 2017/2018  

 

Rada školy schválila nasledovné uznesenie:  
Voľba člena Valného zhromaždenia OZ za rodičov RŠ,  paniVaceková – vie poskytnúť aj vedenie 

účtovníctva OZ bezodplatne.  

- Mgr. Vaceková bola jednohlasne 4 hlasmi zvolená za člena VZ OZ za Radu školy. P. riaditeľ 

– založí iba jeden účet, nakoľko pri príspevkoch z daní je možné určiť len jeden účet, účet 

bude založený v Prima banke, a.s.; 

- RŠ žiada riaditeľa p. Kunsta, aby do najbližšieho zasadnutia RŠ založil účet OZ. Uznesenie 

bolo jednohlasne prijaté. 

- RŠ schvaľuje, že pred každým zasadnutím RŠ rozhodne, či bude vyhotovovať zvukový 

záznam. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

- RŠ berie návrh ďalšieho termín zasadnutia RŠ jednomyseľne na vedomie; predseda RŠ bude 

informovať o konkrétnom termíne. 

 

 

4. zasadnutie RŠ – 12. 06. 2018  

       Neprítomní: Vámošová, Vaceková 

       Hlavné body programu: 

- Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2017. 

- Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v Základnej škole s 

materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce. 

- Kontrola plnenia uznesení: –RŠ požiadala riaditeľa školy o založenie účtu pre OZ.  

- Výsledky hospodárenia so zbierkou pre Dominika. V dňoch 16. až 26. októbra. 2017 sa v 

zbierke na pomoc Dominikovi vyzbieralo 440 € a veľa vecných darov.  

 

 

- Rada školy schválila nasledovné uznesenie:  
- RŠ berie na vedomie Správu o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2017. 

- RŠ berie na vedmonie informáciu o Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 

2018/2019 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce. 

- Účet pre OZ bol zriadený v 02/18, v Prima banke, a.s.. Na účte zatiaľ nie sú prostriedky, 

mesačne je náklad 5,60€ na vedenie účtu. P. Vaceková bude dotazovaná, či vie zabezpečiť 

účtovníčku pre OZ. P. Lošonský navrhol náklady pokryť napr. prostredníctvom pôžičky 

školy. P. Šarišský sa stretne s p. riaditeľom a postupne budú rozširovať informácie o vzniku 

a účele nového OZ. 

- riaditeľ informoval o výsledke zbierky. Vyzbieralo sa 440 €. Peniaze boli použité pre obe 

deti. Peniaze sa využili na stravu a družinu pre obe deti. Financie budú ku koncu šk.r. 

spotrebované. P. riaditeľ predložil detailné vyúčtovanie. Vecné dary boli veci na oblečenie 

a spoločenské hry.  

 

 

       

  

Bratislava-Rusovce, 12. 10. 2018 

  

                                                                                                         Mgr. Lucia Schusterová  


