
 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy, ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave, 
konaného 22.10.2015  

 

Program: 

1. Voľba predsedu Rady školy  

2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy 

Mudroňova 83 v Bratislave za školský rok 2014/2015 s prílohami – Hospodárenie 

školy 

3. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení 

výchovno – vzdelávacieho procesu -  Plán práce školy na šk. rok 2015/2016 

4. Školský vzdelávací program  - Školský učebný plán pre I. stupeň a II. stupeň; Školský 

výchovný program 

5. Rôzne 

6. Diskusia  

Počet prítomných : 10 

 

1. Po otvorení riaditeľ privítal všetkých prítomných členov. Vzhľadom na to, že 

pán Šembera a pani Horváthová už nemajú deti na škole, bolo nutné doplniť 

nových členov Rady školy zo zástupcov rodičov. Rada rodičov ZRPŠ schválila 

ako svojich zástupcov do Rady školy pani Ing. Valovú a pána Baďuru. 

Následne sa uskutočnila voľba predsedu a podpredsedu Rady školy. Do 

Mandátovej komisie boli zvolené Ing. Križanová a Mgr. Pittnerová. 

V tajnej voľbe bol ako predseda zvolený pán Baďura počtom hlasov 10 ( 

prítomných 10 ). V tajnej voľbe bola ako podpredsedníčka zvolená pani JUDr. 

Pláteníková počtom hlasov 9, 1 sa zdržal ( prítomných 10 ).  

Členky mandátovej komisie osvedčili priebeh volieb. 

2. Pán riaditeľ oboznámil Radu školy so Správou o výsledkoch a podmienkach 

výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy Mudroňova 83 v Bratislave 

za školský rok 2014/2015 s prílohami – Hospodárenie školy. Rada školy vzala 

tieto dokumenty na vedomie. 

 

3. Pán riaditeľ oboznámil Radu školy s Informáciou o pedagogicko – 

organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – 

vzdelávacieho procesu -  Plán práce školy na šk. rok 2015/2016. Rada školy 

vzala tieto dokumenty na vedomie. 

 



4. Pán riaditeľ oboznámil Radu školy so Školským vzdelávacím programom  - 

Školský učebný plán pre I. stupeň a II. stupeň; Školský výchovný program. 

Rada školy vzala tieto dokumenty na vedomie. 

 

5. Rada školy vzala na vedomie informáciu riaditeľa školy o nutnosti zo zákona 

počas prechodného obdobia zabezpečiť na škole špecializované účebne pre 

výučbu pracovného vyučovania. Momentálne škola nemá priestory, kde by 

takéto špecializované učebne mohli vzniknúť. Riešením by bola nadstavba 

prednej časti školy, kde by takto mohli vzniknúť tri nové triedy. Zároveň by sa 

týmto vyriesil aj problém zatekania stropu a ide o tak technicky  ako aj 

ekonomicky najlepšie riešenie. Pani vicestarostka Španková ako aj prítomní 

poslanci páni Muránsky a Bútora vzali túto informáciu na vedomie a v 

budúcnosti budú uvažovať o tomto kalpitálovom výdavku pre ZŠ Mudroňova. 

 

6. V diskusii sa zástupcovia rodičov pýtali na možnosti zriaďovateľa prispieť na 

niektoré náklady súvisiace s rekonštrukciou vnútorných priestorov školy, 

najmä maľovanie vnútorných priestorov. Pani Španková uviedla, že 

zriaďovateľ momentáne neuvažuje o navýšení príspevkov nad rámec bežných 

nákladov školy. Zriaďovateľ však bude uvažovať o kapitálovom výdavku na 

nadstavbu školy  vzhľadom na povinnosti plynúce zo štátneho vzdelávacieho 

programu.  

Na záver zástupcovia ZŠ Mudroňova prejavili záujem o využívanie priestorov 

areálu Mičurín – IUVENTA pre voľnočasové activity žiakov školy v 

poobedňajších hodinách. 

 
 

Na záver predseda poďakoval za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

zapísal 

JUDr. Barbora Pláteníková 

podpredseda Rady školy 


