
 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy, ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave, 
konaného 26.10.2016  

 

Program: 

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

Mudroňova 83 v Bratislave za školský rok 2015/2016. Správa o výsledkoch 

hospodárenia školy. 

2. Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2016/2017. 

3. Rôzne. 

4. Diskusia 

 

Počet prítomných : 6 

 

1. Pán riaditeľ oboznámil Radu školy so Správou o výsledkoch a podmienkach 
výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy Mudroňova 83 v Bratislave za 
školský rok 2015/2016 s prílohami – Hospodárenie školy. Rada školy vzala 
tieto dokumenty na vedomie a odporúča Mestskej časti – Staré Mesto 
schválenie týchto dokumentov. 

 

2. Pán riaditeľ oboznámil Radu školy s Informáciou o pedagogicko – 
organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – 
vzdelávacieho procesu -  Plán práce školy na šk. rok 2016/2017. Rada školy 
vzala tieto dokumenty na vedomie a odporúča Mestskej časti – Staré Mesto 
schválenie týchto dokumentov. 

 

3. A. Rada školy vzala na vedomie požiadavku zástupcov rodičov k urýchlenému 
zásadnému riešeniu havarijnej situácie oplotenia školského dvora zo strany 
Mudroňovej ulice, kde sú jednotlivé časti oplotenia prehrdzavené a hrozí ich 
uvoľnenie a pád detí z veľkej výšky na priľahlý dlažbový chodník. Provizórne 
riešenia nebudú mať z hľadiska bezpečnosti význam a je nutné zásadné 
vyriešenie a výmena oplotenia. Taktiež v mnohých miestach trčia hrdzavé 
drôty, čo ohrozuje zdravie a bezpečnosť detí. Zástupcovia rodičov žiadajú 
Mestskú časť Bratislava Staré Mesto o vyriešenie tejto havarijnej situácie tak, 
aby bola zabezpečená bezpečnosť a ochrana zdravia detí pri ich pohybe na 
školskom dvore. 



 

B. Rada rodičov vzala na vedomie správu riaditeľa o stave povrchu na 
futbalovom ihrisku. Povrch má na mnohých miestach nižší profil ako je 
povolené z dôvodou opotrebovania, nakoľko už je po určenej živostnosti. 
Touto cestou si zástupcovia rodičov dovoľujú požiadať mestskú časť Staré 
Mesto a zabezpečenie výmeny povrchu na futbalovou ihrisku 

C. Zástupcovia rodičov informovali zástupcu poslanocov pána Muránskeho, 
ktorý bol jediný zástupca prítomný na zasadnutí o projekte mestskej časti 
Petržalka ,, Naučiť lepšie – odmeniť viac ,,, ktorý sa realizuje na základných 
školách v Petržalke pod záštitou vicestarostu JUDr. Michala Radosu.  Cieľom 
je, aby učiteľ priniesol do vyučovacieho procesu niečo naviac alebo sa snažil 
inak lepšie naučiť deti a za to bude odmenený navyše k svojmu platu. Tento 
project sa ukazuje ako veľmi úspešný v Petržalke a mestská časť Petržalka  
deklaruje ochotu prísť urobiť školenie k tomu, ako to u nich funguje. 
Zástupcovia rodičov touto cestou žiadame mestskú časť Staré mesto o 
nadviazanie spolupráce a v prípade možnosti o prebratie tohto projektu aj do 
našej mestskej časti nakoľko si myslíme, že aj naši učitelia by sa mnohí chceli a 
vedeli zapojiť. 

  

 
 
Na záver predseda poďakoval za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
zapísal 
JUDr. Barbora Pláteníková 
podpredseda Rady školy 


