
RADA ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU UNÍN Č. 420 
 
 
 

ZÁPISNICA 
 

z 3. zasadnutia Rady školy, konanej dňa 21.03.2013 
 

Prítomní:   viď prezenčná listina 
 
 
      3. zasadnutie Rady školy zahájil a viedol predseda RŠ MUDr. Marián Landl. Prítomným 
členom RŠ predložil program zasadnutia a požiadal ich o pripomienky a doplňujúce návrhy 
k predloženému programu. 
 
     Z celkového počtu 11 členov RŠ bolo prítomných 9, teda RŠ je uznášania schopná. 
 
Program: 
 

1. Zahájenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Nadčasy pedagogických zamestnancov  (suplované hodiny) – finančné vyrovnanie 
5. Zostatok nevyčerpaných fin. prostriedkov k 31.12.2012 (5000,00 €) 
6. Rozpočet ZŠ s MŠ pre rok 2013-2015 
7. Priestory pre MŠ 
8. Úsporné opatrenie – kúrenie v ZŠ 
9. Sťažnosť na test daný žiakom školy 
10. Voľba riaditeľa školy 
11. Monitor, deň otvorených dverí, návšteva inej školy, akcie v škole 
12. Web-stránka  školy 
13. Bufet v ZŠ 
14. Majáles 
15. Diskusia 
16. Záver 

 
 
1.Zahájenie 
Zasadnutie RŠ zahájil a viedol MUDr. Marián Landl predseda RŠ, ktorý privítal prítomných 
členov RŠ. 
 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli určení: MUDr. Landl Marián, Mgr. Pavlačka Peter 
Za zapisovateľa zápisnice bola určená: Biskupičová Kristína  
 
 



3. Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenie č. 1/2013 – splnené 
Uznesenie č. 2/2013 – trvá 
Uznesenie č. 3/2013 – splnené 
 
4. Nadčasy pedagogických zamestnancov  (suplované hodiny) – finančné vyrovnanie  
Na RŠ bola prizvaná účtovníčka ZŠ s MŠ Unín p. Kubányiová, ktorá vysvetlila situáciu 
ohľadom nadčasových hodín pedagogických zamestnancov. Za evidenciu nadčasových hodín 
zodpovedá zástupkyňa ZŠ s MŠ p. Mgr. Pavlíková K., ktorá skontrolovala a dala do poriadku 
všetky nadčasové hodiny od 9/2012 každému pedagogickému zamestnancovi podľa 
skutočnosti, čo potvrdila i Mgr. Masaryková poverená riadením školy. 
 
5. Zostatok nevyčerpaných fin. prostriedkov k 31.12.2012 (5000,00 €) 
 K tejto otázke znovu podala vysvetlenie p. Kubányiová. Na základe zmeny zákona 
o rozpočtových pravidlách môže právny subjekt nevyčerpané fin. prostriedky preniesť do 
nasledujúceho účtovného obdobia, ale tie musia byť použité do 31.3. nasledujúceho 
účtovného obdobia s použitím na prevádzkové náklady (plyn, elektrina, údržba). Účtovníčka 
využila túto možnosť z dôvodu toho, že vždy začiatkom roka býva nedostatok fin. 
prostriedkov a takto ušetrené prostriedky môže do konca I.Q 2013 použiť na úhradu 
prevádzkových nákladov.          
 
6. Rozpočet ZŠ s MŠ pre rok 2013-2015 
 Z diskusie vyplynulo, že vzhľadom k neurčitým finančným podmienkam je ťažko rozpočet 
presnejšie formulovať. 
 
7. Priestory pre MŠ 
Mgr. Masaryková informovala RŠ o rekonštrukcii dvoch tried na prízemí ZŠ susediacich s MŠ. 
Po diskusii členovia RŠ sa dohodli, že by bolo vhodné osloviť architekta, ktorý sa zaoberá 
návrhmi takýchto budov a riešiť dve triedy vo vstupnej vestibule. 
 
8. Úsporné opatrenie – kúrenie v ZŠ 
Upovedomiť zriaďovateľa o nevyhovujúcom kúrení v celej budove s návrhom na rozvetvenie 
kúrenia, zvlášť pre MŠ a zvlášť pre ZŠ, čo sa určite prejaví v znížení nákladov na vykurovanie. 
Nakoľko v súčasnej dobe sa vykuruje celá budova kvôli MŠ, kde je prevádzka do 16.00 hod a 
v škole prevádzka do 14.00 hod. 
 
9. Sťažnosť na test daný žiakom školy 
Mgr. Masaryková informovala RŠ ohľadom danej sťažnosti nasledovne: k riešeniu boli 
prizvaní: zástupca odborov Mgr. Hladká a zástupca za RŠ Mgr.  Pavlačka, zástupkyňa školy 
Mgr. Pavlíková. Mgr. Pospíšilová sa vyjadrila a podala aj v písomnej forme nasledovné 
vyjadrenie: „Na základe sťažnosti na moju osobu v písaní dotazníka žiakmi 6. a 7. ročníka sa 
vyjadrujem nasledovne. Dotazník bol anonymný, je jednou z metód využívaných na  
skupinové zisťovanie  informácii a poznatkov o aktuálnej situácii preto  sa mi táto 
dotazníková metóda zdala vhodným riešením danej problematiky.“  
Na základe tohto vyjadrenia  Mgr. Masaryková zaujala stanovisko, že bude ďalej postupovať 
a dá odpoveď rodičom žiakov 6. ročníka. 
 



10. Voľba riaditeľa školy 
Členovia RŠ po diskusii sa dohodli na vyzvaní zriaďovateľa ZŠ s MŠ o predloženie 
harmonogramu volieb na riaditeľa ZŠ s MŠ  a prijali nasledovné uznesenie: 
 
UZNESENIE č.4/2013 
RŠ žiada zriaďovateľa ZŠ s MŠ Unín o určenie termínu vyhlásenia výberového konania na 
riaditeľa ZŠ s MŠ. Termín oznámenia RŠ do: 31.03.2013  
 
 
11. Monitor, deň otvorených dverí, návšteva inej školy, akcie v škole 
Mgr. Masaryková informovala RŠ 

- monitor bez problémov výsledky oficiálne zatiaľ nie sú 
- deň otvorených dverí 17.04.2013 
- prebehol Hurbanov pamätník deti postupujú do obvodného kola 
- deti sa zúčastnili pytagoriády 

Ďalšie informácie o aktivitách a výsledkoch žiackych súťaží na ktorých sa žiaci ZŠ zúčastnili si 
môže ktokoľvek pozrieť na inovovanej web-stránke školy 

- návšteva v inej škole: RŠ ponúkla svojim členom a vedeniu ZŠ s MŠ Unín zúčastniť sa 
návštevy ZŠ  Štefanov v čo najväčšom počte.          Termín : 11.04.2013 

       
 
12. Web-stránka  školy 
Mgr. Masaryková informovala RŠ, že web-stránka školy má novú podobu a doplňujú sa na ňu 
aktuálne informácie 
 
13. Bufet v ZŠ 
Mgr. Masaryková informovala RŠ ohľadom bufetu. Bufet funguje bez problémov  s veľmi 
pozitívnym ohlasom od detí aj od pedagógov. Nájomné len symbolické vo výške 5,- € 
mesačne.   
 
14. Majáles - Juniáles 
RŠ sa dohodla na termíne akcie pre deti i rodičov a to na 29.06.2013. Nakoľko na tejto akcii 
sa spolupodieľa Rada rodičov  ZŠ i Rada rodičov MŠ, preto  je potrebné stretnutie všetkých 
zainteresovaných, kde sa dohodnú konkrétne podmienky akcie. RŠ poverila Mgr. Hoferku, 
aby napísal list predsedom organizácií v obci a požiadal ich o pomoc pri realizácii akcie pre 
deti. 
 
15. Diskusia 
 
----------------------  
 
16. Záver 
Tretie zasadnutie RŠ ukončil predseda RŠ a poďakoval sa prítomným za účasť. 
 
 

MUDr. Marián Landl 
Predseda Rady školy 



 
Overovatelia: 
 
MUDr. Landl Marián                     ................................................ 
 
Mgr. Pavlačka Peter                      ................................................ 
 
 
 
Zapisovateľ: 
 
Biskupičová Kristína                        ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


