
Z á p i s n i c a 
z 3. zasadnutia Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Uníne č. 420 

 
Dátum konania:                                  8.11.2017 o 18.00 h. 
 
Miesto konania:                                 zborovňa učiteľov ZŠ s MŠ Unín 
 
Prítomní členovia rady školy:              Martin Lukáč, Zuzana Dinková, Mgr. Martin Hoferka, Ph.D., 
                                                                   Ľubomíra Bordáčová, Lucia Starychová, Eva Fehérová, 
                                                                   Mgr. Adela Bartová, Vladimír Tokoš, Mgr. Jaroslava 
                                                                   Regásková, Bc. Štefan Vach - podľa pripojenej 
                                                                   prezenčnej listiny. 
  
Neprítomní členovia rady školy:  Izabela Flamíková - ospravedlnená z dôvodu choroby  
 
Prítomní hostia:                                     Mgr. Michaela Vaňková, Mgr. Sylvia Chocholáčková, 
                                                                   Anna Reháková, Ján Palkovič.   
 
Program: 
1.   Otvorenie zasadnutia 
2.   Určenie overovateľov zápisnice 
3.   Správa o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Unín v školskom roku 2016/2017 
4.   Správa ZŠ s MŠ Unín o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v 
       školskom roku 216/2017 
5.   Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. - 3. ročník + pre 5. - 7. ročník a školský 
       vzdelávací program pre ZŠ 
6.   Školský vzdelávací program pre MŠ 
7.   Informácie o počte žiakov školy a ich zadelenie 
8.   Školský poriadok ZŠ 
9.   Školský poriadok MŠ 
10. Školský ples 
11. Diskusia 
12. Záver 
 
 
Bod 1. programu: 
Zasadnutie otvoril predseda rady školy pri ZŠ s MŠ Unín (ďalej len "rada školy") Bc. Štefan Vach , ktorý 
privítal prítomných členov rady školy i prítomných hostí a oboznámil program zasadnutia. K obsahu 
programu neboli žiadne pripomienky.   
Po oboznámení programu zasadnutia sa slova ujal starosta obce Ján Palkovič, nakoľko sa z 
neodkladných pracovných dôvodov nemôže zúčastniť celého zasadnutia rady školy.  Následne 
oboznámil prítomných s tým, že na Obecný úrad Unín bola doručená žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ Unín o 
navýšenie mesačného príspevku rodičov na školský klub detí  (ďalej "školné pre ŠKD") zo súčasných 5,- 
eur na 8-10,- eur  a mesačného príspevku rodičov na MŠ (ďalej "školné pre MŠ") zo súčasných 9,- eur  
na 13-15,- eur.  Uviedol, že uvedená žiadosť nemôže byť z časových dôvodov zaradená do programu 
najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorého termín je určený na 15.11.2017, nakoľko 
zvýšenie uvedených príspevkov sa musí realizovať formou zmeny všeobecne záväzného nariadenia 
obce, ktorého návrh musí byť vyvesený na úradnej tabuli obce 15 dní pre termínom konania 
obecného zastupiteľstva, čo nie je možné stihnúť. Zároveň požiadal, aby rada školy prerokovala 
navrhované zvýšenie oboch druhov školného a určila presnú sumu, na akú tieto odporúča zvýšiť. 
Požiadal, aby na zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo navrhované zvyšovanie školného pre ŠKD a 
pre MŠ zástupcom školy podrobne zdôvodnené.   



Riaditeľka ZŠ odôvodnila zvýšenie mesačného školného pre ŠKD otvorením ďalšej triedy ŠKD 
pričom uviedla, že počet detí v školskej družine neklesá a bol by dokonca záujem o prijatie ešte 
väčšieho počtu detí do ŠKD. 
Zástupkyňa MŠ Anna Reháková poukázala na to, že ZŠ s MŠ Unín má pokiaľ ide o MŠ najnižšie školné 
na okolí (napr. MŠ Lakšárska Nová Ves 15 eur, deti mladšie ako 3 roky 30,- eur, MŠ Smolinské 15 eur, 
deti mladšie ako 3 roky 40,- eur) a v prípade navýšenia školného by bolo možné vytvoriť deťom ešte 
lepšie podmienky. 
Riaditeľka ZŠ oboznámila prítomných tiež s výškou mesačného školného pre ŠKD na okolitých školách, 
kde je toto školné už dlhodobo vyššie.   
 
Pokiaľ ide o hojdačky pre areál ZŠ starosta obce uviedol, že obec bude zabezpečovať hojdačky do 
Čajkových uličky a ku kultúrnemu domu, takže v tomto smere prisľúbil  zabezpečenie týchto zariadení 
pre deti a taktiež uviedol, že nevidí problém poskytnúť obecných zamestnancov pre potreby 
zveľadovania areálu školy. Zároveň vyzval,  aby vedenie ZŠ s MŠ sledovalo výzvy zverejňované rôznymi 
nadáciami (VÚB, Slovenská sporiteľňa a pod.), ktoré zvyknú poskytovať finančné prostriedky na tieto 
účely.  Riaditeľka ZŠ s MŠ informovala o tom, že škola pracuje na tvorbe projektu na zveľadenie 
školského dvora, pričom na tvorbe projektu sa bez nároku na odmenu podieľa architekt Ing. Jáchim. 
  
Záverom starosta obce pozitívne hodnotil spoluprácu s vedením ZŠ s MŠ Unín a zo zasadnutia sa 
vzdialil.  Z ďalšej účasti na zasadnutí sa následne ospravedlnila i Mgr. Sylvia Chocholáčková a vzdialila 
sa.    
 
Bod 2. programu: 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Martin Lukáč a Eva Fehérová. 
 
Bod 3. programu: 
Predseda rady školy Bc. Štefan Vach predniesol správu o činnosti rady v školskom roku 2016/2017, 
ktorej kompletné znenie tvorí prílohu tejto zápisnice. Prítomní členovia rady školy hlasovaním správu 
v prednesenom znení schválili (za-10, proti-0, zdržal sa-0). 
 
Bod 4. programu: 
Riaditeľka ZŠ s MŠ podrobne oboznámila obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016-2017, taktiež prítomných oboznámila so stavom 
vybavovania registrácie združenia rodičov pri ZŠ s MŠ Unín  ako subjektu pre prijímanie 2% z dane, 
stav finančných prostriedkov v jestvujúcom o. z. Harmónia (v súčasnosti cca 800,- eur, ktoré sa musia 
vyčerpať do 31.12.2017, pričom tieto prostriedky plánujú využiť na nákup 1 ks interaktívnej tabule, 
ktorá bude umiestnená do 8. triedy, v ktorej zatiaľ nie je). Po prednesení správy prítomní členovia 
rady školy hlasovaním doporučili starostovi obce schváliť prednesenú správu (za-10, proti-0, zdržal sa-
0). 
 
Bod 5. programu: 
S obsahom, účelom a cieľmi Inovovaného školského vzdelávacieho programu pre prvý a druhý stupeň 
ZŠ a Školského vzdelávacieho programu pre ZŠ prítomných vyčerpávajúco oboznámila riaditeľka ZŠ s 
MŠ. K týmto dokumentom prítomní nemali žiadne pripomienky, rada školy vzala dokument na 
vedomie. 
 
Bod 6. programu: 
V rámci tohto bodu programu o obsahu, účele a realizácii Školského vzdelávacieho programu pre MŠ 
prítomných podrobne informovala zástupkyňa pre MŠ Anna Reháková. K dokumentu pripomienky zo 
strany členov rady školy neboli, rada školy vzala dokument na vedomie.   
 
Bod 7. programu: 



Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín prítomných informovala o počte žiakov školy a ich zadelení do tried. Uviedla, 
že v tomto školskom roku škola zaznamenala oproti minulému školskému roku nárast počtu žiakov o 
jedného, teda k 1.9.2017 je počet žiakov školy 123. Rada školy vzala informáciu na vedomie.   
 
Bod 8. programu: 
Riaditeľka ZŠ s MŠ prítomných podrobne oboznámila s obsahom školského poriadku pre ZŠ, pričom 
tento bol v písomnom vyhotovení poskytnutý jednotlivým členom rady školy k nahliadnutiu. 
Pripomienky k tomuto dokumentu neboli, rada školy vzala dokument na vedomie. 
 
Bod 9. programu: 
Zástupkyňa MŠ prítomných vyčerpávajúco oboznámila s obsahom školského poriadku pre MŠ, pričom 
dokument bol prítomným členom rady školy poskytnutý na nahliadnutie. K obsahu školského 
poriadku pre MŠ neboli zo strany členov rady školy žiadne pripomienky, rada školy vzala dokument na 
vedomie.    
 
Bod 10. programu: 
K návrhu organizovať školský ples pre dospelých sa vyjadrila Ľubomíra Bordáčová, ktorá vyjadrila 
obavu, že táto akcia nebude úspešná a o účasť na plese nebude záujem z dôvodu, že v Uníne i v 
okolitých obciach a mestách sú každoročne poriadané rôzne už zabehnuté plesy. Pri následnej diskusii 
vznikol návrh zorganizovať radšej Majáles alebo Juniáles pre deti v priestoroch hasičského areálu na 
miestnom ihrisku. Bolo dohodnuté, že bližšie tento zámer zatiaľ nebude rozvádzaný, nakoľko prípadné 
zorganizovanie takejto akcie bude závisieť od stavu hasičského areálu, z ktorého boli po nedávnej 
víchrici a vyrezaní polámaných topoľov odstránené stoly a lavičky a uvedený priestor sa bude 
rekonštruovať. Organizovanie tejto akcie bude preto prejednané na budúcom zasadnutí rady školy,  ak 
bude známy termín dokončenia rekonštrukcie hasičského areálu. 
 
Bod 11 programu: 
V rámci diskusie riaditeľka ZŠ s MŠ Unín a zástupkyňa pre MŠ veľmi podrobne informovali členov rady 
školy o potrebe zvýšenia mesačného školného pre ŠKD a mesačného školného pre MŠ. Po diskusii 
následne predseda rady školy prítomných členov rady požiadal, aby sa  v hlasovaní vyjadrili, či 
súhlasia so zvýšením mesačného školného pre ŠKD zo súčasných  5,- eur na 8,-eur  (za-9, proti-0, 
zdržal sa-1 - Mgr. Bartová) a so zvýšením školného pre MŠ (za-9, proti-0, zdržal sa-1 - Mgr Bartová, z 
toho za zvýšenie na 12,- eur hlasovali 2 členovia rady školy a za zvýšenie na 13,- eur hlasovalo 7 
členov rady školy). 
 
Na základe výsledkov hlasovania rada školy doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť zvýšenie 
mesačného školného pre ŠKD na sumu 8,- eur a zvýšenie mesačného školného pre MŠ na 13,- eur. 
 
Riaditeľka ZŠ s MŠ informovala v rámci diskusie prítomných tiež o výsledkoch hygienickej kontroly 
vykonanej v škole v súvislosti s nákupom hydiny a vajec. Kontrola uložila odstrániť zistené zatekanie 
muriva v skladových priestoroch a v prípravovni zeleniny, ktorý technický problém bude v najbližšom 
období potrebné riešiť v spolupráci so zriaďovateľom školy, ktorým je obec. 
 
V súvislosti s oboznámeným školským poriadkom sa Mgr. Jaroslav Regásková informovala, v akom 
rozsahu škola eviduje záškoláctvo a akým spôsobom je prípadne tento problém školou riešený. 
Riaditeľka ZŠ s MŠ uviedla, že v prípade, že konkrétny žiak má v mesiaci viac ako 15 
neospravedlnených hodín, signalizujú túto skutočnosť obecnému úradu a príslušnému úradu práce 
sociálnych vecí a rodiny. Závažnejšie prípady záškoláctva však zatiaľ škola neeviduje. 
 
Viac príspevkov do diskusie nebolo. 
 
Bod 12 programu: 



Predseda rady školy poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.    
 
 
Zápisnicu vyhotovila:           Mgr. Jaroslava Regásková     ...................................... 
 
Zápisnicu overil:                    Martin Lukáč                            ..................................... 
 
                                                 Eva Fehérová                            ..................................... 
 
 
 
V Uníne, 13.11.2017 


