
Základná škola  Karloveská 61, 841  04 Bratislava 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 

 

Dátum zasadnutia: 26.8.2022 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (tvorí prílohu zápisnice) 

Program zasadnutia: 

1. Privítanie členov Rady školy  

2. Schválenie Výročnej správy Rady školy 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadnutie Rady školy (ďalej len RŠ) otvorila jej predsedníčka Mgr. Barbora 

Ružičková, ktorá privítala členov RŠ a jej hostí. Zasadnutia sa zúčastnilo 7 členov,      

4 sa ospravedlnili a ako hosť bola prítomná Mgr. Eva Horníková – riaditeľka školy.  

K bodu 2 

V ďalšom bode členovia RŠ prerokovali a schválili Výročnú správu Rady školy 

v znení, v akom ho na prerokovanie zaslala všetkým členom RŠ predsedníčka                     

Mgr. B. Ružičková. Výročná správa bude pre verejnosť prístupná na webovom sídle 

školy. 

K bodu 3 

 Predsedníčka RŠ spolu s členmi navrhli termíny stretnutí RŠ v novom školskom roku 

2022/2023 nasledovne: 

október – (13.10. 2022) 

marec – (9.3. 2023) 

jún – (15.6. 2023) 

 

 Voľby do Školského parlamentu 

V dôsledku zmeny zákona č.488 z 25. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - § 26 Školský parlament 

 

Rada školy jednohlasne súhlasila s vyhlásením volieb do Školského parlamentu. Na 

priebeh volieb bude dohliadať zvolený člen RŠ – Lucia Olšavská. Vyhlásenie volieb, 

zápisnica a výsledky volieb škola zverejní na webovom sídle a na úradnej tabuli školy. 

O voľbách vyhotoví RŠ zápisnicu, ktorú predloží riaditeľovi a rade školy. 

 



 Predsedníčka RŠ požiadala riaditeľku školy Mgr. Evu Horníkovú, aby oboznámila 

v stručnosti členov RŠ s najdôležitejšími informáciami týkajúcimi sa nového 

školského roka 2022/2023. 

 

Riaditeľka školy informovala RŠ o: 

- počte žiakov na našej škole, o otvorení štyroch tried prvého ročníka 

- zakúpení čipov(dochádzka a školská jedáleň) pre žiakov aj zamestnancov 

a prepojení systému s Edupage a Školskou jedálňou 

- tvorbe rozvrhu a náročnej tvorbe rozvrhu telesnej výchovy (kapacita telocvične) 

- rekonštrukcii traktu pri telocvični – rekonštrukcia bude prebiehať do konca 

školského roka  

- krúžkovej činnosti a krúžkoch organizovaných školou (vzdelávacie poukazy budú 

k dispozícii) – Zoznam krúžkov bude zverejnený na webovom sídle školy 

- členovia RŠ sa zaujímali vyriešenie situácie s ranným parkovaním v blízkosti 

školy – bohužiaľ situácia sa nedá vyriešiť vybudovaním parkovacích miest 

z dôvodu blízkosti priechodu pre chodcov a križovatky 

- Jeden z členov Rady školy navrhol zváženie realizácie sviatku sv. Valentína 

školským parlamentom 

 

  

K bodu 4 

 

Predsedníčka RŠ Mgr. Barbora Ružičková poďakovala prítomným za účasť, oznámila 

predbežný termín nasledujúceho zasadnutia RŠ v októbri 2022 a ukončila zasadanie 

RŠ. 

 

V Bratislave dňa 30.8.2022 

 

Zapísala: Mgr. Lucia Olšavská  

                   tajomníčka RŠ 


