Zápisnica z 18. rokovania školskej komisie
Termín: 13.2.2013
Čas: od 15,30 do 17,30
Miesto: ZŠ Prokofievova 5
Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p Ružička, PaedDr. Olšanská
Ospravedlnený: PhDr. Šebej, CSc.
Prizvaní: Mgr. Redechová, Mgr. Petríková, riaditeľka ZŠ Prokofievova
Program
1. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského
zaradenia – gestor FO
2. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Prokofievova 5 za
školský rok 2011/2012, aktuálne informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za
I. polrok
2012/2013
3. Harmonogram zasadnutí školskej komisie v roku 2013
4. Rôzne
Rokovanie školskej komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Zuzana Lukačková
K bodu č. 1:
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského
zaradenia – gestor FO
Úvodné slovo k predloženému materiálu predniesla Mgr. Redechová. Informovala členov komisie, že:
- Gestorom materiálu je FO, ktoré návrh VZN pripravilo v súlade s § 6 ods. 12 bod c) zákona č.596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- V súlade s týmto zákonom sú obce ako zriaďovatelia povinné vydať VZN, v ktorom stanovia výšku
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
- V súlade so štatútom hl. mesta SR Bratislava, sú prenesené na mestské časti všetky povinnosti spojené so
zabezpečením činnosti ZŠ, školských zariadení (ŠKD, ŠJ, CVČ pri ZŠ) a materských škôl s výnimkou
neštátnych škôl a školských zariadení
- Súčasťou navrhovaného VZN je príloha, v ktorej sú vyčíslené priemerné normatívy na prevádzku a mzdy
MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
- Priemerné normatívy sú vyčíslené na kalendárny rok 2013 na základe schváleného rozpočtu pre rok 2013
a skutočného počtu detí v MŠ a školskom zariadení podľa stavu k 15. septembru 2012
- Oproti roku 2012 sú tieto normatívy len málo upravené, alebo vôbec bez zmeny, v závislosti od zmeny
počtu detí a prepočítaných nákladov na mzdy a prevádzku na 1 dieťa.
- Mestská časť Bratislava-Petržalka je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Stredisko služieb školám
a školským zariadeniam Petržalka, ktoré spravuje 19 MŠ. V normatíve na dieťa MŠ sú započítané
podielovo aj náklady na činnosť SSŠaŠZ. ŠKD a ŠJ sú zriadené pri každej z 11 ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti MČ Petržalka. CVČ (transformované na základe novely zákona 5976/2003 a 597/2003 zo
ŠSZČ na CVČ) so športovým zameraním sú zriadené pri ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. Jazyková škola
je zriadená iba pri ZŠ Pankúchova.
Diskusia:
Mgr. Ing. Radosa – vysvetlenie pojmu potenciálny stravník
Doplnenie do dôvodovej správy pre porovnanie výšky dotácií na jednotlivé kategórie školských zariadení
Uznesenie školskej komisie k Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa školského zaradenia
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
Školská komisia žiada doplniť do dôvodovej správy, pre porovnanie, údaje o výške dotácie za jednotlivé
kategórie školských zariadení za rok 2012.

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p Ružička, PaedDr. Olšanská,
Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal: 0
K bodu č 2:
Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Prokofievova 5 za školský
rok 2011/2012, aktuálne informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za
I. polrok 2012/2013 –
prizvaná riaditeľka ZŠ Prokofievova 5 Mgr. Petríková
Úvodné slovo k hodnoteniu výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Prokofievova 5 za školský rok 2011/2012
a za I. polrok 2012/2013 predniesla riaditeľka ZŠ Mgr. Daniela Petríková.
Členov komisie informovala o:
- Počtoch žiakov ZŠ a zmenách v priebehu školského roka, dochádzke detí z iných MČ
- O žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia, hodnotení žiakov v správaní, výchovno-vzdelávacích
výsledkoch školy
- aktivitách školy ako napr. Deň mobility, Dentálny deň, Európsky deň jazykov, využitie kultúrnych
poukazov na protidrogové aktivity, realizáciu podujatí ako Tvorivé dielne, Noc strašidiel, Pele-mele,
projekt Jablko, zapojení žiakov do internetovej súťaže Bobor, atď.
- pozitívne hodnotený projekt MČ + SAV+KZP – Petržalská super škola, spolupráca s pobočkou MKP
- špeciálnej triede pre žiakov s aspergerovým syndrómom
- počte pedagogických zamestnancov – na škole pracuje 25 PZ
- výstavbe areálu a s tým spojených problémoch vrátane chýbajúcich športovísk
- zámeroch vedenia školy k využívaniu priestorov na zriadenie MŠ
Diskusia:
V diskusii vystúpili členovia komisie p. Radosa, p. Černák, p. Lukačková, ktorí sa okrem vyjadrení
k predloženým správam mali aj doplňujúce otázky týkajúce sa:
- počet detí vo vzťahu k aktivitám žiakov, počítačové vybavenie
- komunikácia so zákonnými zástupcami žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
- spätná väzba zameraná na vzťah rodič – dieťa - triedny učiteľ
- klíma školy, hospitácie, kontrolná činnosť,
- projekt Dievčenské laboratórium
Na otázky členov komisie odpovedala riaditeľka ZŠ Prokofievova Mgr. Petríková
- škola má vybudované 2 odborné učebne IKT, vyučovanie cudzích jazykov ANJ sa realizuje od I.
- ročníka, každý učiteľ je vybavený PC, vybavenie odbornej učebne na veľmi dobrej úrovni –
z prostriedkov získaných v rámci projektu Inovácia metód a foriem vyučovanie ANJ v 1.-4.ročníku ZŠ
- so zákonnými zástupcami žiakov sa komunikuje aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky, kde sa
majú možnosť bez odkladu dozvedieť aj o neprítomnosti žiaka na vyučovaní, na komunikáciu s rodičmi
sa ďalej využíva klasická žiacka knižka, o neospravedlnených hodinách sú rodičia informovaní aj
doporučenými listami, problematika záškoláctva rieši ďalej výchovná komisia, na ktorú sú zákonní
zástupcovia žiakov pozývaní, ďalej sa tento problém rieši osobnými konzultáciami s rodičmi
- spätná väzba rodič-dieťa-triedny učiteľ sa rieši pravidelným organizovaním triednych schôdzí rodičov
a osobnými konzultáciami triednych učiteľov s rodičmi
- klíma v škole je zabezpečovaná okrem iného aj stabilizovaným kolektívom PZ, kolektív PZ tvoria mladí
začínajúci učitelia stredná veková kategória a aj staršia veková kategória,
- realizujú sa pravidelné hospitácie členov vedenia ZŠ, zabezpečená je činnosť metodických združení
a predmetových komisií
- do vyučovania je zaradené aj vyučovanie finančnej gramotnosti v rámci jednotlivých predmetov
- projekt Dievčenské laboratórium vybraný tak, aby zastrešoval široké spektrum aktivít pre žiačky, je to
špecifický projekt, ktorý si vytvorila škola podobne ako Kurz spoločenského tanca pre deviatakov
Záver:
Školská komisia berie na vedomie Informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach ZŠ Prokofievova 5 za školský rok 2011/2012, aktuálne informácie o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch za I. polrok 2012/2013.
Školská komisia ocenila a privítala iniciatívu a zámery vedenia ZŠ Prokofievova 5 školy na zriadenie MŠ ,
čím by sa prispelo k zvýšeniu kapacít materských škôl a riešili by sa požiadavky zákonných zástupcov na
umiestnenie detí do MŠ.
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Predsedníčka komisie poďakovala Mgr. Daniele Petríkovej, riaditeľke ZŠ Prokofievova 5 za
odprezentovanie výsledkov práce školy a za výsledky, ktoré škola dosahuje.
K bodu č. 3: Harmonogram zasadnutí školskej komisie v roku 2013
Úvodné slovo k predloženému harmonogramu predniesla Mgr. Redechová, vedúca OŠKaŠ a tajomníčka
komisie. Uviedla že:
- Návrh harmonogramu vypracovala na základe harmonogramu zasadnutí MZ
- Návrh bol vypracovaný s cieľom umožniť členom komisie dlhodobo si plánovať termíny zasadnutí
a ďalšie činnosti, ktoré ako poslanci zabezpečujú
- Vzhľadom na fakt, že prevažná väčšina zasadnutí sa cielene realizuje v ZŠ vytvoriť priestor aj pre
riaditeľov plánovať si úlohy a činnosti
Diskusia:
Mgr. Ing. Radosa navrhol zmenu termínov zo stried (z dôvodu, že v týchto dňoch zasadá aj ďalšia komisia
MZ) na utorky sa členovia komisie dohodli, že komisia sa bude schádzať v utorok.
Mgr. Ing. Radosa navrhol rokovanie komisie v máji v ZŠ Turnianska
Mgr. Lukačková predložila návrh na spoločné stretnutie školskej komisie s riaditeľmi ZŠ v marci. Témy na
rokovanie riaditeľov so školskou komisiou prerokuje vedúca OŠKaŠ s riaditeľmi ZŠ na porade 14.2.2013
a zašle predsedníčke komisie a členom komisie.
Na základe návrhov členov komisie bol predložený harmonogram zasadnutia komisie dopracovaný a tvorí
prílohu zápisnice z 18. rokovania školskej komisie
Závery:
Školská komisia schvaľuje predložený návrh termínov, času a miesta rokovaní školskej komisie
s pripomienkami. Zasadnutia školskej komisie sa budú uskutočňovať v utorky. Tajomníčka komisie
dopracuje harmonogram zasadnutí o pripomienky a návrhy členov komisie.
K bodu č. 4: Rôzne
- vedúca OŠKaŠ informovala členov komisie o plánovanom Dni učiteľov a informovala ich o počte
zapísaných žiakov do I. ročníka

za správnosť
Mgr. Zuzana Lukačková, v. r.
predsedníčka školskej komisie
Zapísala:
Mgr. Veronika Redechová, v. r.
tajomníčka školskej komisie

Bratislava 13.02.2013
Príloha:
1x Harmonogram zasadnutí školskej komisie v roku 2013
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Príloha č. 1:
Termíny a miesta rokovaní školskej komisie v roku 2013
a)

Termíny zasadnutí MR a MZ v roku 2013
Mesiac
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

OPS

Komisie

Exp. MR

MR

Exp. MZ

MZ

4.2.

11. - 18.2.

14.2.

19.2.

21.2.

26.2.

25.3.

8. – 15.4.

11.4.

16.4.

18.4.

23.4.

3.6.

10. – 17.6.

13.6.

18.6.

20.6.

2.9.

9. – 16.9.

12.9.

17.9.

19.9.

25.6.
prázdniny
prázdniny
24.9.

18.11.

25.11. – 2.12.

28.11.

3.12.

5.12.

10.12.

Poznámka:
4. – 8. 3. 2013 – jarné prázdniny
29.3. – 1.4. 2013 – Veľká noc
Predpoklad voľby VÚC:
9. 11. 2013 – 1. kolo
23.11.2013
– 2. kolo

b) Termíny a miesta rokovaní školskej komisie v roku 2013
Mesiac
február
marec
apríl
máj
jún
september
november

Termín
13.2.2013 - streda
19.03.2013 utorok – spoločné
stretnutie školskej komisie
s riaditeľmi ZŠ
09.04.2013 - utorok
14.05.2013 - utorok
11.06.2013 - utorok
10.09.2013 - utorok
26.11.2013- utorok

Čas
od 15,30

Miesto
ZŠ Prokofievova

od 15,30

ZŠ Tupolevova

od 15,30
od 15,30
od 15,30
od 15,30
od 15,30

ZŠ Nobelovo nám.
ZŠ Turnianska
ZŠ Holíčska
ZŠ Gessayova
zasadačka MÚ

Termíny zasadnutia školskej komisie boli prerokované a schválené na 18. zasadnutí školskej
komisie dňa 13. 02. 2013
Bratislava 13.02.2013
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