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Zápisnica zo zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., dňa 17. 10. 2022 

 

Miesto konania: ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, Bratislava - Vajnory 

Prítomní:  

Zástupcovia zriaďovateľa: CSILIC. Jozef Kováčik, Mgr. Michaela Uhlárová, Ing. Mária. 

Poráziková, Mária Horvátová 

Zástupcovia zamestnancov: Mgr. Martin Jura za ZŠ a Mgr. Lucia Koporcová za MŠ 

Zástupcovia ostatných zamestnancov: Ing. Kristína Sedlačková  

Zástupcovia rodičov: MUDr. Magdaléna Gerová za ZŠ, Mgr. Martina Štepianská Hilbertová za ZŠ 

(ospravedlnená z neprítomnosti), Mgr. Danica Zemanová za ZŠ, Ing. Katarína Dušková  za MŠ 

(ospravedlnená z neprítomnosti) 

Riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. PeadDr. Lenka Bubeníková 

Rada školy ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. v Bratislave je tým pádom uznášania schopná. 

 

1. Zmena členov rady školy  

 

Predseda rady školy  CSILIC. Jozef Kováčik oznámil zmenu členov rady školy. Týkalo sa to Mgr. 

Mateja Štepianskeho, ktorý bol za MŠ a členstvo mu zaniklo, nakoľko od 1.9.2022 už nemá dieťa 

v MŠ. 

Uskutočnili sa nové voľby, ktoré prebehli 20.9.2022 v MŠ.  

Prihlásili sa traja kandidáti. Účasť v prvom kole bola 62%, čiže voľby boli platné. Zvolená bola Ing. 

Katarína Dušková za MŠ s počtom hlasov 50%.  

 

Pani Ing. Arch. Andrea Dušková požiadala o štúdium detí v zahraničí, preto ako jej zástupkyňa bola 

poverená Mgr. Danica Zemanová, ktorá pri voľbách v roku 2021 bola ďalšou v poradí s 37%  

hlasmi. Je poverená  na jeden školský rok.  
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2. Schvaľovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2021/2022 

 

- Pani riaditeľka PeadDr. Lenka Bubeníková prezentovala Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti za šk. rok 2021/2022. V škole máme 232 žiakov, z toho 6 detí študuje v zahraničí. 

Máme aj 8 detí z Ukrajiny.  

- v tomto školskom roku bolo 25 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a to 

predovšetkým s vývinovými poruchami učenia alebo narušenou komunikačnou schopnosťou, 

poruchou pozornosti a aktivity a zmiešanou poruchou školských spôsobilostí. Ich vzdelávanie 

prebiehalo formou integrácie spolu s ostatnými žiakmi v triede. Učitelia postupovali podľa 

jednotlivých potrieb týchto žiakov alebo výchovných skupinách podľa potrieb IVVP. S týmito 

žiakmi pravidelne pracuje školská špeciálna pedagogička a asistentky učiteľa v úzkej spolupráci s 

CPPPaP na Vajnorskej ulici. 

- tento školský rok prebiehal zápis do 1. ročníka elektronickou formou prostredníctvom 

školskej agendy EduPage. Prihlásilo sa 40 detí. Následne rodičia prichádzali spolu s deťmi na 

osobný zápis v presne určený termín, aby sa im mohlo venovať dostatok času a nevznikalo 

zbytočné napätie. Pôvodne bolo prijatých 25 žiakov do 1. ročníka, 8 detí malo odklad a  

následne niektorí žiaci prechádzali do iných škôl, preto je konečný počet prijatých detí do 1. 

ročníka 22. 

- výsledky Testovania 5: 

 Slovenský jazyk a literatúra 78,8%  

 Matematika  72,1% 

- výsledky Testovania 9: 

  Slovenský jazyk a literatúra 70,42%  

              Matematika 58,89% 

Boli vyššie ako celoslovenské priemery.  

- v škole máme všetkých učiteľov kvalifikovaných  
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- Vzhľadom na pandemické opatrenia veľa plánovaných aktivít nebolo možné uskutočniť, ako 

napr. spoločné popoludnie pre rodičov, deti a zamestnancov v Deň Jána Pavla II. alebo 

Vianočná besiedka s posedením pri vianočnom punči... Iné aktivity sme museli upravovať 

tak, aby sa žiaci v rámci skupín nepremiešavali alebo nevytvárali veľké skupiny. 

- Škola je zapojená do týchto projektov: 

Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov a detí II – zaradenie asistentov učiteľa do 

vyučovacieho procesu 

 Srdce pre deti – získanie asistenta na čiastočný úväzok pre žiačku s viacnásobným 

postihnutím 

 Múdre hranie – vďaka projektu vyhláseného MŠVVaŠ SR sme získali financie na zakúpenie 

interaktívnych pomôcok do materskej školy 

            Recyklohry – triedenie a recyklácia odpadov 

Školské ovocie – žiaci pravidelne dostávajú ovocie a ovocné šťavy 

Školské mlieko – v spolupráci so školskou jedálňou deti dostávajú mlieko 

- Do materskej školy sa elektronicky prihlásilo 35 detí, prijatých bolo 17. Predovšetkým boli 

prijatí predškoláci, súrodenci a vajnorské deti. 

- Občianske združenie pri Základnej škole prispelo na  vymaľovanie tried a žiaci majú na 

chodbách nové skrinky a nové chemické laboratórium.  

Hlasovanie: 

Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Rada správu schválila.  

  

Zverejňovanie podmienok prijímania 

Pani Mgr. Martina Štepianská Hilbertová navrhla písomne uznesenie a poprosila členov rady školy, 

aby o ňom hlasovali: 
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Rada žiada riaditeľku ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., aby boli na webe školy permanentne zverejnené 

všetky podmienky prijímania do ZŠ a MŠ. Rada tiež žiada, aby všetky informácie o zmenách, ktoré 

rodičia dostávajú, boli zverejňované vopred v dostatočnom časovom predstihu. 

Hlasovanie: 

Za: 0, Proti: 8, Zdržal sa: 1 

Rada uznesenie neschválila.  

 

Odôvodnenie: 

Pani riaditeľka PeadDr. Lenka Bubeníková  prisľúbila, že podmienky na prijatie dieťaťa do 1. 

ročníka budú na internete stabilne dané. Do materskej školy nemôžu byť stabilne dané,  lebo každý 

rok to schvaľuje zriaďovateľ - Bratislavská arcidiecéza.  

3. Schvaľovanie Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2022/2023 

 

Pani riaditeľka PeadDr. Lenka Bubeníková  predstavila školský vzdelávací program na tento školský 

pre ZŠ, MŠ aj ŠKD. 

Na konci 6. ročníka hlasovali rodičia, vybrali si AJ a NJ.  

 

Hlasovanie: 

Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Rada ŠkVP schválila.  

 

Bilingválna výučba 

 Pani Mgr. Martina Štepianská Hilbertová písomne navrhla uznesenie a poprosila  členov rady školy, 

aby o ňom hlasovali: 

Rada žiada doplniť do Školského vzdelávacieho programu ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., bod 7. 
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Dlhodobé projekty, ustanovenie v nasledujúcom znení: „Umožňujeme bilingválnu výučbu 

metódou CLIL v podobe 6 hodín týždenne so zahraničnými lektormi podľa záujmu.“ Rada 

žiada riaditeľku, aby zistila záujem o bilingválnu výučbu v jednotlivých triedach, podľa toho 

nastavila systém výučby od nového školského roka 2023/2024, aby umožnila už pri zápise 

rodičom prvákov rozhodnúť sa, či ich dieťa sa zúčastní bilingválnej výučby a informácie 

o tejto možnosti zverejnila na webovej stránke školy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 0, Proti: 9, Zdržal sa: 0 

Rada uznesenie neschválila.  

Odôvodnenie: 

Pani riaditeľka PeadDr. Lenka Bubeníková sa k tejto problematike vyjadrila , že  škola nemá 

dostatok tried na plynulý priebeh tejto výučby. Navrhla, že by mohol lektor chodiť popoludní 

a výučba by prebiehala formou krúžku. 

Pani Mgr. Danica Zemanová sa vyjadrila, že bilingválna výučba na I. stupni nie je vhodná. Deti na I. 

stupni by sa mali zamerať na ovládanie slovenského jazyka a gramatiky.  

 

4. Rôzne 

 

A. Členovia rady konštatovali, že v štatúte školy nie je uvedené nič ohľadom zhotovovania 

audiovizuálnych nahrávok počas zasadania rady školy.  Predseda rady školy  CSILIC. Jozef 

Kováčik preto  navrhol,  aby členovia Rady hlasovali o možnostiach zhotovovania takéhoto 

záznamu. Členovia Rady navrhli, že ak chce niekto  záznam zhotovovať, musí na zo dopredu 

upozorniť, uviesť dôvod jeho zhotovovania a požiadať členov rady školy o povolenie jeho 

vyhotovenia. Takýto postup musí schváliť nadpolovičná väčšina členov rady. 
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Hlasovanie: 

Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Rada  rozhodnutie schválila.  

 

B. Pani podpredsedníčka MUDr. Magdaléna Gerová vzhľadom na meniacu sa kultúrno 

spoločenskú situáciu, správy, ktoré má z iných škôl a z informácií od našich detí, cíti potrebu 

mať niekde  - pravdepodobne v školskom poriadku - preventívne danú oporu pre učiteľov. 

Naráža na problém "transrodovej" mládeže a ich potenciálnu žiadosť byť oslovovaný 

zámenami iného pohlavia než v skutočnosti sú.   

Predseda rady školy  CSILIC. Jozef Kováčik sa informoval na Arcidiecéznom úrade ohľadom 

tejto témy. Je v štádiu riešenia a spracovania.  

 

C. Školská jedáleň 

Pani riaditeľka PeadDr. Lenka Bubeníková  oznámila, že bude vykonané verejné obstarávanie  

o dodávaní stravy pre našu školu. Môžu sa prihlásiť všetci dodávatelia, ktorí sú ochotní 

dovážať stravu. Do verejného obstarávania sa môže prihlásiť aj ZŠ Kataríny Brúderovej.  

Ohľadom dotazov pani Štepianskej Hilbertovej je pán Marík ochotný sa stretnúť s pani Mgr. 

Martinou Štepianskou Hilbertovou. Prisľúbil, že by si deti a zamestnanci školy o mesiac 

mohli vyberať z dvoch jedál.  Jedlá, ktoré najviac chutia deťom sa nemôžu opakovať, iba raz 

za 8 týždňov. Ale vzhľadom na to, že bude prebiehať verejné obstarávanie, takéto zmeny už 

nebudú realizované.  

 

D. Teplá voda 

Zavedenie teplej vody na WC je vo finálnej a dokončuje sa. Jej používanie je len počas 

nízkych teplôt do tej doby, kým sa ceny energií neustália. Od januára 2023 sa výdavky na 

energie zvýšia 8-násobok, čo výrazne ovplyvní rozpočet školy.  

 

Najbližšie stretnutie rady školy bude na jar  2023, v prípade potreby i skôr.   
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Zapisovatelia: Mgr. Lucia Koporcová 

                  

Overovateľ: CSLic. Jozef Kováčik 


