
RADA ŠKOLY  
SZŠ Felix Krásnohorská 14, Bratislava 

Zápisnica so zasadnutia konaného dňa 16.05.2022 
 

Miesto konania: v sídle školy 
Čas konania: od 16:00 hod do 18:30 hod. 
Zúčastnení: všetci členovia, okrem p. Jurigu 
 
Priebeh rokovania: 
 

1. Úvod – privítanie členov zasadnutia Rady školy a hostí – p. riaditeľka Planková. 
  

2. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti – p. Jaroslav Juriga sa ospravedlnil, ostatní 
prítomní všetci členovia, zasadnutie je uznášaniaschopné. 
 

3. Program rokovania – schválený 10/10 
 

4. Informácia o zriadení Kurikulárnej rady – zobraná na vedomie 10/10. RŠ zobrala na vedomie. 
Účelom rady je zabezpečiť metodiku pre školy Felix na úrovni zriaďovateľa, pomáhať pri realizácii 
štátneho vzdelávacieho programu do školského vzdelávacieho programu, prepojenie Indície 
s Felixom, podporiť profesijný rast učiteľov. 
 
V rámci tohto bodu RŠ prerokovala aj aktuálny systém hierarchie vzdelávania a podpory pre 
učiteľov vo Felixe, kde Kurikulárna rada bude garantom hodnôt Felixu a metodické združenie 
a vedúci predmetových komisií predstavujú strednú úroveň manažmentu princípov školy. 
 

5. Prerokovanie Účtovnej závierky za rok 2021 – zobraná na vedomie 10/10. 
 

6. Prerokovanie plnenia rozpočtu za rok 2021/22 a navrhovaného rozpočtu 2022/23 – zobrané 
na vedomie 10/10. Škola prijíma okrem potrebných učiteľov i ďalšieho psychológa a školníka. 
 

7. Prerokovanie navrhovanej výšky školného na rok 2022/23 a na 3 roky dopredu – zobrané na 
vedomie 10/10. 
Školné sa oproti poslednému roku, napriek výraznejšiemu rastu nákladov za posledný rok 
zvyšuje na avizovanú úroveň, a to o 7,2%, zmeny sa týkajú súrodencov, kde je stanovená pevná 
suma zľavy zo školného. Príspevok na klub sa zvyšuje zo 76€ na 80€. Škola prezentovala plán 
zvyšovania školného za predpokladu štandardnej (nie skokovej) výšky rastu cien nákladov 
a inflácie. 
 

8. Informácia o nových priestoroch školy – nová budova na Tematínskej 1, prenajaté priestory na 
ďalšie dva roky v Iuvente, prenajaté priestory vo Vrakuni - zobraná na vedomie 10/10. 
 

9. Rôzne – jednotliví členovia RŠ vyjadrili spokojnosť s vedením školy, s nastavením procesov, 
zlepšenia vidia v komunikácii cez zástupcov rodičov ohľadom vážnejších tém smerom k rodičom 
a naopak cez zástupcov rodičov voči vedeniu, zlepšenie sa tiež očakáva v nastavení vzdelávania 
a mentoringu učiteľov, najbližšie prostredníctvom školení počas leta; bola vyslovená vďaka za 
pomoc k ukrajinským deťom. 
 

10. Najbližšia RŠ – 03.10.2022 o 15.00 hod. Program bude zverejnený najneskôr 2 týždne vopred, 
následne komunikovaný príslušnými zástupcami RŠ rodičom a zamestnancom školy za účelom 
prípravy podnetov. Bude zabezpečená okrem osobnej účasti aj online forma prítomnosti na RŠ. 
 

Zapísal: M. Repka 
Schválil: P. Halák  
V Bratislave, 16.05.2022 


