
RADA ŠKOLY  
SZŠ Felix Krásnohorská 14, Bratislava 

Zápisnica so zasadnutia konaného dňa 20. 4. 2021 
 

Miesto konania: online 
Čas konania: od 16,00 hod do 18:15 hod. 
Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny a fotky obrazovky 
 
Priebeh rokovania: 
 

1. Úvod – privítanie členov zasadnutia Rady školy a hostí. 
  

2. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti – na začiatku zasadnutia bolo prítomných 9 členov, 
do 16:07 už boli prítomní 10 členovia, zasadnutie je uznášaniaschopné. Jeden člen 
ospravedlnený. Riaditeľka školy p. Alexandra Planková prítomná ako hosť. 
 
Predseda RŠ privítal p. Janu Karabinošovú – nový člen RŠ namiesto p. Líškovej, ktorej členstvo 
v RŠ zaniklo z dôvodu ukončenia štúdia jej dcéry v Škole Felix. 

 
3. Program rokovania – schválený 9/9 podľa pozvánky. 

 
4. Koncepčný zámer rozvoja školy – pani riaditeľka predstavila pripravený koncepčný zámer 

rozvoja školy. Členovia RŠ vyjadrili spokojnosť a prediskutovali niektoré body. Navrhnuté drobné 
úpravy pani riaditeľka zapracuje. Zámer schválený 10/10. RŠ zobrala na vedomie a odporučila 
zriaďovateľovi schváliť ho. Do najbližšej verzie odporučil p. Bujna dopracovať KZ aj o očakávania 
od školy „z vonka“, t.j. čo od SZŠ Felix očakávajú vonkajšie záujmové strany - spoločnosť, 
rodičia, ostatné školy, MŠVVaŠ a pod. 
 

5. Výsledky hospodárenia za rok 2020 – RŠ prerokovala predložené výsledky hospodárenia – 
súvahu, výkaz ziskov a strát a správu o hospodárení. RŠ berie na vedomie a odporúča 
zriaďovateľovi schváliť VH - schválené 10/10 
 

6. Návrh na počty žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2021/22 – p. Halák informoval o počtoch 
záujemcov do 1. ročníka aj o obmedzenej priestorovej kapacite na Krásnohorskej a Tematínskej. 
Škola otvára nové pôsobisko na Korabinského, aby uspokojila viac záujemcov. Spolu plánuje 
prijať 80 žiakov. RŠ berie na vedomie a súhlasí s návrhom - schválené 10/10.  

 
7. Návrh rozpočtu školy na školský rok 2021/22 – pani riaditeľka predstavila východiská 

rozpočtu. RŠ diskutovala o niektorých položkách, p. riaditeľka a p. Halák zodpovedali otázky. RŠ 
rozpočet prerokovala a odporúča zriaďovateľovi na schválenie – schválené 10/10. 
 

8. Návrh úpravy výšky príspevku rodičov na školu a klub na školský rok 2021/22 – v súlade 
s rozpočtom školy a plánom zvyšovania príspevkov p. Halák navrhuje dodržať plánované 
navyšovanie a zvýšiť príspevok na školu z 256 Eur na 276 Eur mesačne a príspevok na klub zo 
68 Eur na 76 Eur mesačne. Zároveň predložil plán zvyšovania príspevkov na najbližšie 3 roky. 
Zvyšovanie je plánované v rozsahu cca 7-8% ročne. Zvyšovanie príspevku bude použité na krytie 
zvýšených nákladov z dôvodu rastu cien niektorých vstupov a do veľkej miery na zvýšené 
personálne náklady posilnením pedagogického zboru – metodici a angličtinári. RŠ zvýšenie 
prerokovala a vyjadrila súhlas. – schválené 10/10. Komunikácia výšky príspevkov bude na 
plenárnom rodičovskom stretnutí najneskôr do konca mája. 



 
9. Zľava na školnom počas dištančného vzdelávania – p. Halák a p. riaditeľka informovali 

o predpokladanom rozsahu úspor z dôvodu dištančného vzdelávania ako aj zvýšených 
nákladoch. Pri prepočtoch vychádzajú úspory porovnateľne ako na jar 2020, preto navrhli, aby 
sa opäť poskytla zľava na školnom. Pričom počítanie zľavy bude nasledovné – na každého žiaka 
bude zľava vo výške 30 Eur na mesiac dištančného vzdelávania. Pričom sa nebudú brať do úvahy 
1-2 týždňové karantény. K dnešnému dňu žiaci prvého stupňa mali dištančné vzdelávanie od 11. 
januára do 14. februára 2021, čo bude počítané ako 1,5 mesiaca, žiaci 2 stupňa od 26.10.2020 
do 18.4.2021 resp. 25.4.2021, pričom toto obdobie sa bude počítať ako 6 mesiacov. Súrodenci 
budú mať zľavu zníženú o 25% resp. 50% - v rovnakom rozsahu ako je poskytovaná zľava na 
školnom. Pokiaľ by došlo k dlhodobejšiemu uzavretiu škôl do konca školského roka, zľava sa 
navýši. Celková zľava bude ponúknutá rodičom ako možnosť uplatniť si ju pri platení školného 
na 9/21. Žiaci ktorí ukončia štúdium budú mať zľavu dobropisovanú a peniaze vrátené do 31.8.21. 
Rodičom bola dobropisovaná aj alikvotna časť poplatkov za neuskutočnené krúžky. Taktiež mali 
možnosť rozhodnúť sa neplatiť školský klub počas online obdobia.  
Okrem poskytnutia zľavy bude možné z úspor opätovne vykonať investície aj do rozvoja školy. 
O konkrétnostiach bude p. Halák informovať na plenárnom rodičovskom združení. 
RŠ prerokovala návrhy a súhlasila s uvedeným postupom – schválené 10/10. 
 

10. Rôzne – p. Halák informoval o otváraní Gymnázia Felix k 9/21, ako aj o prebiehajúcich 
rokovaniach a ďalších krokoch ohľadne viacerých alternatívnych nových lokalít pre Śkoly Felix. 
Termín plenárneho rodičovského stretnutia bude v druhej polovici mája pravdepodobne o 19:00 
hod. 
 
Ďalšie rokovanie Rady školy bude 21.9.2021 o 15:00 hod. 

 
 
Zapísal: P. Halák  
V Bratislave, 20. 4. 2021 
 


