
Rada školy pri  Škole pre mimoriadne nadané deti a gymnáziu, Skalická 1, Bratislava
________________________________________________________________________

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ŠpMNDaG dňa 11. septembra 2012

Prítomní: Ing. Karin Čambálová
Ing. Jaroslav Hruškovič
Mgr. Veronika Adamčíková
RNDr. Helena Nagyová
Mgr. Katarína Karšňáková
PhDr. Ľubica Vranková
Barbora Vincerová
Mgr. Rudolf Kusý
PhDr. Jolana Laznibátová, CSc., hosť
Jana Jagnešáková, hosť

Počet členov RŠ 8, ospravedlnení 2, hostia 2

Program:
1. Privítanie a predstavenie nových členov  Rady školy.
2. Informácie p. riaditeľky o stave školy, vykonaných a prebiehajúcich opravách 

a o stravovaní žiakov gymnázia.
3. Informácie p. riaditeľky o pláne školy, pracovnom poriadku školy, školskom poriadku 

a organizačnom poriadku školy a ich odsúhlasenie.
4. Informácia p. riaditeľky o počte žiakov školy a o dosiahnutých výsledkoch žiakov.
5. Informácia o pedagogickom zbore a o štrajku učiteľov.
6. Informácia o legislatívnom zámere.
7. Rôzne.

Program

1. Ing. Čambálová ako predsedníčka RŠ otvorila zasadnutie a privítala novú členku RŠ 
za žiakov, Barboru Vincerovú, žiačku Oktávy.

2. P. riaditeľka informovala RŠ o opravách, ktoré boli na oboch budovách realizované 
cez prázdniny. Zrekonštruovali sa šatne a toalety pri telocvični, chodba vedúca ku 
telocvični, vymenili sa niektoré okná, ktoré boli v katastrofálnom stave, vynovilo sa 
fyzikálne laboratórium.  Na opravy súvisiace s priestorom okolo telocvične na budove 
gymnázia prispelo BSK sumou 4000 € (formou projektov).
Ďalej p. riaditeľka informovala o zmene v stave chemického laboratória, ktoré bolo 
vyhodnotené ako havária a zriaďovateľ začal s opravou. Po vyhodnotení reálneho 
stavu, ktorý ukázal, že prasknuté kanalizačné potrubie je nielen pod laboratóriom, ale 
aj pod všetkými tromi triedami na príslušnej chodbe, sa rozkopali podlahy 
v dotknutých triedach a v laboratóriu. Tým pádom sa 3 triedy museli presunúť 



a vyučovať v provizórnych priestoroch – knižnica, zasadačka a PC miestnosť. Dĺžka 
opravy bola stanovená na cca 2 – 3 mesiace. V súvislosti s opravou bola na určitý čas 
v celom trakte odstavená voda, o čom boli všetky dotknuté triedy riadne informované. 
Vinou nedostatočnej kontroly pri spúšťaní vody boli vytopené 4 triedy. Vedenie školy 
preto rokuje s príslušnou firmou o náhrade škôd.
Strava bude poskytovaná žiakom 5. ročníkov gymnázia nasledovne: 5. ročník a nižšie 
sekundárne vzdelávania bude môcť chodiť na obedy na Spojenú školu a vyššie 
sekundárne vzdelávanie na Obchodnú akadémiu.

3. P. riaditeľka oboznámila RŠ s plánom školy, pracovným poriadkom školy, 
organizačným poriadkom školy a so školským poriadkom. Členovia RŠ si príslušné 
dokumenty prečítali.
Uznesenie: Po prečítaní dokumentácie prítomní členovia RŠ jednohlasne 
odhlasovali súhlas s plánom školy, pracovným poriadkom školy, organizačným 
poriadkom školy a so školským poriadkom.

4. P. riaditeľka informovala RŠ o vynikajúcich výsledkoch maturantov nielen v internej 
ale aj v externej maturite,  ktorú každoročne vyhodnocuje NÚCEM.
P. riaditeľka ďalej informovala o počte žiakov školy: na 1. stupni je 215 žiakov, v 5. 
ročníkoch a gymnáziu je 437 žiakov. Škola tento rok otvorila 4 prvé triedy s počtom 
žiakov po 12 v jednej triede. Po skončení overovania programu Aprogen, bol 
vyhodnotený ideálny počet žiakov na 1. stupni a to 15 žiakov v triede. Z tohto dôvodu 
by bolo vhodné podľa p. riaditeľky navýšiť počty žiakov v príslušných triedach na 
prvom stupni. 
Uznesenie: Rada školy po odhlasovaní súhlasí s požiadavkou riaditeľky školy 
o navýšení počtu žiakov v šk. roku 2012/13.

5. P. riaditeľka informovala o stave pedagogického zboru, ktorý bol k začiatku 
septembra stabilizovaný. Následne hneď po začiatku šk. roka bola nútená ohlásiť, že 
na škole opäť chýba lektor na anglickú konverzáciu. 
Rada školy sa vyjadrila nádej, že sa nezopakuje situácia z minulého šk. roku, keď 
podalo v priebehu roka výpoveď 7 pedagógov, hlavne z finančného dôvodu.

P. riaditeľka a pedagogickí zamestnanci vyhlásili podporu štrajku učiteľov, ktorý sa 
uskutoční 13. 9. 2012. Vyučovanie na oboch častiach školy bude skrátené do 11.00, 
žiakom bude poskytnutý aj obed, aby sa učitelia mohli aktívne štrajku zúčastniť.
Uznesenie: Rada školy vyjadruje podporu učiteľom v štrajku.

6. Ing. Jagnešáková informovala RŠ o prejednávaní legislatívneho zámeru na MŠVVaŠ 
SR, ktoré sa uskutočnilo v auguste 2012.  Spolu so zástupkyňou za 1. stupeň 
Mgr. Evou Dubeňovou predložili zámer, aby sa do krátkej novely školského zákona, 
ktorá sa mala prejednávať v parlamente, dostal legislatívny návrh, ktorý by vytvoril 
výnimku pre školu zo časti zákona, ktorý hovorí o obmedzení počtu žiakov na GOŠ na
5 % žiackej populácie za ročník. Ďalej sa žiada o prehodnotenie potreby 5. ročníka 
v zmysle toho, že žiaci 4. ročníka by mali po absolvovaní interných talentových testov
pokračovať priamo v štúdiu na GOŠ.  V tejto súvislosti informovala p. riaditeľka 
o zámere vytvorenia MŠ pri škole a to od roku 2013 a vytvorenie psychologickej 
poradne. Tieto žiadosti majú podporu aj v stanovisku zaslanom Výskumným ústavom 
detskej psychológie a patopsychológie.



Uznesenie: Rada školy súhlasí a odporúča aby sa naďalej v tejto veci  konalo 
a žiadalo o samostatné legislatívne vymedzenie a definovanie školy v školskom 
zákone v zmysle predložených požiadaviek.

7. Barbora Vincerová, žiačka oktávy, vyjadrila názor viacerých žiakov  smerujúci 
k navýšeniu dotácie hodín pre matematiku a prírodovedné predmety hlavne vo vyšších
ročníkoch gymnázia. Členovia RŠ sa dohodli, že sa budú touto vecou spolu s vedením 
školy v budúcnosti zaoberať, pretože je potrebné vo rešpektovať všetky špecifiká 
nadania žiakov a poskytovať im adekvátne a motivujúce podnety.

Ing. Čambálová ukončila zasadnutie RŠ.

Zapísala:
Mgr. Veronika Adamčíková
tajomníčka RŠ


