
Rada školy pri Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu, Teplická 7, 831 02 Bratislava 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia 

Rady školy pri Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu, Teplická 7, Bratislava 
zo dňa 6. septembra 2018 

 
 
Prítomní:  Mgr. Pavol Blaňár, PaedDr. Jozef Cimra, Mgr. Renáta Šramová, Mgr. Igor Urbančík,  Zora 
Ťapáková, Mgr.Martin Vlačiky PhD, PhDr. Ing. Lucia Vidanová,   Mgr. Eva Sporinská 
 
*Mgr. Urbančík a Mgr. Sporinská – prítomní zasadnutia od bodu 10. 

 
Neprítomní (vopred ospravedlnení): Ing. Zuzana Rattajová, Doc. MUDr. Zuzana Popracová, Tobiáš 
Winczer 
  
Hostia: PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.- riaditeľka školy 
 
Rada školy je uznášaniaschopná. 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Oboznámenie Rady školy s pracovným poriadkom, školským poriadkom APROGEN, 

organizačným poriadkom a ich odsúhlasenie. 

3. Schválenie počtu žiakov/tried prijímaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 a riešenie 

počtov prijatých žiakov do prvej triedy. 

4. Hodnotiaca správa o výsledkoch postupových testov a maturít 2017/2018. 

5. Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

a organizácii nasledujúceho školského roka a schválenie plánu výkonov na nasledujúci 

školský rok. 

6. Informácia o personálnom a materiálnom zabezpečení školy. 

7. Informácia o využívaní priestorov školy počas školského roka mimo vyučovacieho procesu. 

8. Činnosti v prebiehajúcom školskom roku (možnosti záujmovej činnosti, projekty, spolupráca 

so vzdelávacími inštitúciami, spolupráca s rodičmi). 

9. Informácia o opravách a rekonštrukcii na škole, ktoré mali/majú byť vykonané BSK. 

10. Program zasadnutí Rady školy pre školský rok 2018/2019. 

11. Rôzne / Diskusia. 

12. Záver. 

 
K bodu 1:  
Mgr. Pavol Blaňár privítal prítomných a otvoril zasadnutie Rady školy (ďalej len „RŠ“). Privítal novú 
členku RŠ a požiadal všetkých členov ,aby sa predstavili. 
 
Nasledovala voľba zapisovateľky a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku bola navrhnutá  
p. Mgr. Šramová 
Hlasovanie o návrhu: 
Počet všetkých členov RŠ: 11 
Počet prítomných členov RŠ: 6 
Výsledky hlasovania: za: 6 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 
 
Za overovateľov boli navrhnutí PaedDr. Jozef Cimra a p.Zora Ťapáková 
Hlasovanie o návrhu: 
Počet všetkých členov RŠ: 11 
Počet prítomných členov RŠ: 6 
Výsledky hlasovania: za: 6 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 



K bodu 2: 

Riaditeľka  školy oboznámila Radu školy s pracovným poriadkom, školským poriadkom, organizačným 
poriadkom a prevádzkovým poriadkom Programu  APROGEN  a požiadala o ich odsúhlasenie. 

Zmeny oproti minulému školskému roku: zákaz používania mobilov počas vyučovania, pokiaľ 
vyučujúci nerozhodne inak a zmena  systému hodnotenia na európsku hodnotiacu škálu. 

Pozri : prílohy 

Hlasovanie o návrhu: 
Počet všetkých členov RŠ: 11 
Počet prítomných členov RŠ: 6 

Výsledky hlasovania: za: 6 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 

K bodu 3: 
 
Odsúhlasenie počtu žiakov: 
Pre školský  rok  2018/2019 boli prijatí: 
Primárne vzdelávanie: 4x15 žiakov (po 3 deti na triedu – riaditeľské rozhodnutie) 
Do 5. ročníka postúpilo 62 žiakov. 
Do Prímy 8-ročného gymnázia postúpilo 3x20 žiakov. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
Počet všetkých členov RŠ: 11 
Počet prítomných členov RŠ: 6 

Výsledky hlasovania: za: 6 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 

K bodu 4: 

P. riaditeľka oboznámila prítomných o postupových testoch do Prímy. Z prihlásených 74 žiakov 
postúpilo 60 (3x20). 

V školskom roku 2018/2019 maturovala 1 trieda. Priemerná známka maturít: 1,09. Všetci študenti boli 
prijatí na primárne zvolenú školu, aj v zahraničí. 

Primárne vzdelávanie: zo 150 prihlásených  bolo prijatých 60 žiakov do 4 tried.  

K bodu 5: 
 
V školskom roku 2018/2019 bude pracovať vo výchovno-vzdelávacom procese pre primárne 
vzdelávanie 18 učiteľov a 16 vychovávateľov (jeden vychovávateľ je vo výberovom procese). 
Pre sekundárne vzdelávanie výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 46 učiteľov (z tohto počtu 8 
novoprijatých) a 1 odborný pracovník. Bude sa ešte riešiť odchod na MD. 
Je všeobecne problém získať do pracovného pomeru upratovačky. Na primárnom vzdelávaní nie je 
stále obsadené  miesto tajomníčky školy. 
Častým problémom odchodu učiteľov je náročná práca s nadanými deťmi za nízke finančné 
ohodnotenie. 
  
K bodu 6: 
Vzhľadom k tomu, že v nasledujúcich  2 školských rokoch budú prichádzať do Prímy 3 triedy 
a odmaturuje len 1 trieda, je problém v zabezpečení vyučovacieho priestoru – učebne pre žiakov na 
gymnáziu. Je potrebné vybaviť učebne školským nábytkom. Táto položka predstavuje cca 5. 500,- 
euro a vybavenie laboratórií približne 4.700,- euro. 
RŠ odporučila obrátiť sa na BSK so žiadosťou o preplatenie nákladov na vybavenie učební. 



RŠ odporúča požiadať BSK o navýšenie rozpočtu ohľadne zabezpečenia a vybavenia učební pre 
školský rok 2019/2020. 
Riaditeľka školy informovala o výsledkoch hospodárenia a upozornila na fakt, že iba zásluhou OZ 
AVOS , ktoré pomáha škole v kritických situáciách svojimi finančnými príspevkami zo strany rodičov , 
nie je škola na tom tak zle. 
 
 
K bodu 7: 
Popoludňajšie aktivity vo forme krúžkov prebiehajú na Teplickej aj Skalickej. Ihrisko na Skalickej je 
voľne prístupné verejnosti. Telocvične na Teplickej sú poskytované športovým klubom vo večerných 
hodinách. 
Počas letných prázdnin sa na Skalickej organizoval letný tábor s umeleckým zameraním. Na Teplickej 
bola organizácia letného tábora zrušená z dôvodu rekonštrukcie budovy.  
RŠ odporučila obrátiť sa na BSK so žiadosťou navýšenia rozpočtu školy pre rok 2019/2020 z dôvodu 
možnosti organizovať konferenciu o nadaných deťoch a požiadať BSK o pomoc ako garanta projektu. 
 
 
K bodu 8:  
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium ako škola, ktorá je zameraná na výchovno-
vzdelávací proces vo vzdelávaní intelektovo nadaných detí,  je zapojená do intenzívnej spolupráce so 
školami, organizáciami a inštitúciami na Slovensku a v zahraničí. Tým sa prezentuje na verejnosti 
a zároveň sú jej poskytované možnosti na reprezentáciu a spoluprácu. 
Spolupracujeme so zahraničnými partnerskými školami. Intenzívna spolupráca je so Sir Karl Popper 
Schule vo Viedni a Deutshhaus Gymnasium vo Wurzburgu. Spolupráca je vzájomná. Organizujeme 
semináre a konferencie o nadaní a vzdelávaní nadaných žiakov. Naši žiaci majú možnosť študovať vo 
Viedni formou denného hospitačného systému. Úzko spolupracujeme s Mensa gymnáziom v Prahe. 
Naďalej pokračuje spolupráca s Fínskou radou pre vzdelávanie a pánom predsedom Leom Pahkinom. 
Posledná návšteva na Slovensku bola na konci januára. Spolupracujeme s LUMO Upper Secondary 
School vo Vaante, Fínsko. Očakávame koncom februára návštevu pedagógov z tejto školy. 
Spolupráca zahŕňa aj výmenné pobyty učiteľov. 
Spolupracujeme s českými a moravskými školami a univerzitami, pre ktorých robíme vzdelávacie 
prednášky k problematike nadaných žiakov. Zároveň českí psychológovia z CPPPaP navštevujú 
pravidelne školu, ktorým ponúkame workshopy a priblíženie práce s nadanými deťmi, ktoré pracujú vo 
vzdelávacom Programe edukácie nadaných APROGEN PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. (Praha, 
Hradec Králové, Kromeříž a Zlín- Malenovice). 
Pre širšiu bratislavskú rodičovskú verejnosť v rámci BSK usporadúvame každý mesiac stretnutia 
s predškolákmi, pre ktorých je zabezpečovaný rozvíjajúci a obohacujúci vzdelávací program ako 
príprava na vstup do školy.Zároveň pre rodičov robíme odborno-metodické prednášky a konzultácie 
na lepšie rozpoznanie a rozvíjanie nadania ich detí. 
Spolupracujeme s medzinárodnými inštitúciami a organizáciami zaoberajúcimi sa vzdelávaním 
a podporovaním nadaných a talentovaných žiakov ako je ECHA Munster (Európska rada pre vysoké 
schopnosti), ICIE Paríž (Medzinárodné centrum inovácií vo vzdelávaní) a STAN (Společnost pro talent 
a nadání).  
WCGTC (Svetová rada pre nadané a talentované deti) pravidelne organizuje konferencie a semináre, 
na ktorých sa škola pravidelne zúčastňuje. Zástupcovia Svetovej rady pravidelne navštevujú školu 
a zúčastňujú sa našich konferenciách. Naposledy to bol prezident Svetovej rady pre nadanie 
a zároveň prezident ICIE Taisir Subhi Amyamin a profesor Nicolas Colangelo s Belin Blank Centra 
v USA.  
 Zároveň škola pri pravidelných dvojročných konferenciách pre nadané deti  poskytuje najnovšie 
odborné informácie pre širšiu pedagogickú a psychologickú verejnosť a zároveň pre rodičovskú 
verejnosť ako aj záujemcom pre problematiku nadania.  
Škola v rámci celoslovenskej siete 25 základných a stredných škôl pracujúcej v Programe APROGEN 
a zároveň jej partnerské školy organizuje každoročne Malú vedeckú konferenciu, kde žiaci prezentujú 
víťazné ročníkové práce a projekty. Zároveň sa učitelia zúčastňujú na vzájomných metodických dňoch 
organizovaných jednotlivými školami z tejto siete, na ktorých dochádza k vzájomnej výmene 
skúseností pri práci s nadanými. 
Každý mesiac škola organizuje semináre a stretnutia s odborníkmi, osobnosťami spoločenského 
a kultúrneho života v rámci širšieho prehľadu a záujmu žiakov o budúce povolania a odovzdávania 
najnovších odborným poznatkov. Škola spolupracuje s Írskym vzdelávacím centrom v Dubline, ktoré 



poskytuje vzdelávanie žiakov zo Slovenska. Úzko spolupracujeme na tvorbe metodických materiálov a 
výmene pedagogických skúseností.  
John Hopkins University v USA v spolupráci s americkou nadáciou Young Talents Program na 
základe vzájomnej dohody poskytuje naším žiakom možnosti online výučby v spoločenskovedných 
a prírodovedných predmetoch. Spolupráca je založená obojstranne medzi našimi učiteľmi 
a americkými tútormi a žiakmi školy, ktorý vypracovávajú zadania a na základe výsledkov dostávajú 
hodnotiace portfóliá. 
Na základe všetkých týchto aktivít dochádza k vzájomnej výmene skúseností a poznatkov pri práci 
s nadanými žiakmi. Veľmi pozitívne hodnotíme rozširovanie vedomostí a zručností učiteľov, keďže na 
Slovensku nie sú vzdelávacie inštitúcie pre učiteľov nadaných žiakov. Zároveň výmenné pobyty žiakov 
a možnosti štúdia v zahraničí sa významnou mierou podieľajú na úspešnom pokračovaní žiakov 
v ďalšom štúdiu a praktickom živote vo všeobecnosti.  
Škola naďalej organizuje stretnutia s predškolákmi, o ktoré je mimoriadny záujem a chce usporiadať 
v Bratislave Malú vedeckú konferenciu., usporadúva školenia pre pedagógov pracujúcich s nadanými 
deťmi a bude sa venovať aj štúdii o dovzdelávania bilingválnych detí o ktorú požiadalo Írske 
vzdelávacie centrum v Dubline. 
S Lekárskou fakultou UK a VÚDPaP sa podieľame na interdisciplinárnom výskume o vzťahu kortizolu 
k výkonovým schopnostiam žiakov a zvládaniu náročných situácií. 
 
 
K bodu 9: 
 
P. riaditeľka informovala RŠ o prebiehajúcej rekonštrukcii budovy na Teplickej ulici. Od konca júla 
začala výmena okien na hlavnej budove. Postupne pokračuje zatepľovanie hlavnej budovy a oprava 
vonkajšej fasády budovy. Rekonštrukcia by mala byť ukončená koncom kalendárneho roka 2018 
(november-december). Bočné časti budovy – jedáleň a telocvičňa by mali byť, podľa prísľubu BSK, 
zrekonštruované počas budúcoročných letných prázdnin. 
 
K bodu 10: 
 
Predseda RŠ p. Blaňár navrhol predbežné termíny zasadnutia RŠ v školskom roku 2018/2019: 
7.11.2018 
20.2.2019 
25.6.2019 
Všetky zasadnutia budú začínať o 16,00. 
Navrhnuté termíny boli prítomnými členmi RŠ akceptované. 
 
K bodu 11: 
 
V diskusii sa otvorila otázka ohľadne materiálno-technického zabezpečenia učební pre oktavánov, 
ktorí sa momentálne vzdelávajú v náhradných – dočasných priestoroch, ktoré boli vytvorené zrušením  
počítačovej učebne a knižnice. RŠ odporučila, aby sa na BSK poslala žiadosť o zabezpečenie 
priestorov na vyučovací proces formou dočasných kontajnerových učební.  
P. Urbančík navrhuje riešiť tento problém pevným trvalým riešením – nadstavba/prístavba. V priebehu 
septembra BSK zabezpečí statický posudok na budovu gymnázia.  
Navrhuje na výpomoc na získanie finančných prostriedkov mobilizovať súkromné zdroje, rodičov, 
partnerské firmy a pod. Vzhľadom k tomu, že rodičia školy už dlhé roky financujú materiálne 
a technické vybavenie školy a podieľajú sa finančnou dotáciou na každodennom chode školy, niektorí 
členovia RŠ to považujú za neprijateľné. 
 
 
Predseda RŠ poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19:00 hod. ukončil zasadnutie RŠ. 
 
 
 
 
 
 
Zápisnicu vyhotovila:         Mgr. Renáta Šramová                   .......................................... 
  tajomníčka Rady školy                                     podpis 



 
 
 
 
Zápisnicu overili:              PaedDr. Jozef Cimra                      .......................................... 
                                        podpredseda Rady školy                                   podpis 
 
 
 
 
                                        Zora Ťapáková                      .......................................... 
                                        člen Rady školy                                               podpis 
 
 
 
 
Schválil:                            Mgr. Pavol Blaňár                          ......................................... 
                                         predseda Rady školy                                       podpis 
 
 
 


