
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 24. októbra 2019 

 
 
Prítomní:  Mgr. Pavol Blaňár, Mgr. Darina Rauová, Mgr. Renáta Šramová, Zora Ťapáková, PhDr. Ing. 
Lucia Vidanová, Mgr. Eva Sporinská, Viktória Nguyenová 
 
 
Neprítomní: Ing. Zuzana Rattajová, Doc. MUDr. Zuzana Popracová, Doc. RNDr. Ivan Haverlík,  
Mgr. Martin Vláčiky, PhD. 
  
Hostia: PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.- riaditeľka školy 
 
Rada školy je uznášania schopná. 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Predstavenie nových členov Rady školy. 

3. Voľba podpredsedu Rady školy. 

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

organizačným poriadkom a ich odsúhlasenie. 

5. Schválenie počtu žiakov/tried prijímaných do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 a riešenie 

počtov prijatých žiakov do prvej triedy. 

6. Hodnotiaca správa o výsledkoch postupových testov a maturít 2018/2019. 

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

a organizácii nasledujúceho školského roka a schválenie plánu výkonov na nasledujúci 

školský rok. 

8. Informácia o personálnom a materiálnom zabezpečení školy. 

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

so vzdelávacími inštitúciami, spolupráca s rodičmi). 

10. Informácia o opravách a rekonštrukcii na škole. 

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

12. Rôzne / Diskusia. 

13. Záver. 

 
K bodu 1:  
Mgr. Pavol Blaňár privítal prítomných a otvoril zasadnutie Rady školy (ďalej len „RŠ“). 
 
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: 7 
Výsledky hlasovania: za: 7 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 
 
Za overovateľov boli navrhnutí Mgr. Darina Rauová a p.Zora Ťapáková 
Hlasovanie o návrhu: 
Počet všetkých členov RŠ: 11 
Počet prítomných členov RŠ: 7 
Výsledky hlasovania: za: 7 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 
 



K bodu 2: 
Predseda Rady školy privítal nových členov Rady školy: Mgr. Darinu Rauovú (za PaedDr. Jozefa 
Cimru, podpredsedu RŠ) a Viktóriu Nguyenovu (za Petra Šiguta, člena). Noví členovia sa predstavili. 
 
K bodu 3: 
Za podpredsedu RŠ bola navrhnutá Mgr. Renáta Šramová. Prebehlo hlasovanie a prítomní 
zástupcovia RŠ súhlasili s predloženým návrhom. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
Počet všetkých členov RŠ: 11 
Počet prítomných členov RŠ: 7 
Výsledky hlasovania: za: 7 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 
 
K bodu 4: 
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: zaradenie ECO – APROGENU do Programu Aprogen. Do 
vyučovacieho procesu postupne vsúvať problematiku ekológie a ochrany životného prostredia. 
Pripravuje sa spolupráca s Izraelom, ktorá je zameraná na prípravu pre budúcnosť mladej generácie. 

Súčasťou projektu budú aj odborné prednášky a je potrebné zabezpečiť vhodných odborníkov na 
danú tému. 

Predseda RŠ p. Blaňár zabezpečí oblasť odpadkového hospodárstva. V tejto oblasti je dôležité, aby 
boli vychovaní uvedomelí a vyvážene informovaní občania, nie ekologický fanatici navrhujúci 
iracionálne opatrenia škodiace spoločnosti. 

Pozri : prílohy 

Hlasovanie o návrhu: 
Počet všetkých členov RŠ: 11 
Počet prítomných členov RŠ: 7 

Výsledky hlasovania: za: 7 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 

K bodu 5: 
Odsúhlasenie počtu žiakov: 
Pre školský  rok  2019/2020 boli prijatí: 
Primárne vzdelávanie: 4x15 žiakov  
Do 5. ročníka postúpili všetci žiaci 4. ročníka, celkom 68 žiakov. 
Do Prímy 8-ročného gymnázia postúpilo 3x22 žiakov. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
Počet všetkých členov RŠ: 11 
Počet prítomných členov RŠ: 7 
Výsledky hlasovania: za: 7 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 
RŠ odsúhlasila navrhovaný počet žiakov do prvých ročníkov. 

K bodu 6:  

P. riaditeľka oboznámila prítomných o postupových testoch do Prímy.  Postúpilo 66 (3x22) žiakov. 
V školskom roku 2018/2019 maturovali 3 triedy. Priemerná známka maturít: 1,04. Pozri prílohu. 
Primárne vzdelávanie: zo 150 prihlásených  bolo prijatých 56 žiakov do 4 tried.  

 
 
 



 
 
K bodu 7: 
V školskom roku 2019/2020 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 a 2 odborní 
pracovníci-psychológovia, 17 nepedagogických zamestnancov. Bude sa ešte riešiť odchod na MD. 
V tomto školskom roku sú vo vedení 3 zástupcovia: primárne vzdelávanie Mgr. Helena Nagyová, 
sekundárne vzdelávanie PhDr. Milan Bujňák, výchova a informatizácia PaedDr .Jozef Cimra. 
Všetci pedagogickí zamestnanci majú potrebnú kvalifikáciu. 
Na ŠpMNDaG je spolu 771 žiakov 
Primárne vzdelávanie: 253 žiakov 
5. ročník: 68 žiakov  
8. ročné gymnázium: 450 žiakov a študentov 
 
  
K bodu 8: 
Je potrebné priebežne doplniť a obnoviť materiálne zabezpečenie učební a ostatných priestorov školy.  
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 odkázaná len na rozpočet. Rada rodičov odsúhlasila zvýšenie mesačného príspevku na 
žiaka 35 euro.  
 
K bodu 9: 
Popoludňajšie aktivity vo forme krúžkov prebiehajú na Teplickej aj Skalickej. Ihrisko na Skalickej je 
bežne voľne prístupné verejnosti, momentálne ale prebieha výstavba bytových domov za ihriskom 
a preto je celé okolie zdevastované a nevhodné na aktivity. Telocvične na Teplickej sú poskytované 
športovým klubom vo večerných hodinách. Väčšina školských aktivít nadväzuje na už začaté aktivity 
z predchádzajúcich rokov. 
Pozri prílohu. 
 
 
K bodu 10:  
Stavebné práce prebiehajúce v blízkosti Skalickej narušili ihrisko a prístupovú cestu je potrebné 
rozšíriť. Ihrisko na Teplickej je potrebné zrevitalizovať a upraviť pre žiakov. Bufet na Skalickej sa 
zlepšil, vozí sa teplé jedlo. Potrebné je zabezpečiť jedálenský kút pre stravovanie. Na Teplickej bude 
prebiehať rekonštrukcia šatní s pomocou eurofondovej dotácie z BSK. Postupne sa dokončí sa 
výmena kobercov v triedach a plánuje sa výmena dverí na Teplickej. Pomocou BSK bola vymenená 
čelná sklenená stena na budove Gymnázia. 
 
 
 
K bodu 11: 
Predseda RŠ p. Blaňár navrhol predbežné termíny zasadnutia RŠ v školskom roku 2018/2019: 
29.1.2020 a 
25.6.2020 
Všetky zasadnutia budú začínať o 16:00 hod. 
Navrhnuté termíny boli prítomnými členmi RŠ akceptované. V prípade potreby bude RŠ zvolaná podľa 
aktuálnej potreby. 
 
K bodu 12: 
Predseda RŠ upozornil, že zvolením pani Šramovej na post podpredsedu RŠ sa uvoľnila pozícia 
tajomníka, ktorú je potrebné obsadiť. Predseda RŠ navrhol na miesto tajomníčky RŠ Mgr. Darinu 
Rauovú. 
Prebehlo hlasovanie a prítomní zástupcovia RŠ súhlasili s predloženým návrhom. 
 
Hlasovanie o návrhu: 
Počet všetkých členov RŠ: 11 
Počet prítomných členov RŠ: 7 
Výsledky hlasovania: za: 7 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 



 
 
 
Predseda RŠ poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 17:30 hod. ukončil zasadnutie RŠ. 
 
 
 
 
Zápisnicu vyhotovila:         Mgr. Renáta Šramová                   .......................................... 
 podpredseda Rady školy                                   podpis 
 
 
 
 
Zápisnicu overili:              Mgr. Darina Rauová                      .......................................... 
                                       tajomníčka Rady školy                                       podpis 
 
 
 
 
                                        Zora Ťapáková                      .......................................... 
                                        člen Rady školy                                                podpis 
 
 
 
 
Schválil:                            Mgr. Pavol Blaňár                          ......................................... 
                                         predseda Rady školy                                        podpis 
 
 
 


