
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 27. februára 2020 

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

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

3. Výsledky žiakov za prvý polrok školského roku 2019/2020 

4. Úspechy školy v poslednom období a ocenenie Radou školy 

5. Hodnotiaca správa o výsledkoch hospodárenia školy za predchádzajúci kalendárny rok 

6. Informácia o pridelenom počte žiakov 5. Ročníka do 8 ročného gymnázia 

7. Informácia o súdnych sporoch vedených školou 

8. Investície potrebné na dosiahnutie štandardných podmienok vzdelávanie na našej škole 

a situácia týkajúca sa výstavby v blízkosti školy 

9. Výročná správa rady školy za predchádzajúci rok 

10. Rôzne / Diskusia. 

11. 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: 6 
Výsledky hlasovania: za: 6 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: 6 
Výsledky hlasovania: za: 6 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 
 
K bodu 2: 
P. riaditeľka školy zhodnotila výchovno- vzdelávacie výsledky žiakov a študentov školy za prvý polrok 
školského roka 2019/20120. Viď prílohy. 



V rámci inovácie výchovno-vzdelávacej činnosti sa zníži počet výberových predmetov študentov aby 
sa viac venovali svojim prioritným záujmom. Žiaci a študenti aj na základe doporučení pedagógov, by 
sa mali viac zapájať do súťaží a zabezpečiť si tak možnosť získania ďalších vedomostí. 
 
K bodu 3 - 4: 
Analýza súčasného stavu vzdelávacieho procesu v našom školskom systéme stále preferujú 
memorovacie techniky pred logicko – praktickým využitím teórie. Je potrebné podporiť komunikačnú 
zložku vzdelávacieho procesu, nie len testovo overovať memorované učivo. Je dôležité vytvoriť novú 
stratégiu hodnotenia žiakov a študentov. 
Porovnanie výsledkov testovania piatakov: 
Matematika 90,9 % (národný priemer 63,4%), Slovenský jazyk 88,2% (národný priemer 63,8%)- 
mladší žiaci a starší žiaci – M 79,6%, SJL 98% a AJL 80,2%. 
 
K bodu 5: 
Rozpočtové náklady sú vyčerpané pre mzdové a technické potreby školy. Zabezpečenie potrieb  
výchovno-vzdelávacieho procesu je realizované z prostriedkov OZ AVOS, teda príspevkov rodičov 
detí. V priemere prispelo do OZ AVOS 91% rodičov školy (9% sú neplatiči). 
Rada rodičov skonštatovala, že príjem financií z 2% bol za minulý rok slabší. Je možnosť prispieť 3%, 
ak rodič urobí pre školu dobrovoľnú aktivitu a škola poskytne potvrdenie pre zamestnávateľa. 
Na Teplickej bola ukončená rekonštrukcia, ale kolaudácia ešte neprebehla z technických príčin. 

K bodu 6:  

Do prímy 8-ročného gymnázia postúpi na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR len  54 žiakov 
5. ročníka, čo je opäť menej ako požadovala škola. 

K bodu 7: 
P. riaditeľka informovala RŠ o prebiehajúcich súdnych sporoch.  
  
K bodu 8: 
Škola získala 75 000,- na vybudovanie kontajnerových priestorov pre potreby gymnázia, stavebné 
konanie je schválené, výnimka zo stavebnej uzávery je povolená, škola musí zabezpečiť projekt 
výstavby  z vlastných zdrojov.  
Škola požiada BSK o stanovisko k dokončeniu rekonštrukcie na Teplickej (jedáleň, kuchyňa, 
telocvičňa), doinvestovanie oplotenia na Skalickej a oprava ihriska po stavebných úpravách na 
Skalickej.  
 
K bodu 9: 
Predseda RŠ predložil výročnú správu RŠ za uplynulý rok, ktorá bola prerokovaná a vzatá na vedomie 
prítomnými členmi RŠ. 
Pozri prílohu. 
 
 
K bodu 10:  
Predseda RŠ dohodol stretnutie vedenia školy z Americkou obchodnou komorou o možnej budúcej 
spolupráci. 
Škola pripraví investičný plán pre parkovacie miesta pre zamestnancov školy pred obidvoma 
budovami školy. 
Škola vypracuje návrh na zveľadenie školského dvora na Teplickej ako investičný plán pre budúci 
školský rok, spolu zo žiadosťou na BSK a architektonický návrh na realizáciu s využitím fondov 
a nadácií. 
Cez verejné obstarávanie zabezpečiť výberové konanie na spojazdnenie - fungovanie bufetu na 
Skalickej. Doterajšie pokusy nájsť schopného prevádzkovateľa bufetu skončili problematicky. 
Predbežný termín ďalšieho zasadnutia RŠ je dohodnutý na obdobie – po 20.6.2020. 
 
 
K bodu 11: 
Predseda RŠ poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19:10 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 
 
 
 


