
 
 
Rada školy pri  Škole pre mimoriadne nadané deti a gymnáziu, Skalická 1, Bratislava 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy (ďalej len RŠ) pri ŠpMNDaG dňa 28. júna 2012 
 

Prítomní: Ing. Karin Čambálová 
   Ing. Jaroslav Hruškovič 
   Mgr. Veronika Adamčíková 

RNDr. Helena Nagyová 
Mgr. Katarína Karšňáková 
PhDr. Ľubica Vranková 
Mgr. Rudolf Kusý 
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., pozvaný hosť 
Ing. Jana Jagnešáková, pozvaný hosť 
 

Počet členov RŠ 7, ospravedlnení 2, neospravedlnení 2, pozvaní hostia 2, hosť 1 
 
 
Program: 
 

1. Informácia o zmene zloženia RŠ – doplňujúce voľby.  
2. Informácia o postupe žiakov do prímy.  
3. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 2.polrok školského roka 2011/2012.  
4. Stavebné úpravy vnútorných priestorov gymnázia. 
5. Rôzne 

 
Program 
 

1. P. Čambálová otvorila zasadnutie RŠ, privítala všetkých prítomných a oznámila 
zmenu člena RŠ. Podľa výsledku volieb do študentskej rady sa novým členom RŠ za 
študentov stáva sl. Barbora Winczerová.  Pôvodný člen RŠ za študentov M. Brichta 
zmaturoval a už nie je žiakom školy. 
 

2. P. riaditeľka informovala RŠ o počte žiakov 5. ročníka, ktorí postupujú do prímy. 
Pôvodne KŠÚ povolil škole 2 triedy prímy, na  opätovnú žiadosť školy a žiadosť Rady 
rodičov a zriaďovateľa povolil KŠÚ škole 3 triedy prímy s celkovým počtom 60 
žiakov. 
RŠ zobrala na vedomie novo povolený počet tried prímy 
 . 

3. P. riaditeľka informovala RŠ o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 2. polrok šk. 
roku 2011/12.  Na 1. stupni je 228 žiakov, ktorí všetci prospeli s vyznamenaním 
a mnohí z nich sa zúčastnili celkovo 12-tich súťaží. V 5. r. a GOŠ je 405 žiakov, 
z ktorých 262 prospelo s vyznamenaním, 82 prospelo veľmi dobre a 27 prospelo. 
Priemerná známka bola 1,29. Žiaci sa zúčastnili 99 súťaží a 155 žiakov sa umiestnilo, 
14 žiaci sa umiestnili v celoslovenských kolách olympiád alebo súťaží. Výsledná 
priemerná známka internej časti maturitnej skúšky je 1,33, t.j. tretia najlepšia 



priemerná známka v histórií školy.  
RŠ zobrala vynikajúce výsledky žiakov školy na vedomie. 
 

4. P. riaditeľka ďalej informovala RŠ o havarijnom stave v chemickom laboratóriu – 
v laboratóriu sa prepadla na viacerých miestach podlaha a teda je nepoužívateľné. Na 
škole bol statik aby zistil, či sa nenarušila statika budovy. Vzhľadom na výšku možnej 
opravy je nutná realizácia opravy cez VO.  
Uznesenie: Členovia RŠ sa dohodli, že havarijný stav chemického laboratória 
treba riešiť ako haváriu čo znamená prostredníctvom zriaďovateľa BSK. 
 

5.  
5. 1. Nová členka RŠ s. Winczerová vzhľadom na svoju neúčasť poslala RŠ email so 
žiadosťou riešenia situácie ohľadom počtu hodín prírodovedných predmetov 
a matematiky. Navrhuje možnosť zvýšenia počtu hodín pre tieto predmety, pretože 
žiaci majú o ne záujem. Ako alternatívne riešenie navrhuje možnosť diferencovať 
vzdelávanie na dva smery: humanitný a prírodovedný. 
Uznesenie: RŠ sa bude týmto návrhom zaoberať.  
 
5. 2. P. riaditeľka informovala RŠ o plánovaných stavebných úpravách a rekonštrukcií 
na leto. V budove gymnázia na Skalickej sa budú opravovať a rekonštruovať šatne, 
WC a sprchy pri telocvični, ďalej sa musí vybúrať priečka kvôli priestoru pre ďalšiu 
triedu. V budove na Teplickej sa budú opravovať sprchy a toalety. BSK prispeje na 
tieto opravy sumou 4.000 € (žiadalo sa 10.000 €), 4.000 € pôjde z rodičovských 
príspevkov, 2.000 € z prostriedkov školy a zvyšok sa bude financovať cez AVOS. 
Ďalej sa plánuje kvôli havarijnému stavu okien na kuchyni na Teplickej ich výmena  
za plastové. 
 
5. 3. P. riaditeľka ďalej informovala o zámere usporiadať Konferenciu pre nadané deti. 
O príspevok na konferenciu požiadala aj Mestskú časť Nové Mesto. 
 
5. 4. P. riaditeľka predniesla jednu pozitívnu správu: Škola získala od apríla 2012 
Akreditáciu (v rámci kreditového systému) na vzdelávanie učiteľov pre nadané deti. 
Informácie o Inovačnom programe vzdelávania učiteľov pre nadané deti 1. st. 
a gymnázia budú zverejnené. 
RŠ zobrala túto správu s potešením na vedomie. 
 
5. 5. Pedagogická rada spolu so psychológmi a odvolaním sa na program Aprogen 
žiada RŠ o doporučenie zvýšenia počtu žiakov v 1 ročníku. KŠÚ schváli pre šk rok 
2012/13 12 žiakov v jednej triede. V programe Aprogen je na základe overovania 
doporučený tento počet žiakov: 14 – 16 žiakov na 1. stupni a 18 – 22 žiakov na 8RG. 
Uznesenie: RŠ doporučuje na návrh Pedagogickej rady a psychológov navýšenie 
počtu žiakov prijatých do 1. ročníka ŠpMNDaG pre šk. rok 2012/13 na 15 žiakov 
v triede. 
 
5. 6. Členovia RŠ sa dohodli, že sa nebudú ďalej zaoberať uznesením 
z predchádzajúceho zasadnutia RŠ, ktoré hovorí, že RŠ sa  má zaoberať možnou 
transformáciou školy na súkromnú. 
 
5. 7. Vzhľadom na vyhlásenia p. riaditeľky, ktoré odzneli na zasadnutiach RŠ  a Rady 
rodičov (ďalej RR) aj v tomto šk. roku, o vysokej fluktuácií učiteľov z dôvodu nízkych 



platov, členovia RŠ za rodičov navrhli aby RŠ prípadne RR hľadali spôsob na 
zvýšenie finančného ohodnotenia učiteľov. Tento návrh sa prednesie v budúcom 
septembri aj RR. 
Uznesenie: RŠ sa bude týmto problémom zaoberať. 
 
5. 8. P. riaditeľka informovala RŠ o svojom rozhodnutí pokúsiť sa na žiadosť rodičov 
predškolákov zriadiť tzv. nultý ročník. 
Uznesenie: RŠ zobrala toto rozhodnutie na vedomie. 
 
5. 9. RŠ bola informovaná o tom, že vstúpilo do platnosti nariadenie o obmedzení 
počtu študentov navštevujúcich GOŠ na 5 % populácie v danom ročníku (skončilo sa 
posunutie účinnosti nariadenia). P. riaditeľka informovala, že p. Jagnešáková 
vypracuje legislatívny návrh odobrený VUDPaP-om o tom aby bola ŠpMNDaG 
vyňatá z pôsobenia tohto nariadenia. Tento návrh bude v lete prerokovávaný na 
MŠVVaŠ SR. 
Uznesenie: RŠ zobrala na vedomie zámer vypracovať legislatívny návrh a bude 
sa touto problematikou ďalej zaoberať. 
 

 
P. Čambálová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 
 
 
Zapísala: 
Mgr. Veronika Adamčíková 
tajomníčka RŠ 
 
 
 
 
 
 


