Zápis zo zasadnutia Rady Rodičov
pri ŠpMNDaG , Teplická 7, Bratislava

Dátum konania : 30.01.2013
Prítomní :
a/ Vedenie školy v zastúpení :
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. – riaditeľka školy
Mgr. Eva Dubeňová – zástupkyňa riaditeľky školy na 1. stupni
PhDr. Milan Bujňák – zástupca riaditeľky školy na gymnáziu
Mgr. Ladislav Mako – ekonóm
b/ zástupcovia rodičov – podľa prezenčnej listiny
c/ zástupcovia OZ AVOS a OZ SOVA
d/ pedagogickí zamestnanci školy
Na úvod zasadnutia, p. Jagnešáková udelila slovo
riaditeľke školy
a zároveň oznámila, že zhotovením zápisu bola poverená p.Kolevská
a jeho overením p. Z.Kiliánová za rodičov a p. V.Hrušková za
pedagogických zamestnancov školy.
Pani riaditeľka vo svojom úvodnom príhovore, po privítaní prítomných,
informovala
rodičov
o nasledujúcich
zistených
skutočnostiach
a nasledujúcich postojoch, aktivitách a rozhodnutiach vedenia školy :
1. Informácia o komunikácii s BSK :
- vzhľadom na nejasnosti týkajúce sa návrhu BSK, súvisiaceho
s prípravou posledného zasadnutia Rady rodičov, navštívila
riaditeľka školy, spolu so svojimi zástupcami, osobne
BSK. V rokovaní s p. Ing. Csabayom a p. Zápalovou si vysvetlili
vzniknutú situáciu. Záverom tohto rokovania bolo, že BSK plne
rešpektuje suverenitu vedenia školy, vrátane určenia miesta
konania stretnutí s rodičmi v rámci RR, ktorý je jej poradný orgán.
2. Informácia o prebiehajúcich finančných kontrolách :
- na konci roka 2012 a začiatkom roka 2013 sa na školu ohlásili
takmer súčasne dve finančné kontroly : prvá – audit BSK a druhá kontrola nariadená hlavným kontrolórom z BSK
- po rozhodnutí zriaďovateľa na BSK bola zvolená postupnosť : prvý
– sa uskutoční audit BSK, potom sa zrealizuje plánovaná kontrola
od hlavného kontrolóra BSK.
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3. Informácia o riešení situácie na základe konzultácií s auditormi
BSK, týkajúcich sa spôsobu uhrádzania peňazí od rodičov,
určených na podporu školy:
- na základe podrobnej analýzy s auditormi BSK, s ohľadom na
situáciu, ktorá vznikla na škole v 1.polroku šk.roka 2012/2013
(vznikom a pôsobením OZ SOVA), sa vedenie školy rozhodlo
postupovať pri vyberaní finančných príspevkov od rodičov tak, že
budú platby priamo uhrádzať na Darovací účet školy.
- v súlade s platnou legislatívou je jediným možným spôsobom,
ktorým môže štátna škola prijímať finančné dary určené na
podporu svojej činnosti : úhrada bankovým prevodom na
DAROVACÍ ÚČET ŠKOLY.
- na základe uvedeného sa vedenie školy rozhodlo, že odteraz
prijímateľom peňazí od rodičov bude výlučne škola, a to
prostredníctvom Darovacieho účtu.
- znamená to, že – s platnosťou od 1.2.2013 – nebudú na výber
týchto príspevkov používané žiadne sprostredkovateľské
mechanizmy (občianske združenia, priame platby cez učiteľov,
ale každý rodič, samostatne, sám za seba, bude uhrádzať
dohodnuté mesačné príspevky, prostredníctvom platobného
príkazu/internetbankingom/resp. poštovou poukážkou, priamo na
Darovací účet školy.
- znamená to, že s platnosťou od 1.2.2013 bude škola prijímať
príspevky od rodičov výlučne prostredníctvom Darovacieho účtu
školy
- p. riaditeľka sa poďakovala auditorom BSK za odbornú radu, ktorí
vysvetlili jediný zákonný postup v tejto veci.
- v súlade s týmto rozhodnutím bolo číslo zriadeného darovacieho
účtu školy odovzdané zástupcom jednotlivých tried (č. účtu : 824
04 39/5200)
veľká časť prítomných rodičov toto rozhodnutie vedenia školy
privítala potleskom.
riaditeľka školy informovala, že v najbližšom čase bude
vypracovaná smernica školy o systéme a spôsobe uhrádzania
dohodnutých mesačných príspevkov rodičov, obsahujúca
podrobné pokyny pre rodičov, vrátane spôsobu používania
variabilných symbolov. Následne po zverejnení predmetnej
smernice na web stránke školy bude možné a potrebné uhrádzať
dohodnuté mesačné príspevky za 2.polrok šk. roku 2012/2013.
- výška dohodnutého mesačného príspevku rodičov na podporu
činnosti školy zostáva nezmenená, t.j. : uhrádza sa CELÝCH 20
EUR /resp.10 EUR na žiaka mesačne na uvedený účet – vrátane
tzv. “triednych fondov“
- vzhľadom na toto rozhodnutie vedenia školy sa ďalšia, plánovaná
diskusia o tom, či má výber dohodnutých mesačných príspevkov
od rodičov pre školu sprostredkúvať a organizačne zastrešovať
OZ SOVA, alebo OZ AVOS, stala bezpredmetnou. S OZ SOVA sa
uskutoční posledné stretnutie riaditeľky školy a vedenia na
uzavretie financií a ich vrátenie škole.
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v otázke odvádzania 2% z daní, zostáva odporúčaním školy
postúpiť tieto, v prípade rozhodnutia darcu, v prospech OZ AVOS,
ktoré zostáva oficiálnym partnerom školy pre ďalšie aktivity
vykonávané v súlade s platnou legislatívou (bližšie informácie
plus tlačivá budú zverejnené na web.stránke školy)

4. Informácia o rozsahu ekonomických služieb poskytovaných
Mgr. L. Makom
- v nadväznosti na opakovane vznášané otázky zo strany
niektorých rodičov, súvisiacu s výškou pravidelnej odmeny za
ekonomické služby poskytované Mgr. L. Makom pre školu,
riaditeľka prítomných informovala, že aj táto otázka bola
predmetom skúmania finančnej kontroly, ktorá ju zhodnotila ako
pre školu výhodnú, nakoľko Mgr. L. Mako – za paušálnu odmenu –
poskytuje škole komplexné služby zahŕňajúce: bežné účtovníctvo,
ekonomiku rozpočtových peňazí (vrátane vyúčtovania dotácií)
a personalistiku – vrátane všetkých nákladov na potrebné
personálne zabezpečenie týchto činností. Navyše zamestnáva aj
tajomníčku školy pre gymnázium. Zároveň riaditeľka školy
informovala, že agenda Mgr. L. Maka bude rozšírená
o administráciu čerpania prostriedkov z Darovacieho účtu školy,
ako aj o účtovanie prichádzajúcich platieb–darov od rodičov
(viď.vyšie)
5. Informácia o najnovších medzinárodných úspechoch žiakovabsolventov ŠpMNDaG a pripomenutie dvoch významných
výročí ŠpMNDaG
Riaditeľka školy informovala prítomných rodičov o nasledujúcich –
v medzinárodnom meradle mimoriadne oceňovaných úspechoch
absolventov ŠpMNDaG :
- Dominika Celecová- 100% napísané TOEFL testy v USA
- Marek Buchman- najlepšie napísané testy z anorganickej chémie
v histórii Oxfordu
- Matej Večerík- získal ako jeden z 10 študentov Cambridge ,kartu
na prístup do učiteľských priestorov s výsadným postavením
študenta
Pritom zdôraznila, že práve takéto úspechy sú medzinárodne
uznávaným, objektívnym kritériom, svedčiacim o kvalite vzdelávania
na danej škole a jej schopnosti podchytiť a rozvíjať nadanie
a predpoklady jednotlivých žiakov– v prípade našej školy – žiakov
nadaných.
Zároveň dala prítomným do pozornosti dve významné výročia, ktoré
ŠpMNDaG
pripadli na tento školský rok:
- 01.09.1993- začatie programu APROGEN- 20. výročie od založenia
- 01.01.1998- zriadenie školy- 15. Výročie
Tieto dve udalosti plánuje škola osláviť v priebehu roka rôznymi
akciami a konferenciou.
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K informáciám obsiahnutým v úvodnom príhovore riaditeľky školy
priebežne prebiehala voľná diskusia v podobe položenej otázky
a následného poskytnutia odpovede kompetentným respondentom:
Otázka :
Ako bude zabezpečená promptnosť prísunu peňazí – ich presun z
„darovacieho účtu“ na BSK do dispozície školy.
Odpoveď :
Mechanizmom dohodnutým s BSK – najpravdepodobnejšie : formou
poskytovania záloh z disponibilných zdrojov školy. (riaditeľka školy)
Otázka :
Môžu si rodičia uchovať spôsob priamych platieb učiteľom ?
Odpoveď :
NIE – VŠETKO už pôjde bezhotovostne, na darovací účet pre školu,
v zmysle smernice, ktorá bude zverejnená na web.stránke školy a podľa
pokynov v nej obsiahnutých (riaditeľka školy)
Otázka :
Ako budú zverejňované prehľady výdajov uskutočnených z týchto
peňazí(z darovacieho účtu) ?
Odpoveď :
V prípade záujmu bude na vyžiadanie k nahliadnutiu pravidelné mesačné
vyúčtovanie, pričom všetky faktúry budú – v zmysle platnej legislatívy –
zverejňované na internete. (riaditeľka školy)
Otázka :
Ako bude rozhodované o použití darovaných peňazí ?
Odpoveď :
V súlade s legislatívou súvisiacou s takýmto spôsobom výberu finančných
darov pre školu sú rozhodnutia plne v kompetencii vedenia školy, ktoré –
v tomto procese - zohľadní všetky prínosné podnety a odporúčania zo
strany rodičov. V prípade väčších investícií – budú tieto konzultované so
zriadovateľom. V zásade však budú takto akumulované finančné zdroje
využívané predovšetkým na podporu vzdelávacích a výchovných procesov
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na škole a podporu jej bežnej prevádzky, čo si špecifický alternatívny
program pre nadaných žiakov vyžaduje. (riaditeľka školy)
Otázka :
Je pravda, že pri realizácii platieb si rodič bude môcť/bude musieť vyberať
z „možných účelov použitia“ ?
Odpoveď :
Všetky podrobné informácie súvisiace s poskytovaním finančných
príspevkov na darovací účet školy budú obsiahnuté v smernici, ktorá bude
zverejnená na web.stránke školy. Je potrebné upozorniť na ňu všetkých
rodičov a je potrebná spolupráca a súčinnosť vedenia školy cez triednych
učiteľov smerom k všetkým rodičom (zástupca školy)
Otázka :
Čo bude s nevyčerpanými prostriedkami z 1. polroka šk.r.2012/2013, ktoré
boli – za účelom podpory školy – odvedené v prospech OZ SOVA ? A čo
bude s peniazmi tých rodičov, ktorí na účet OZ SOVA uhradili jednorazovo
príspevok na celý školský rok?
Odpoveď :
OZ SOVA vysvetlilo, prečo nie je možné akceptovať návrh časti prítomných
rodičov – previesť jednorazovo celý finančný zostatok z k 30.01.2013 ,
vyplývajúci z objemu finančných príspevkov dosiaľ poskytnutých rodičmi
žiakov školy v prospech OZ SOVA a objemu finančných dotácií dosiaľ
poskytnutých z OZ SOVA v prospech školy, na predstavený darovací účet
školy.
Vzhľadom na to, že príspevky rodičov, ktoré sú momentálne na účte OZ
SOVA, môžu byť použité len v súlade so Stanovami OZ SOVA a znenie
smernice upravujúcej príspevky na Darovací účet školy nie je zatiaľ
známe, OZ SOVA bude ďalší postup v tejto otázke komunikovať, po svojej
internej porade, prostredníctvom svojej web stránky : www.ozsova.sk , kde
budú do 01.02.2013 zverejnené informácie o tom, akým spôsobom budú
môcť rodičia svoje zatiaľ nespotrebované príspevky nasmerovať na
darovací účet školy resp. späť na svoj účet. podľa ktorých sa budú môcť k
tejto otázke postaviť jednotliví individuálne prispievajúci rodičia. (Ing. J.
Hruškovič, zástupca OZ SOVA)
Podarovať celý objem peňazí nie je problém, auditori navrhli , aby
predmetom daru boli prevádzkové náklady školy. (riaditeľka školy)
OZ SOVA bude ďalší postup v tejto otázke komunikovať, po svojej internej
porade, prostredníctvom svojej web.stránky : www.ozsova.sk , kde budú

Zápis zo zasadnutia RR pri ŠpMNDaG zo dňa 30.01.2013

5

do 01.02.2013 zverejnené pravidlá a informácie, podľa ktorých sa budú
môcť k tejto otázke postaviť jednotliví individuálne prispievajúci rodičia.
(Ing. J. Hruškovič, zástupca OZ SOVA)
Otázka:
Štruktúra príspevkov 40+20/10, nie je to veľa?
Odpoveď:
Na súkromných školách zameraných na vzdelávanie intelektovo nadaných
detí sa berie mesačný poplatok 100 € a viac. Otázka je, ako možno
v porovnaní s nimi zabezpečiť konkurencieschopné podmienky pre
vzdelávanie na našej štátnej škole. Na ŠpMNDaG dlhodobo platí tento
vzorec: okrem učebníc a špeciálnych pomôcok sa financuje aj obnova
opotrebovaného materiálu – koberce, počítače a tonery. Perspektívne sa
uvažuje o výmene okien na Teplickej . Pôvodne sa riešila otázka nadstavby
budovy gymnázia, no po zistení, že škola stojí na nevyhovujúcom teréne
sa pristúpilo k oprave telocviční. Vždy sa na takéto úpravy robí verejné
obstarávanie. V roku 2011 sa robili opravy telocviční na Teplickej aj na
Skalickej, v roku 2012 sa vykonali opravy šatní , spŕch a toaliet tak na
Teplickej ako aj na Skalickej. Opravy boli nutné z dôvodu absolútne
nevyhovujúcich hygienických podmienok v týchto priestoroch( 50 rokov
neopravované priestory.)
Otázka:
Prečo rekonštrukciu hradíme my?
Odpoveď:
Do budovy gymnázia investuje aj BSK, ale je to veľa peňazí. Nemôžu platiť
všetko. Preto sa na takéto práce používajú aj peniaze rodičov. Zriaďovateľ
investoval do oboch budov školy strašne veľa peňazí. (zástupca riaditeľky
školy)
Keďže sme jediná škola svojho druhu v SR, je aj v našom záujme, aby
vyzerala slušne. Chodieva k nám veľa návštev. Len vďaka darom,
príspevkom rodičov a 2% môžeme tieto investície realizovať. (riaditeľka
školy)
Otázka:
Čo je Rada rodičov? Nie je jej štatút na stránkach školy?
Odpoveď:
Na stránkach školy je len štatút Rady školy. To je oficiálny inštitút
vyplývajúci zo zákona. Rada rodičov sú vlastne dôverníci jednotlivých
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triednych učiteľov, ktorých má riaditeľ ako svoj poradný orgán. Ale ako
potvrdili učitelia, títo zástupcovia nereprezentujú názory všetkých rodičov
vo svojich triedach. (riaditeľka školy)
Otázka:
Kto je AVOS?
Odpoveď:
p. Kasarda – zakladajúci člen + asi 10 rodičov, niektorí už na škole nemajú
deti, (p. Večeríková, p. Jurica), ale sú tam aj niektorí učitelia zo školy, napr.
Renáta Šramová. (riaditeľka školy)
Otázka:
Ste aj Vy členkou AVOSu?
Odpoveď:
Áno, ako zakladajúci člen a som podpredsedníčkou AVOS-u(riaditeľka
školy)
Otázka:
Je možné, aby komunikácia z Rady rodičov bola adresovaná aj učiteľom,
alebo aspoň výsledok dohody rodičov v triede?
Odpoveď:
Prosím, učiteľov týmto nezaťažujte. Chcem, aby učitelia mohli v kľude
a pohode pracovať a nemali by byť zaťažovaní problémami o ktorých
nemôžu rozhodovať. Rozhodne sa chceme a vrátiť k pôvodnému spôsobu
komunikácie – vedenie školy - triedny učiteľ – rodič . Na stránkach školy
budeme zverejňovať aj zápisnice z Rady rodičov. (riaditeľka školy)
Otázka:
Ako je možné, že pri iných štátnych školách OZ fungujú a školám
pomáhajú.
Odpoveď:
Pretože tam nemali takú exaktnú kontrolu a neboli zatiaľ upozornení na
správnosť postupu v zmysle zákona. (pani riaditeľka)
Otázka:
Vyplýva z toho, čo tu bolo povedané, že kontrola vytkla našej škole
spoluprácu s OZ SOVA?
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Odpoveď:
Nie je potrebné sa k tomu vracať, vzhľadom k uvedenému nereflektujeme
na ďalšiu spoluprácu s OZ SOVA, z našej strany je to už uzavretá
kapitola. (pani riaditeľka)

Po vyčerpaní otázok, súvisiacich s informáciami poskytnutými riaditeľkou
školy p. J. Jagnešáková, v mene rodičov školy, ubezpečila pedagogický
zbor ŠpMNDaG, že nikto z RR nemal nikdy v úmysle dehonestovať prácu
pedagógov, ktorú si vážia a plne si uvedomujú ich nadštandardný prístup.
Na záver vedenie školy oznámilo, že bude:
- zverejňovanie zápisov a zápisníc zo zasadnutí a stretnutí Rady školy
a Rady rodičov na webovej stránke školy
- so zriadením priestoru na webovej stránke školy - „okienko“,
slúžiace na predkladanie podnetov a návrhov zo strany rodičov
(primárne má tento priestor zabrániť vzájomnej neinformovanosti
a negatívam, ktoré so sebou v minulosti prinášala voľná e-mailová
komunikácia v priebehu posledného mesiaca
- čo sa týka ďalšej spolupráce vedenia školy a Rady rodičov, bolo
zdôraznené:
a) Rada rodičov má napomáhať k zefektívneniu výmeny informácií
medzi vedením školy a jednotlivými rodičmi žiakov školy a to
najmä kvalitnou spoluprácou triednych učiteľov a ich triednymi
dôverníkmi
b) Rada rodičov môže len predkladať vedeniu školy návrhy, príp.
podnety zo strany rodičov žiakov. Vedenie školy zváži ich
opodstatnenosť.
c) Rozhodovacie právomoci vo vzťahu k týmto odporúčaniam
a návrhom, ako aj vo vzťahu k celému chodu školy má plne
v kompetencii riaditeľka školy ako štatutár, ktorá je zodpovedná
za celý výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy.
Vzhľadom na skutočnosť, že otázka štatútu Rady rodičov bola do
programu zasadnutia RR doplnená dodatočne a bez možnosti jej
predchádzajúceho komunikovania s rodičmi, bol tento bod na odporúčanie
riaditeľky školy zrušený. Prítomní rodičia akceptovali toto odporúčanie a sa
tento bod na stretnutí neriešil a ani k hlasovaniu nedošlo.(riaditeľka školy)
P. J. Jagnešáková následne zasadnutie Rady rodičov ukončila.
V Bratislave dňa 30.01.2013
zapísala: Mgr. art. Petronela Kolevská
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overili: PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD. a Mgr. Veronika Hrušková
na základe doplnení rodičov finálnu verziu pripravila: Ing.
Jagnešáková
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