ZÁPISNICA ZO 9. ZASADNUTIA RADY RODIČOV ŠpMNDaG
zo dňa 8. 9. 2016

Miesto: zasadačka Gymnázia
Prítomní a hostia: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM
1.
Otvorenie zasadnutia riaditeľkou Školy pre mimoriadne nadané deti a
Gymnázia v Bratislave (ďalej len ŠpMNDaG) pani PhDr. Jolanou Laznibatovou,
CSc.
2.
Návrh pracovných orgánov zasadnutia Rady rodičov
3.
Informácia o príspevkoch rodičov
4.
Informácia o čerpaní triednych fondov a fondu OZ AVOS
5.
Informácia o organizovaní školského roka
6.
Informácia o z RŠ ohľadom propagácie ŠpMNDaG
7.
Informácia o úspechoch našich študentov v krajských a celoslovenských
súťažiach
8.
ŠpMNDaG - APROGEN
9.
DISKUSIA

PRIEBEH ZASADNUTIA
1. Otvorenie zasadnutia riaditeľkou ŠpMNDaG
Dr. Laznibatová privítala prítomných zástupcov rodičov a predstavila
zástupcov vedenia školy.
Následne sa pani riaditeľka a jej zástupca pre gymnázium Dr. Bujňák vyjadrili
k výsledkom INEKO, v ktorom sa ŠPMNDaG umiestnila na 3. mieste v rebríčku
gymnázií.
Poukázali na to, že kritériá nie sú kompatibilné s kontextom a štruktúrou
ŠPMNDaG. Ranking je o. i. založený na počte žiakov (škola ho má nižší ako iné školy),
na výsledkoch monitoru deviatakov (škola deviatakov nemá) a v nie sú zohľadnené
ani výsledky žiakov 1. Stupňa – preto vôbec nefiguruje v rebríčku ZŠ.
Priemerná známka na maturitách za školský rok 2015/16 pritom bola 1,14
(vrátane dobrovoľných predmetov). Za objektívnejšie vedenie školy považuje napr.
výsledky merania NÚCEM-u.
2. Návrh pracovných orgánov zasadnutia Rady rodičov
Vzhľadom na to, že Rada rodičov (ďalej RR) vzhľadom na skorý termín
konania zasadnutia nebola uznášaniaschopná, pracovné orgány na rok 2016/17 sa
zvolia až na jej ďalšom zasadnutí.
3.+4. Informácia o príspevkoch rodičov a o čerpaní triednych fondov a fondu OZ
AVOS

Dr. Laznibatová vyslovila rodičom poďakovanie za to, že občianske združenie
AVOS funguje a podporuje vzdelávací systém na škole. Opakovane zdôraznila, že ak
by škola nemala rodičovské príspevky, nemôže existovať.
V súčasnosti na ZŠ študuje 249 detí, a na gymnáziu 419 denných študentov
a 36 študentov žijúcich v zahraničí.
Podpora triednych fondov prostredníctvom AVOS
Aj v školskom roku 2015/16 prostredníctvom finančných darov o.z. AVOS
(z rodičovských príspevkov) boli podporené triedne fondy, Bližšie info na stránke
AVOS.
Heslovite 8.000 EUR na výmenu svietidiel na Teplickej, 4.802 EUR na
mikroskopy na biológiu na gymnáziu, 350 EUR na knihy, 377 EUR na encyklopédie.
Ďalšie prostriedky boli investované do pomôcok na fyziku, majstrovstiev v šachu,
atď.
Rada rodičov odporučila rodičom, aby svoje príspevky škole poukazovali na
účet o.z. AVOS, a nie na darovací účet BSK, keďže škola s nimi bude môcť
flexibilnejšie nakladať.
Rodičia môžu ŠpMNDaG podporiť aj prostredníctvom vzdelávacích poukazov,
ktoré sa použijú na financovanie interných krúžkov na škole.
Rekonštrukcia školy:
Pôvodne sa počas letných prázdnin mali vymeniť všetky okná na ZŠ, ktoré sú
v nevyhovujúcom stave. Plánovaný príspevok zo strany BSK vo výške 70.000 EUR
však rozpočtu BSK stačil len na výmenu okien vo dvoch radoch prednej fasáde. BSK
prisľúbilo vedeniu školy, že zaradí návrh na zateplenie celej budovy aj s výmenou
okien do plánu investícií na rok 2017. Rozpočet na budúci rok bude schvaľovaný
v novembri 2016,
Rekonštrukcia školy z príspevkov rodičov (AVOS)
Počas letných prázdnin bola Základná škola kompletne vymaľovaná, vymenili
sa svietidlá, lišty a sokle, v celkovej hodnote cca 26.000 EUR. Vzhľadom na to, že BSK
poskytlo len prostriedky na materiál (cca 12.000), zvyšok sumy bude hradený
z prostriedkov o.z. AVOS – teda z rodičovských príspevkov.
Prostriedky z o.z. AVOS nemôžu byť použité na odmeny pre učiteľov
a učiteľky. Jedným zo spôsobov, ako na škole udržať dobrých učiteľov, je zabezpečiť
im aspoň kvalitné pomôcky a dôstojné technické zázemie. Poskytnutím finančného
príspevku o.z. AVOS teda rodičia nielen zlepšia podmienky v akých sa učia ich deti,
ale aj vyjadria svoje uznanie práci učiteľov našej školy.
Návrh na zvýšenie rodičovského príspevku
Na zasadnutí RR bol vyslovený návrh, na zvýšenie mesačného príspevku zo
súčasných 20 EUR na 25 EUR, čím by sa podporili najmä triedne fondy, zlepšila
vybavenosť školy a podporila práca učiteľov.
Rada rodičov prosí rodičov, aby podľa možností celú sumu uhradili hneď na
začiatku roka. Rodičia na rodičovskom združení 13.9. dostanú na podpis darovacie
zmluvy.
Momentálne platí stav z minulého roka, t.j. celková suma je 240 EUR/rok (40
jednorázové školné + 20x10 mesačný poplatok). Pokiaľ rodičia podporia zvýšenie

príspevku o 5 EUR, celková suma sa zvýši na 290 EUR.
Zástupcovia rodičov majú prekonzultovať platenie príspevkov na triednych
aktívoch a získať v triedach mandát na to, aby mohli toto zvýšenie na najbližšej RR
odsúhlasiť.
Diskusia k bodu:
Ako motivovať všetkých rodičov, aby prispievali do o.z. AVOS. Prítomní
odporúčali o.z. AVOS, aby na internete zverejenilo zoznam darcov, čím by im
vyslovilo uznanie a zároveň motivovalo tých, ktorí neprispievajú. Deti rodičov, ktorí
neprispievajú, z prostriedkov OZ AVOS totiž profitujú rovnako ako deti
prispievajúcich rodičov. Zástupcovia rodičov budú o tom s dotknutými osobami
individuálne diskutovať.
5.

Informácia o organizovaní školského roka
Na zasadnutí RR nebola diskutovaná.

6.

Informácia z RŠ ohľadom propagácie ŠPMNDaG
Hlavnou témou Predsedníctva EK sú „Talenty pre Európu“. Riaditeľka školy
bude na túto tému 12.-13. septembra prednášať na medzinárodnej konferencii
v Bratislave.
7.

Informácia o úspechoch našich študentov v krajských a celoslovenských
súťažiach
Deti pravidelne bodujú na rôznych súťažiach, na základe stretnutí so žiakmi
ŠpMNDaG počas letných škôl a korešpondenčných seminárov na školu z vlastnej
iniciatívy prichádzajú noví študenti. Naši žiaci získali striebro na celoeurópskej
olympiáde v informatike, aj na fyzikálnej celosvetovej olympiáde. Vedenie školy
kriticky poukázalo na to, že návrhy na ocenenie úspešných žiakov sa na magistrát
podávali ešte pred tým, než sa konali finálne kolá medzinárodných súťaží, a tak sa
viacerým úspešným žiakom školy nedostalo formálneho ocenenia.
8.

ŠPMNDaG - APROGEN
Aprogen sa po prvýkrát v histórii dostal do nového ŠVP pre nadané deti,
avšak nie je v rámci ŠVP finančne krytý
9.
DISKUSIA - RÔZNE
Informácia o novom nájomcovi bufetu na gymnáziu
Vedenie školy informovalo o problémoch s bývalým nájomcom bufetu na
Gymnáziu, ktorý sa o.i. v komunikácii so žiakmi nevhodne vyjadroval. Vedenie školy
odporúča deťom najmä na 2. stupni, aby s bývalým bufetárom už nekomunikovali ani
cez sociálne siete, ani cez e-mail. Bufet prevezme nový nájomca. Vedenie zároveň
informovalo o tom, že rozviazalo pracovný pomer s bývalým ekonómom školy pre
opakované hrubé porušenie pracovnej disciplíny.
Štrajk učiteľov
Ďalej sa diskutovalo o blížiacom sa stupňovanom štrajku učiteľov,
a neskoršom možnom kontinuálnom štrajku.

ZÁVERY:
Zástupcovia rodičov získajú vo svojich triedach mandát na zvýšenie rodičovského
príspevku na 25 EUR/mesiac.
O.z. AVOS na internete zverejní zoznam darcov.
.
V Bratislave, 8. 9. 2016
Zapísala:
Barbara Lášticová ................................................
Overili:
p. Flandera ................................................
p. Alica Orda Oravcová ................................................

