
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 17. septembra 2020 

 
 
Prítomní:  Mgr. Pavol Blaňár, Mgr. Darina Rauová, Mgr. Renáta Šramová, Zora Ťapáková, Doc. 
MUDr. Zuzana Popracová, Mgr. Eva Sporinská, Doc. RNDr. Ivan Haverlík 
 
Neprítomní: Ing. Zuzana Rattajová, 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. Oboznámenie Rady školy so zmenami v pracovnom poriadku, školskom poriadku APROGEN, 

organizačnom poriadku a ich odsúhlasenie. 

3. Schválenie počtu žiakov/tried prijímaných do 1. Ročníka pre školský rok 2020/2021 a riešenie 

počtu žiakov do prvej triedy. 

4. Hodnotiaca správa o výsledkoch postupových testov a maturít 2019/2020 – aktuálny stav. 

5. Informácia o pedagogicko–organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

a organizácii nasledujúceho školského roka a schválenie plánu výkonov na nasledujúci 

školský rok. 

6. Činnosti v prebiehajúcom školskom roku (projekty, spolupráca so vzdelávacími inštitúciami 

a rodičmi, atď.) 

7. Informácia o kontajnerových triedach, opravách a rekonštrukcií na škole. 

8. Vzdelávanie počas pandémie COVID 19. 

9. Program zasadnutí Rady školy pre školský rok 2020/2021 

10. Diskusia a záver. 

 

 
K bodu 1:  
Mgr. Renáta Šramová privítala prítomných a otvorila 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: 
P. riaditeľka školy oboznámila RŠ o zmenách v školskom poriadku na Gymnáziu: 
- upravené bolo zvonenie,  
- postupové testy v 5. Ročníku sa uskutočnia až v apríli 2021, 
- každý žiak gymnázia musí absolvovať – zúčastniť sa zvolenej súťaže v priebehu troch rokov štúdia 
- zapracované boli nariadenia Úradu verejného zdravotníctva – zónovanie (červená, oranžová, 
zelená).  
V pracovnom a organizačnom poriadku nenastali žiadne zmeny. 
P. riaditeľka požiadala o odsúhlasenie zmien v školskom poriadku APROGEN. 
 
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 3: 
Primárne vzdelávanie – s výberom žiakov do prvého ročníka vznikol problém, keď naša psychologička 
odmietla vyšetrovať deti počas COVIDu - 19. P. riaditeľka zabezpečila vyšetrenie v súkromnej 
psychologickej poradni. Na základe výsledkov psychologických testov bolo do prvého ročníka prijatých 
60 prvákov, ktorí sú rozdelení do 4 tried. 
 
K bodu 4: 
Sekundárne vzdelávanie – postup žiakov 5. ročníka do primy. 
15. júna 2020 sa všetci piataci zúčastnili postupových testov do 8.ročného Gymnázia. Vyhoveli 
požiadavkám prijatia, ale na základe zamietnutia požiadavky o navýšení počtu žiakov do Primy 
Ministerstvom školstva SR, postúpilo 54, potom dodatočne ešte 6+3, spolu 63 žiakov, 5 žiaci 
nepostúpili. Zo strany rodičov prišlo niekoľko sťažností ako reakcia na neprijatie do Gymnázia. 
Maturity – dobrovoľná ústna maturita – priemer 1,0 a celkový priemer 1,01. 
Počty žiakov v školskom roku 2020/2021: 
Primárne vzdelávanie – 245 žiakov z toho 10 zahraničných 
Gymnázium – 532 žiakov 
 
K bodu 5: 
Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2020/21 a schválenie plánu výkonov:  
Primárne vzdelávanie – 18 pedagógov, 14 vychovávateľov, chýbajú 2 vychovávatelia, žiaci sú zatiaľ 
rozdelení, pedagógovia sú zabezpečení aj na gymnáziu, vrátane učiteľa konverzácie AJ (native 
speaker), 46 pedagógov, 2 odborní zamestnanci a 1 lektor. Na gymnáziu je 24 kmeňových učební + 
jazykové a odborné (biologická, chemická, fyzikálna).  
Pre školský rok 2021/2022 budeme požadovať 66 žiakov pre postup do primy. 
 
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 6: Výchovno-vzdelávacie aktivity, projekty a spolupráca so vzdelávacími inštitúciami a rodičmi 
bude prebiehať v súlade s epidemiologickými opatreniami a nariadeniami Úradu verejného 
zdravotníctva.  

Žiaci  gymnázia spolupracovali s ŠPÚ na vytvorení portálu Učíme na diaľku. Za spoluprácu a pomoc 
prišlo poďakovanie Jakubovi Nagymu, Viktorovi Demčákovi, Bekečovi a Reviľakovi. 

K bodu 7: 
P. riaditeľka informovala RŠ o výstavbe kontajnerových tried, ktoré sa nemôžu postaviť z hygienických 
dôvodov, pôjde len o pohybové štúdio. Tri triedy boli vytvorené z malej telocvične.  



Rekonštrukcia školského dvora na Teplickej, vytvoriť návrh na rekonštrukciu a revitalizáciu ihriska 
požiadať o pridelenie finančných prostriedkov BSK a o vypracovanie komplexného projektu využitia 
celého školského dvora.  
 
Na gymnáziu je možné využiť priestor dvora na vybudovanie átriovej auly a ďalšie možnosti využitia. 
 
Je dôležité využiť potenciál žiakov Gymnázia a zapojiť ich do rôznych projektov štátnych, vedeckých, 
vzdelávacích inštitúcií a podnikateľských subjektov.  
 
Pokúsiť sa príslušným orgánom navrhnúť vznik Centra vedecko-technologického vzdelávania, resp. 
vedecko technologický park za účelom podpory vedy vzdelávania na najvyššej úrovni, zabezpečiť 
prednášky, lektorov, atď. – príprava budúcich vedcov, spolupráca so štátnou správou, samosprávou, 
top manažérmi, firmami atď. a to nie len pre žiakov vysokej školy, ale aj žiakov strednej školy, pokúsiť 
sa o participáciu našich žiakov na inovatívnych projektoch.  
 
V sobotu 19.9.2020 budú vytvorené nove parkoviská pred obidvoma budovami školy. 
 
K bodu 8: 
Vzdelávanie počas pandémie je zahrnuté v školskom poriadku. 
 
K bodu 9: 
Viktória Nguyenová – členka RŠ za študentov odišla zo školy. Koncom septembra 2020 prebehne 
voľba do žiackej Rady – nový zástupca do RŠ. 
 
Plán zasadnutí ŠR v školskom roku 2020/2021: 

- september 2020 
- november 2020 
- február 2021 
- jún 2021 
- a podľa potreby 

 
 
 
 
K bodu 10:  
Predseda RŠ poďakoval všetkým prítomným za účasť a o 19:00 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 
 
 
 


