
RADA ŠKOLY PRI SPOJENEJ ŠKOLE,  
TILGNEROVA 14, 841 05 BRATISLAVA  

 
 Zápisnica zo stretnutia Rady školy dňa 2. 06. 2021 

 

- rodičia RŠ: Katarína Medveďová, Matej Stuška, Monika Laššánová 

- pedag. a nepedag. pracovníci školy RŠ: Ivana Reviliaková, Milan Lônčik, Henrich Mäsiar 

- poslanci MČ RŠ: Richard Savčinský 

- riaditeľka školy: Dana Ihnaťová  

- za ZRPŠ: Jana Marková 

Vopred ospravedlnení: Ján Horecký, Michal Kovács, Elena Poláková, zástupca študenta 

Program: 

1. Informácie o školskom roku 2020/2021 p. riaditeľky Ihnaťovej 

2. Rekonštrukcia školského ihriska 

3. Rôzne  

 

Predsedníčka RŠ privítala prítomných členov RŠ a predostrela program zasadnutia RŠ.  

Ad 1 

P. riaditeľka Ihnaťová informovala prítomných o školskom roku 2020/2021, ktorý prebehol 

v mimoriadnom režime vzhľadom na pandémiu COVID-19. Informovala o nasledovných 

skutočnostiach: 

Zákon č.245/2021-školský zákon-§ 64-odst.2  

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží 

zriaďovateľovi školy najneskôr do 15. júna návrh počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v 

nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory. 

Zriaďovateľ strednej školy predloží návrhy podľa prvej vety do 30. júna samosprávnemu kraju, do 

ktorého územnej pôsobnosti stredná škola patrí. 

Rada školy vzala na vedomie a súhlasí s počtami žiakov. 

Fungovanie školy počas pandémie: 

      V auguste 2020 – školenie práca v MS TEAMse - lektorka z MPC - pani Monika Popluhárová 

      V septembri 2020 – kolegyne, ktoré vedeli pracovať v TEAMse pripravili online rozvrhy pre  

      učiteľov. 

Zabezpečenie rúšok pre učiteľov- september, respirátorov- marec-finančné prostriedky školy 

12. októbra 2020 - prechod na dištančnú výučbu Stredná školy 

26. októbra 2020 - prechod na dištančnú výučbu II. Stupeň ZŠ 

20.12.2020 do 8.1.2021 zimné prázdniny 

11.1.2021 dištančná výučba aj I. stupeň ZŠ 



RADA ŠKOLY PRI SPOJENEJ ŠKOLE,  
TILGNEROVA 14, 841 05 BRATISLAVA  

 
Od 11.1.2021 do 5.3.2021 – deti rodičov z kritickej infraštruktúry z Karlovej Vsi boli v škole ( 8-10 

detí) 

Od 8. 3.2021 do 31.3.2021 – deti rodičov kritickej infraštruktúry z Tilgnerovej boli v škole (24 detí) 

už aj s fungovaním školskej jedálne. 

Od 7.4.2021 – I. stupeň ZŠ ( 90% detí) – nástup do školy 

Od 26.4.2021 – II. stupeň ZŠ a príma - kvarta OGY (89% detí) – nástup do školy 

Od 10.5.2021 – kvinta-septima OGY a BG – nástup do školy 

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ – od 7.4. do 17.4.2021 – online prihláška- rozhodnutie o prijatí/neprijatí 

do 15.5.2021 

Prijímacie pohovory: 

              Do prímy OGY:  prihlásilo sa 121 žiakov, z toho na prvý termín 73 a na druhý termín 48 žiakov. 

1. termín: 3.5.2021  zúčastnilo sa 70 žiakov, 1 žiak sa odhlásil, 2 žiačky sa ospravedlnili zo 

zdravotných dôvodov, jedna z nich si presunula termín na 10.5.2021.  

               2. termín: 10.5.2021 zúčastnilo sa 46 žiakov, 2 žiaci neprišli - bez ospravedlnenia 

Náhradný termín: 13.5.2021 – 1 žiak  

              Do prvého ročníka BG: sa prihlásilo 166 žiakov, z toho na 1. termín 68 a na 2. termín 98 žiakov. 

1. termín: 5.5.2021 sa zúčastnilo 68 žiakov,  

2. termín: 12.5.2021 sa zúčastnilo 93 žiakov, 2 žiaci  sa ospravedlnili, jedna je v karanténe, 

bude robiť prijímacie skúšky v náhradnom termíne, 3 žiaci neprišli - bez ospravedlnenia,  

Náhradný termín: 18.5.2021– 1 žiačka  

Maturitné skúšky: 

Zrušená EČ a PFIČ. Výpočet priemerov známok z jednotlivých ročníkov: 

Oktáva A – priemer: 1,10               Oktáva B: 1,18                        V. Ab: 1,02         Škola: 1,10 

31.5.2021 – ústna forma MS: 4 žiaci dobrovoľne: 1 - NEJ, 3 - DEJ a 1 žiak nesúhlasil 

s vypočítaným priemerom z ANJ 

12 študenti z bilingválnej sekcie vykonali úspešne štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka 

na úrovni C1 a C2. Pochvala aj od Štátnej jazykovej školy, nakoľko tento rok boli najúspešnejší 

zo všetkých škôl. 

Počas dištančného vzdelávania sa učitelia zapájali do rôznych webinárov. 

Pani učiteľky a učitelia zapojili deti aj do rôznych súťaží a predmetových olympiád (zväčša 

online): Biologická olympiáda- organizátor, Anglická olympiáda-organizátor, Matematická 

olympiáda, Dejepisná olympiáda, Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín-školské kolo, SOČ, 

Ekonomická olympiáda-celoslovenské kolo (jún)..... 

Pani učiteľky/učitelia zorganizovali prednášky pre žiakov, napr: Hoaxy a newsfakes - II.Ab 

a sexta A, Archeologické múzeum 6.A a 6.C..., Projekty: Starší mladším, Dejepisný karneval... 
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Očkovanie učiteľov na škole je v súčasnosti 55%,  

Škola má problém s upratovaním, nakoľko sú 4 upratovačky PN. 

 

Ad 2 

Financie z grantu mesta  na rekonštrukciu ihriska, ktoré škola získala v roku 2020, museli byť vrátené, 

nakoľko neboli pre pandémiu prefinancované v danom roku 2020. Mestskí poslanci budú opäť o našej 

dotácii hlasovať v júni 2021. Súbežne však škola spolu s Miestnym úradom KV (prednostka p. 

Múčková) pracujú na predschválení Zmluvy o spolupráci, aby sa verejné obstarávanie mohlo začať 

robiť okamžite, ako mesto odsúhlasí grantové financie na rekonštrukciu ihriska Tilgnerova. Stavebné 

povolenie na ihrisko sa podarilo vybaviť v januári 2021 (p. Morávek).  V dôsledku pandémie však 

musel byť urobený nový rozpočet, nakoľko všetky položky stúpli na cene. MiÚ KV pripustil, že by bola 

možnosť to dofinancovať z ich rezervy (cca 20 000€) a sumou 10 000€ pri prispela na dofinancovanie 

aj Nadácia Tilgnerka. Predpoklad dokončenia rekonštrukcie ihriska, pri priaznivom nastavení, je 

október – november 2021. 

Zástupcovia RŠ Tilgnerova delegujú ako zástupcu školy a OZ Tilgnerka do výberovej komisii 

verejného obstarávania rekonštrukcie ihriska Tilgnerova pána Kornela Gajdára. 

Jednoznačne odsúhlasené prítomnými členmi RŠ. 

 

Ad 3 

Diskusia  sa viedla ohľadne získavania grantov školami, bratislavské školy sú neustále 

znevýhodňované, nakoľko nemôžu čerpať euro-fondy a sú morálne aj technicky zastaralé. 

M. Stuška informoval o možnosti zapojiť sa do projektu: 

https://inklucentrum.sk/otvara-sa-novy-grantovy-program-na-podporu-vzdelavania-pre-vsetky-deti/ 

Alebo https://www.digikoordinatori.jaslovensko.sk/  - kam sa prihlásila p. uč. Kresáňová 

  

 

M. Laššánová poďakovala prítomným za konštruktívnu diskusiu a uzavrela zasadnutie RŠ. 

 

V Bratislave. 2.6.2021 

 

 

Zapísala: Monika Laššánová    

Overila:  Dana Ihnaťová 

https://inklucentrum.sk/otvara-sa-novy-grantovy-program-na-podporu-vzdelavania-pre-vsetky-deti/
https://www.digikoordinatori.jaslovensko.sk/

