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

 

 Zápisnica zo stretnutia Rady školy dňa 22. 10. 2020 

 

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, s 

Usmernení ministra školstva z dňa 29.9.2020, odporúčaním Oddelenia školstva, školského 

úradu Miestneho úradu Karlova Ves (OŠ, ŠÚ MiÚ KV ) z utorku 13.10.2020 a Uznesením vlády 

SR č. 654 z 12.10.2020 sa uskutočnilo elektronické (mailami) zasadnutia Rady školy.  

Program rady školy, aj so všetkými materiálmi na naštudovanie dostali členovia RŠ 9.10.2020. 

Mailová komunikácia a diskusia k predloženým materiálom prebehla v období 19.10.2020 

(10,31h) do 22.10.2020 (10,00h.)  

 

Mailom komunikovali, a odpovede zaslali: 

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

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

- poslanci MČ RŠ: Ján Horecký, Michal Kovács, Richard Savčinský 

- zástupca MiÚ KV:  Elena Poláková  

 Nezúčastnila sa: 

- študent RŠ: Anna-Mária Zimová  

 

Zaslané materiály a mailom zaslané a prediskutované pripomienky k materiálom: 

1, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020  (príloha: sprava o vvč -

20-21). K nej patrí aj správa o v činnosti v čase pandémia a zatvorenia školy (príloha: Správa 

o vv-koronavírus) 

2, plán investícii ( príloha: plán investícii-20-21) 

3, návrh rozpočtu (príloha: rozpočet-Tilgnerova_7.zmeneny) 

4, informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

(prílohy: plán prace2020-21 a Tr. aktív 9.9.2020) 

5, návrh na počty prijímaných žiakov  -  Na pedagogickej rade 24.8. sme prerokovali návrh 

počtu tried: 1 trieda -prvý ročník osemročného gymnázia - 30 žiakov, 1 trieda - prvý ročník 

bilingválneho gymnázia- 30 žiakov. 

6, návrh na úpravy školského vzdelávacieho a výchovného programu  (príloha: ŠkVP20-21-

bez pr-platný) 

7, Návrh koncepčného zámeru rozvoja školy  ako som už písala -bol schválený v roku 2018 a 

je uverejnený na webovej stránke školy na jeseň v  roku 2018 

  



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

 

Zúčastnení členovia RŠ (10 z 11 členov) ZOBRALI NA VEDOMIE materiály riaditeľky SŠ 

Tilgnerova, predložené na zasadnutie RŠ. 

 

Nasledujúcim bodom rokovania bola rekonštrukcia ihriska vo dvore školy vo výške 

130 000€, na čo získalo OZ Pomoc škole Tilgnerova grant od mesta vo výške 80 000€ 

a miestne zastupiteľstvo KV schválilo dofinancovanie vo výške 50 000€. Podrobnosti 

o chystanej rekonštrukcii  boli v priloženom liste od p. riaditeľky Ihnaťovej.   

Zúčastnení členovia RŠ (10 z 11 členov) jednoznačne UDELILI mandát p. riaditeľke Ihnaťovej 

na ďalšiu komunikáciu so zástupcami MiÚ KV vo veci realizácie rekonštrukcie školského 

ihriska. 

  

Ďalším bodom mali byť plánované aktivity RŠ. Najbližšie sa mal uskutočniť Vianočný bazár 

Tilgnerky, ktorý však v súčasnej pandemickej situácii organizovať určite nebudeme. O ďalších 

možných aktivitách sa budeme informovať priebežne. 

  

Predsedníčka RŠ poďakoval všetkým členom RŠ za zaslané podnety, námety a pripomienky 

a zaželala veľa zdravia. 

  

V Bratislave, 23.10.2020 

 

 

Zapísala: Monika Laššánová    

  


