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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ....../2019
zo dňa 13. 12. 2019

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schvaľuje
Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom na Vazovovej ulici v Bratislave

B poveruje
riaditeľku Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizovať kroky potrebné k zaradeniu
Spojenej školy so sídlom Vazovova 6, Bratislava do siete škôl a školských zariadení a jej
následnému zriadeniu
Termín: 1. 9. 2021

Dôvodová správa
Bratislavský samosprávny kraj po dohode s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto má
záujem na zriadení Spojenej školy so sídlom na Vazovovej 6 v Bratislave s organizačnými
zložkami:
- Základná škola
- Gymnázium Jána Papánka
a súčasťami školská jedáleň a školský klub detí.
Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6,
Bratislava, ktoré poskytuje vzdelávanie v štvorročnom a osemročnom štúdiu. V snahe zvýšiť
kvalitu poskytovaného vzdelávania a v záujme rozšírenia možností kvalitného jazykového
vzdelávania bude ponuka vzdelávania od 01. 09. 2020 rozšírená o päťročné bilingválne
štúdium v anglickom jazyku. V školskom roku 2019/20 má škola 559 žiakov.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom Základnej školy, Vazovova 4,
Bratislava, ktorá je plnoorganizovanou základnou školou a má posilnené jazykové vzdelávanie
- cudzí jazyk sa vyučuje od 1. ročníka, od 5. ročníka sa učí druhý cudzí jazyk. V školskom roku
2019/20 má škola 517 žiakov.
Nakoľko je záujmom obidvoch súčasných zriaďovateľov poskytovať kvalitné jazykové
vzdelávanie žiakom od nástupu do základnej školy, Bratislavský samosprávny kraj a mestská
časť Bratislava – Staré Mesto sa dohodli na zámere vytvoriť Spojenú školu s organizačnými
zložkami Základná škola (s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka) a Gymnázium Jána
Papánka (bude poskytovať bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku), ktorá bude mať sídlo
na Vazovovej 6 a bude využívať aj priestory na Vazovovej 4. Spojením oboch existujúcich škôl
sa rozšíri pedagogický kolektív základnej školy aj o učiteľov z gymnázia (a naopak), čím sa
vytvorí priestor na plnohodnotné využitie odborných špecializácií učiteľov.
Jedným z cieľov vytvorenia spojenej školy je efektívnejšie využitie kapacitných a priestorových
možností oboch škôl. Na základe požiadavky zo strany MČ Bratislava – Staré Mesto sa
Bratislavský samosprávny kraj zaväzuje otvoriť v spojenej škole v 1. ročníku základnej školy
o jednu triedu viac (oproti súčasným 3 triedam môžu byť otvorené 4 triedy). Novú triedu pre
žiakov ZŠ by bolo možné vytvoriť efektívnejším využitím školských budov na Vazovovej ulici
(ZŠ – Vazovova 4, Gymnázium – Vazovova 6, Jazyková škola – Vazovova 14). Všetky
benefity, ktoré ponúka Bratislavský samosprávny kraj učiteľom škôl vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti (zvýšený plat začínajúceho učiteľa o 100 eur, preplatené krúžky a mimoškolská
činnosť, vyššie odchodné, bezplatné kurzy cudzieho jazyka a iné), získajú vytvorením spojenej
školy aj učitelia základnej školy.
Zámerom Bratislavského samosprávneho kraja a MČ Bratislava – Staré Mesto je vytvorenie
jedinečnej spojenej školy s kvalitným jazykovým vzdelávaním a podmienkami na inkluzívne
vzdelávanie pre žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom vytvorenia tímu
asistentov a odborníkov na prácu so žiakmi so ŠVP.
Zámer zriaďovania spojených škôl a podpora integrácie a inklúzie je v súlade s Národným
programom rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018 – 2027 (s. 21) a Regionálnou
stratégiou výchovy a vzdelávania na stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji
na roky 2019 - 2022 schválenou dňa 14. 06. 2019 Zastupiteľstvom Bratislavského
samosprávneho kraja.
Všetky náležitosti súvisiace s fungovaním Spojenej školy budú upravené v Dohode
o zriaďovateľovi, ktorú uzatvoria BSK a mestská časť Bratislava-Staré Mesto v zmysle § 20
ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zriaďovateľom Spojenej školy
bude Bratislavský samosprávny kraj, vzťah k budove vo vlastníctve MČ Bratislava-Staré Mesto
bude upravený nájomnou zmluvou. Súčasťou dohody zriaďovateľov bude vyvážený vzťah
medzi oboma zriaďovateľmi, t.j. paritné zastúpenie oboch zriaďovateľov v Rade školy ako aj
právo každého zriaďovateľa schvaľovať zástupcov riaditeľa Spojenej školy pre jednotlivé
organizačné zložky.
Zriadenie Spojenej školy sa predpokladá od 1. 9. 2021.
Navrhovaný postup pri zriadení Spojenej školy:
- Schválenie zámeru na zriadenie Spojenej školy (BSK, MČ BA-Staré Mesto)
- Uzatvorenie Dohody o zriaďovateľovi medzi BSK a MČ BA-Staré Mesto
- Nájomná zmluva medzi BSK a MČ BA-Staré Mesto na prenájom priestorov vo vlastníctve
MČ pre potreby základnej školy ako súčasti spojenej školy
- Vyradenie Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava zo siete (žiada BSK)
- Vyradenie Základnej školy, Vazovova 4, Bratislava so súčasťou (ŠKD a ŠJ) zo siete (žiada
MČ BA-Staré Mesto)
- Zaradenie Spojenej školy do siete s organizačnými zložkami: Základná škola a Gymnázium
Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava so súčasťami Školská jedáleň a Školský klub detí
(žiada BSK)
Zámer zriadenia spojenej školy bol vopred predstavený a komunikovaný poslancom MČ BA –
Staré Mesto, pedagógom a rodičom žiakov oboch škôl, pričom rodičia žiakov ZŠ mali možnosť
vyjadriť svoje stanovisko k zámeru zriadenia Spojenej školy prostredníctvom dotazníka,
ktorého sa zúčastnilo 147 rodičov žiakov a učiteľov ZŠ. So zámerom súhlasilo 69 %
respondentov.
V rámci komunikácie predkladaného zámeru bol projekt v MČ Bratislava – Staré Mesto
prijímaný s pozitívnou odozvou, zámer na zriadenie Spojenej školy, Vazovova 6, Bratislava
bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 05. 11.
2019 Uznesením č. 117/2019.
Predloženým materiálom „Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom na Vazovovej
ulici v Bratislave“ Zastupiteľstvo BSK vyjadruje súhlas s uvedeným zámerom. Následné
čiastkové úlohy vyplývajúce zo zámeru – uzavretie Dohody o zriaďovateľovi a nájomnej
zmluvy medzi Bratislavským samosprávnym krajom a mestskou časťou Bratislava – Staré
Mesto budú následne schválené v Zastupiteľstve BSK.

