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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ......./2020
zo dňa 29. 05. 2020
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schvaľuje

A.1 Návrh na vyradenie Gymnázia so sídlom Pankúchova 6, Bratislava, so súčasťou Školská
jedáleň zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Termín: 02. 09. 2020
A.2 Návrh na zaradenie Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6, Bratislava, s organizačnými
zložkami Základná škola a Gymnázium a súčasťami Školský klub detí a Školská jedáleň do
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky
Termín: 03. 09. 2020

B súhlasí
s uzatvorením Dohody o zriaďovateľovi Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6, Bratislava,
medzi Mestskou časťou Bratislava - Petržalka a Bratislavským samosprávnym krajom
s podmienkami:
a) predpokladom zriadenia Spojenej školy je vydanie právoplatného a vykonateľného
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zaradení Spojenej
školy do siete škôl a školských zariadení a prijatie Všeobecne záväzného nariadenia
o zriadení Spojenej školy Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja,
b) zriaďovateľom Spojenej školy je Bratislavský samosprávny kraj,
c) Spojenú školu tvoria dve organizačné zložky – základná škola a gymnázium,
d) sídlom Spojenej školy je budova Gymnázia na Pankúchovej 6, Bratislava, ktorá je vo
vlastníctve BSK,
e) Spojená škola je rozpočtovou organizáciou napojenou na rozpočet BSK,
f) Spojená škola je právnym nástupcom Základnej školy, Pankúchova 6, Bratislava
a Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava.

C poveruje
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a riaditeľku Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja realizovať kroky potrebné k vyradeniu Gymnázia, Pankúchova 6,
Bratislava, zo siete škôl a školských zariadení a zaradeniu Spojenej školy so sídlom
Pankúchova 6, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení, jej následnému zriadeniu
a uzatvoreniu Dohody o zriaďovateľovi s Mestskou časťou Bratislava – Petržalka
Termín: 03. 09. 2020

Dôvodová správa
k návrhu na vyradenie Gymnázia so sídlom Pankúchova 6, Bratislava so súčasťou
Školská jedáleň zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Spojenej školy so
sídlom Pankúchova 6, Bratislava s organizačnými zložkami Základná škola
a Gymnázium a so súčasťami Školský klub detí a Školská jedáleň do siete škôl
a školských zariadení
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako zriaďovateľ Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava
a Mestská časť Bratislava - Petržalka ako zriaďovateľ Základnej školy, Pankúchova 6,
Bratislava, majú spoločný záujem na zriadení
Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6, Bratislava s organizačnými zložkami
- Základná škola,
- Gymnázium.
Aplikáciou ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dochádza postupne
k znižovaniu počtu tried osemročných gymnázií v Bratislavskom samosprávnom kraji, pričom
v územnej pôsobnosti MČ Bratislava – Petržalka poskytuje osemročné vzdelávanie jediná
verejná škola - Gymnázium na Pankúchovej 6, ktorej zriaďovateľom je BSK. MŠVVaŠ SR
schválilo pre školský rok 2020/21, že do prvého ročníka osemročného štúdia môže uvedené
gymnázium prijať 19 žiakov. Tento počet je nízky aj z pohľadu vzdelávacieho potenciálu žiakov
v MČ Bratislava – Petržalka, ale aj z hľadiska efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu.
V snahe poskytnúť žiakom na území MČ Bratislava – Petržalka, ale aj žiakom z iných
mestských častí možnosť kvalitného jazykového vzdelávania sa BSK a MČ Bratislava –
Petržalka dohodli na zámere vytvoriť Spojenú školu s organizačnými zložkami Základná škola
(s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka) a Gymnázium (v súčasnosti poskytuje
bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku), ktorá bude mať sídlo v priestoroch súčasného
Gymnázia na Pankúchovej 6. Gymnázium má s jazykovým vzdelávaním v anglickom jazyku
dlhoročné skúsenosti, nakoľko poskytuje bilingválne vzdelávanie a aj v osemročnom štúdiu
má posilnené vyučovanie anglického jazyka.
Bratislavský samosprávny kraj má v budúcnosti zámer na Gymnáziu, Pankúchova 6 zaviesť
vyučovanie podľa medzinárodných programov International Baccalaureate (IB) – MYP Middle
Years Programme pre 11 – 16-ročných žiakov a DP – Diplomma Programme pre 16 – 19ročných žiakov. IB je prestížny medzinárodný program určený pre ambicióznych študentov,
pričom absolventi programov získajú po skončení štúdia diplom akceptovaný univerzitami
z celého sveta. Škola má záujem zapojiť sa do certifikačného procesu, na základe ktorého po
splnení požiadaviek určených organizáciou International Baccalaureate získa oprávnenie
vydávať osvedčenie o medzinárodnej maturite, tzv. IB diplom. Po vytvorení Spojenej školy
plánuje škola v budúcom období ponúkať aj medzinárodný vzdelávací program International
Baccalaureate pre 3- až 10- ročných žiakov – PYP – Primary Years Programme.
Zámer na zriadenie Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava, bol schválený Uznesením
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 134/2019 zo dňa 29. 03. 2019. Zámer

zriadiť ZŠ Pankúchova 6 ako súčasť budúcej spojenej školy – spolupráca s Bratislavským
samosprávnym krajom prerokovalo a schválilo Zastupiteľstvo MČ Bratislava – Petržalka na
svojom zasadnutí dňa 05. 02. 2019 Uznesením č. 18.
Rozhodnutím č. 2020/1932:1-A1050 zo dňa 11. 02. 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR zaradilo do siete Základnú školu, Pankúchova 6, Bratislava, so súčasťou Školský
klub detí, Pankúchova 6, Bratislava, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2020, ktorá
je v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Petržalka.
Zriadenie Spojenej školy sa predpokladá od 03. 09. 2020, zriaďovateľom Spojenej školy bude
Bratislavský samosprávny kraj, sídlo bude v budove na Pankúchovej 6, Bratislava, ktorá je vo
vlastníctve BSK.
Podmienky fungovania Spojenej školy bude upravovať Dohoda o zriaďovateľovi medzi BSK
a MČ Bratislava - Petržalka v súlade s § 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, ktorá je podmienkou zaradenia spojenej školy do siete a jej následného zriadenia.
V zmysle platnej legislatívy musí pred zriadením Spojenej školy dôjsť k vyradeniu Základnej
školy, o ktoré bude žiadať MČ Bratislava - Petržalka ako zriaďovateľ, a vyradeniu Gymnázia,
o ktoré žiada Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ. K žiadosti o vyradenie školy a jej
súčasti je potrebné priložiť Uznesenie Zastupiteľstva BSK, resp. Zastupiteľstva MČ Bratislava
- Petržalka. Termín vyradenia je 02. 09. 2020.
Súčasne Bratislavský samosprávny kraj ako budúci zriaďovateľ požiada Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradenie Spojenej školy s organizačnými
zložkami – Základná škola a Gymnázium a so súčasťami Školská jedáleň a Školský klub detí
s termínom od 03. 09. 2020.
Po vydaní príslušných rozhodnutí MŠVVaŠ SR bude Zastupiteľstvu BSK predložený návrh na
zriadenie Spojenej školy všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho
kraja.

