
Príloha 4 k dôvodovej správe 
 

ZŠ A. Dubčeka, riaditeľ PaedDr. Pavol Bernáth: 
Vzhľadom k tomu, že sa uvedená zmena nedotýka obvodu ZŠ A. Dubčeka, nemáme výhrady k 
navrhovanému VZN. 
 
ZŠ Karloveská 61, Mgr. Eva Horníková: 
S návrhom zmeny VZN som sa oboznámila. Vieme, prečo boli v minulosti zmeny VZN 
urobené,  a tak mi neprináleží nič iné, iba súhlasiť. Samozrejme, že pre rodičov je spádová školy 
tá, ktorá je najbližšie k bydlisku. 
 
SŠ Tilgnerova 14, RNDr. Dana Ihnaťová 
Stanovisko k návrhu o školských obvodoch: 

      Po dôkladnom preštudovaní navrhovanej zmeny o určení školských obvodov je moje 
stanovisko k tejto navrhovanej zmene  aj naďalej negatívne. 

Odôvodnenie: z kapacitných dôvodov môžeme otvoriť maximálne tri triedy prvého ročníka, čo 
je spolu 66 žiakov. Podľa priloženej tabuľky  O počte detí s trvalým pobytom, ktoré by mali 
prísť na zápis do 1. ročníka SŠ Tilgnerova 14, s vyhliadkou na ďalšie tri roky podľa platného 
VZN č. 1/2018 je počet detí na budúci školský rok 73 ( o 7 detí viac ako sme schopní prijať), 
podľa návrhu zmeny je to 90 ( to je o 24 viac). S veľkou pravdepodobnosťou, podľa skúseností 
z minulých rokov, sa nezapíšu všetky deti na našu školu. Ale určite je väčšia pravdepodobnosť, 
že zapíšeme všetky deti z nášho obvodu pri VZN stanovenom menšom počte detí.  

Naša škola je špecifická aj tým, že sme Spojená škola s organizačnými zložkami Základná škola 
a Gymnázium. V tomto školskom roku máme spolu 43 tried. Je to neštandardná situácia 
a ideálne pre nás, je mať maximálne 40 tried. 

Keďže ako škola sa snažíme zachovať vysoký štandard vyučovacieho procesu, delíme všetky 
hodiny cudzích jazykov a aj prírodovedných predmetov už od prvého ročníka, tým nám 
vznikajú veľké nároky na počet tried, v ktorých sa tieto delené hodiny vyučujú. Posledné štyri 
roky sme nad maximom počtu tried a s ďalším navyšovaním tried by nám vznikli veľké 
kapacitné problémy. Už teraz používame dve odborné učebne ako kmeňové triedy.  Na 
bifurkáciu predmetov využívame aj školskú knižnicu, zborovňu, školský klub a školskú 
jedáleň. Nestačia ani kapacity školských telocviční, kde žiaci vyšších ročníkov gymnázia majú 
hodiny telesnej a športovej výchovy v popoludňajších hodinách. 

Ak by mestská časť  aj naďalej uvažovala o rekonštrukcii bývalých priestorov pizzérie na 
Fadruszovej ulici tak, aby po rekonštrukcii vznikla ďalšia trieda, poprípade s väčšou 
rekonštrukciou ako je nadstavba niekoľkých tried nad terajšími triedami, potom by sme 
s rozšírením obvodov  súhlasili. 

 

 

 

 
 
 


