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Dôvodová  správa



         Národná  rada  Slovenskej  republiky  dňa  4.novembra  2003  schválila  zákon  č. 596/2003 Z.z.  o  štátnej  správe  v  školstve  a  školskej  samospráve, ktorý  nadobudol  účinnosť  1.1.2004. Na  základe  § 6  citovaného  zákona , predkladáme  na  schválenie  Koncepčný  zámer  rozvoja  a  pedagogicko-organizačné  a  materiálno-technické  zabezpečenie  výchovno-vzdelávacieho  procesu  škôl  a  školských  zariadení  v  mestskej  časti  Bratislava – Nové  Mesto  pre  školský  rok  2012/2013. 
     Miestna  rada  na  svojom  zasadnutí  dňa  27.3.2012  odporúča  Miestnemu  zastupiteľstvu  schváliť  uvedený  materiál.
      Komisia  školstva  prerokovala  Koncepčný  zámer  rozvoja a pedagogicko - organizačné  a materiálno – technické  zabezpečenie  výchovno-vzdelávacieho  procesu  škôl  a školských  zariadení  v mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto  pre  školský  rok  2012/2013.  
























MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA - NOVÉ  MESTO



              Koncepčný  zámer  rozvoja  a  pedagogicko-organizačné  a  materiálno-technické  zabezpečenie  výchovno-vzdelávacieho  procesu  škôl  a  školských  zariadení  v  mestskej  časti  Bratislava - Nové  Mesto  pre  školský  rok  2012/2013


         Realizácia  výchovno-vzdelávacieho  procesu  bude  prebiehať  v  zmysle  Pedagogicko-organizačných  pokynov  Ministerstva  školstva  Slovenskej  republiky  na  školský  rok  2012/2013. Školy  budú  plniť aj úlohy  vyplývajúce  z  materiálov  schválených  Miestnym  zastupiteľstvom, starostom  a  školským  úradom.
         V  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mestskej  časti  Bratislava – Nové  Mesto  je  aj   pre  budúci  školský  rok  navrhovaných:

Ř	  8  základných škôl          (ZŠ)
    - 11  materských  škôl        (MŠ)
    -   8  školských  klubov  detí    (ŠKD)
    - 11  školských   kuchýň
    -   8  výdajní  stravy

Úsek základných škôl:
	Sedem  základných  škôl je  spojených s  materskými  školami (ZŠsMŠ)  a  iba  ZŠ Kalinčiakova  je  ako  samostatný  právny  subjekt. Počet  žiakov  v  školskom  roku 2012/2013  v základných  školách  v  mestskej  časti  Bratislava - Nové  Mesto predpokladáme 2400,  čo  je  oproti  minulému  roku  o  61 žiakov  viac.  Počet  tried  klesne  zo  119 na 116 v školskom  roku  2012/2013. Naplnenosť  tried  stúpne  oproti  predchádzajúcemu  školskému  roku o 1,0%,  čo  znamená  20,7 žiakov  na  triedu. Najnižšiu   naplnenosť  budeme  mať  v  ZŠ Cádrova 17,7 a  najvyššiu  v  ZŠ  Za  kasárňou  24,8 žiakov  na  triedu (príloha  č.8).
           V mesiaci  február  prebehol  na  našich  školách  zápis  detí  do  prvého  ročníka. Zapísaných  bolo  407  žiakov  z  toho 225  chlapcov  a  182 dievčat (príloha  č.6).  Pri  maximálnej  snahe  vedenia  základných  škôl  prišlo  k  zápisu  o  19  detí  viac  ako  v  predchádzajúcom  školskom  roku. K  zlepšeniu  počtu  detí  prihlásených  na  školy  v  našej  mestskej  časti  prispeli  oproti  minulému  roku  aj  materské  školy.  Odchod  detí  z  našich  materských  škôl  mimo  mestskú  časť  činí  15%,   prechod  na  kmeňové  školy  je  najhorší  v MŠ  Letná,    Rešetkova (príloha  č.7).  Zameranie  výchovno-vzdelávacieho  procesu  medzi  základnou  a  materskou  školou  sa  prispôsobilo,  školy  naďalej  využívajú  učiteľov  základnej  školy  v  materských  školách  hlavne  vo  vyučovaní  cudzích  jazykov , ale  máme  aj  prípad,  keď  učiteľka  z  materskej  školy  vyučuje  cudzí  jazyk  v  základnej  škole. V  školskom  roku  2012/2013  naďalej  počítame  s  krúžkovou  činnosťou  v  popoludňajších  hodinách, ktorá  bude  vychádzať  zo  záujmov  žiakov  a  podmienok  škôl.  V  rámci  vzdelávacích  poukazov  plánujeme  do  tejto  činnosti  zapojiť  až  85 %  školopovinných  detí.  Práca  a  činnosť  jednotlivých  škôl  pre  budúci  školský  rok  je  súčasťou  prílohy  tejto  správy. Školy  sa  budú zapájať do súťaží a olympiád stanoveným MŠ SR a MČ BNM .
Mestská  časť  Bratislava – Nové  Mesto  bude  prispievať pre tretiakov  na  plavecký  výcvik  10 €,  na  kurz  korčuľovania  15 €  pre  prvákov  základnej  školy v spolupráci s Jumping Joe. Lyžiarsky  výcvikový  kurz (LVK)  budeme  podporovať  iba  pre  žiakov  siedmeho  ročníka  základnej  školy.  Prispievať  budeme  celou  sumou  na  ubytovanie a  prevoz  do  zmluvne  dohodnutého  zariadenia,  ale  iba  za  predpokladu, že rodičovské  združenie  pri  ZŠ prispeje  na  vleky.  V  školskom  roku  2012/2013  budeme  pokračovať  s  činnosťou  Žiackeho  parlamentu  mestskej  časti,  ktorý  by  naďalej zasadal  raz  mesačne  a  zúčastňovali  by sa  na  ňom  zástupcovia  každej  základnej  školy,  ktorej  sme  zriaďovatelia a  aj  súkromné  školy  pôsobiace  v  mestskej  časti  tak,  ako  sa  to  osvedčilo  v  minulom  školskom  roku.
V  popoludňajších  hodinách  budeme  pokračovať  na  ZŠ Odborárska  vyučovaním Vietnamského  jazyka  pre  žiakov  a  dospelých  a  pripravujeme  aj  vyučovanie  Čínskeho  jazyka  na  ZŠ  Sibírska.
Úsek  materských  škôl :
Materské  školy  v  mestskej  časti  sú  súčasťou  základných  škôl.  V  školskom  roku  2012/2013  proces  výchovy  a  vzdelávania  bude  prebiehať  v  11  materských  školách  s  počtom  cca 960  detí  (príloha č.3 bude doplnená po zápise)  a  v súlade  so  zákonom  č.254/2008 Z.z. (školský zákon).  Zápis  detí  do  materských  škôl  sa  uskutočnil  v  období  od  15.  februára  do  15. marca  (príloha č.4).  Všetky  deti  od  troch  rokov  z  našej  mestskej  časti  budú  prijaté  na  materské  školy.  Pri  prijímaní  detí  sa  materské  školy  riadia  kritériami  schválenými Miestnym  zastupiteľstvom  mestskej  časti  Bratislava - Nové Mesto  z  októbra  2008:  
Podľa školského obvodu ZŠ s MŠ v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
     (Obvod ZŠ Kalinčiakova je pre MŠ spoločným obvodom so ZŠ s MŠ Česká 10)
Päťročné deti a deti s odloženou školskou dochádzkou prednostne podľa vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z., z MČ BNM
Dieťa mimo obvod ZŠ s MŠ trvale bývajúce v MČ BNM
Starší súrodenec navštevujúci ZŠ v MČ BNM
Rodič dieťaťa pracuje v MČ BNM
Ostatné prihlásené deti
Prevádzka  materských  škôl  počas  letných  prázdnin  bude  korešpondovať  s  predchádzajúcimi  rokmi  tak,  aby  počas  hlavných  školských  prázdnin  bola  vždy  otvorená  nejaká  materská  škola (príloha č.5).  Proces  výchovy a  vzdelávania  bude  na  jednotlivých  zariadeniach  rozšírený  o  nadštandardné  činnosti  podporujúce  fyzické  a  psychické  zdravie  detí  podľa  podmienok  jednotlivých  materských  škôl  a  záujmu  ich  zákonných  zástupcov.
Mestská  časť  bude  pre  deti v  predškolskom  veku  prispievať  na  plavecký  výcvik sumou 10 €  a  kurz  korčuľovania  15 €  pre  predškolákov  v spolupráci  s Jumping  Joe.  Súčasťou  prílohy  správy z  jednotlivých  škôl  je aj  činnosť materských škôl.
Riadenie  škôl :
V  zmysle  ustanovenia  § 7  ods.  1  Zákona  č. 596/2003 Z.z. o  štátnej  správe  v  školstve  a  školskej  samospráve  od  1.júla 2004  v  rámci  mestskej  časti  Bratislava - Nové  Mesto  pracuje  úrad  zabezpečujúci  činnosti  podľa  § 6  ods. 5 a  ods. 8  vyššie  uvedeného  zákona.
Z  uvedeného  zákona  nám  vyplýva  i  metodické  usmerňovanie  škôl  a  školských  zariadení.  V  rámci  toho  boli  vytvorené  kabinety  pre  jednotlivé  oblasti  metodického  usmerňovania  a  oboznamovania  pedagogických   zamestnancov  a  vedúcich  školských  jedální.  V  čele  jednotlivých  kabinetov  stoja  externí  metodici,  ktorí  sú  vyberaní  z  najskúsenejších  zamestnancov  našich  škôl (príloha č.9).  Riaditelia  škôl  v  oblasti  riadenia  sa  budú  aj  naďalej  stretávať  na  svojich  aktívoch  za  prítomnosti  prizvaných  odborníkov  z  Ministerstva  školstva  SR, Štátnej  školskej  inšpekcie,  Štátneho  pedagogického  ústavu,  Krajského  školského  úradu  i  odborných  zamestnancov  miestneho  úradu  a  iných.  Postupne  chceme  na  jednotlivých  školách  zaviesť  funkciu zástupcu  riaditeľa  pre  ekonomickú  a  hospodársku  činnosť.
V  školskom  roku  musia  prebehnúť  výberové  konania  na  riaditeľov  ZŠ  na  5  ZŠsMŠ. 

Školské  stravovanie:

	V školskom roku 2012/2013 bude počet zariadení školského stravovania v pôsobnosti mestskej  časti Bratislava - Nové  Mesto  nasledovný: 
	8  školských  kuchýň  pri  základných  školách	
	3  školské  kuchyne  pri  materských  školách	 
	8  výdajní  stravy pri  materských  školách	
Predpokladaný počet stravujúcich žiakov základných škôl		1975
Počet stravujúcich v materských školách				  960
Predpokladaný počet dospelých stravníkov v základných školách	  295
	V budúcom školskom roku by sa malo odstravovať v zariadeniach školského stravovania v pôsobnosti mestskej časti   3230 stravníkov.
Naďalej  budeme  pokračovať  v mliečnom  programe  na  školách (okrem ZŠ  Kalinčiakova  a ZŠ Riazanská),  ktorý  sa stretol  s veľkým  záujmom  žiakov .Zapájame sa tiež do  programu  ohľadom  školského  ovocia. V  budúcom  školskom  roku  budeme  pokračovať spoločne  s  vedúcimi  školských  jedální  v  súťaži  žiakov  vo  varení.
Zoznam  príloh : 

  1. Školy  v  školskom  roku  2012/2013
  2. Školy  v  mestskej  časti  BA-NM  
  3. Materské  školy  v  školskom  roku  2012/2013
  4. Prijaté  a neprijaté  deti  do  MŠ  na  školský  rok  2012/13
  5. Prevádzka  materských  škôl  cez  letné  prázdniny
  6. Zápis  detí  do  základných  škôl
  7. Prechod  detí  z  MŠ  v  BA-NM  do  ZŠ
  8. Sieť  základných  škôl
  9. Zoznam  externých  metodikov  
10. Prázdniny  v  školskom  roku  2012/2013


Základná  škola  s  materskou  školou :  Cádrova 23
Základná  škola : 

Slovenská                                                                        Francúzska
Počet   tried :         11                                                         tried: 5
          žiakov:      195      z  toho 14  integrovaných        žiakov: 101
          učiteľov:   18       +   prepoč.stav  15,76               učiteľov: 5
            ostatných  zamestnancov : 9  + prepoč.stav 8       ost.zamest.: 0
Začiatok vyučovania: 8.00 hod.
Zameranie školy:  škola má dlhoročnú tradíciu jazykovej a športovej školy. Z tejto tradície vychádza tvorba Školského vzdelávacieho programu. Profilácia školy je na cudzie jazyky (anglický jazyk, francúzsky jazyk ), telesnú výchovu a environmentálnu výchovu zameranú hlavne na región a hlavné mesto.

Školský vzdelávací program
Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Telesná výchova

Školský  klub  detí  :
Výška  mesačného  príspevku  na  žiaka :  13,- €
Počet       oddelení    :    5
                detí           :    112
                 vychovávateliek  5

Školská  jedáleň  :
Počet  zamestnancov     :  5                              Cena lístka pre                  Dotácia MČ:
Počet  stravníkov  žiakov  : 250                          žiaka:  1,01.a 1,02,   	150 € na rok
                              zamestnancov  : 40                zamestnanca: 1,06€            na žiaka
                              cudzích            :    0               cudzích:    0 

Školské  športové  stredisko:       
V oblasti : -
Počet detí : 0
Školský  športový  klub: 
V oblasti : tenis, tanec, florbal
Počet detí :  75
Škola  podporujúca  zdravie:  nie
Iné projekty : Zelená škola, Comenius, Správaj sa normálne, 








Základná  škola  s materskou  školou  :  Cádrova 23
Materská  škola  Cádrova          výchovný jazyk – slovenský, francúzsky
Alokovaná trieda
Prevádzka  :  7,00 – 16,30  ( pre slovenskú triedu )
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa : 13,- €
 Počet  tried :  4  (3 francúzske a 1 slovenská )
            spální :  1
            detí :   85 z toho 25 slovenská trieda
            učiteľov :  8
            ostatných  zamestnancov :  2
Oboznamovanie  s cudzím  jazykom :  francúzsky a anglický., slovenský
                     Týždenný  počet  hodín:  fran.deti 3,  slov.deti AJ - 1
Počet  detí :    60     25
                     Veková  skupina : 3 – 4 roky.(slov.deti), 3 – 6 rokov (fran.deti)
Iné  aktivity: športové aktivity, divadelné predstavenie v MŠ, krúžok šikovných rúk, tanečný krúžok
Školská  kuchyňa :  -
Výdajňa  stravy :  áno
Cena  lístka  pre:                                                                         Dotácia MČ:
                             Desiata        obed        olovrant                      150 €  na  dieťa
dieťa:                         	0,32 €	0,76 €	       0,26 €			
zamestnanca:		-	1,09 €	-
__________________________________________________________________________

Materská  škola  Na Revíne
Prevádzka  :  6,45 – 17,00
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa:  13,- €

Počet   tried : 4
            spální : 0
detí :    90
            učiteľov :  8
ostatných  zamestnancov :  4
      Oboznamovanie  s cudzím  jazykom :  Aj
                     Týždenný  počet  hodín:  3
                     Počet  detí :    48
                     Veková  skupina :   5 – 6 ročné
Profil MŠ: zameraná na enviromentálnu výchovu, športové aktivity. S deťmi sa 
pracuje podľa školského vzdelávacieho programu „Poď sa so mnou hrať“.
K nadštandardným aktivitám, ktoré ponúka patrí práca s interaktívnou
tabuľou, práca s PC s programom KidSmart, Lego dacta, predplavecká
príprava, korčuľovanie, krúžok šikovných rúk, tanečný krúžok, školy v 
prírode, výlety
Školská  kuchyňa : áno
Výdajňa  stravy :  -
Cena  lístka  pre:                                                                                  Dotácia MČ:
                             Desiata         obed         olovrant                                      150 €  na  dieťa
dieťa:                      0,32 €          0,76€          0,26 €                           
zamestnanca:			 1,33 €
Základná  škola  s  materskou  školou :  Česká 10

Základná  škola : je plne organizovaná  škola s ročníkmi 1 - 9 
Začiatok vyučovania : od 800 h
Zamerania školy : hudobná výchova, cudzie jazyky
Počet   tried :        13
          žiakov:    254                                              z toho integrovaných :    6
          učiteľov:   22                                               prepočítaný stav        :  17,87
            ostatných  zamestnancov : 4                        prepočítaný stav        :    3,18

Zabezpečuje rozšírené vyučovanie
I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, VI.A , VII.A – hudobnej výchovy (v ŠkVP)		
I.B, II.B, III.B, IV.B, V.A, VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A – cudzích jazykov (v ŠkVP) 

Delenie tried  v  predmetoch  s rozšíreným  vyučovaním: 
V.A., VI.A., VII.A. - 3 x 3 h -HUV = 9 hodín
  
Nepovinné predmety : 0
Spolu  najviac hodín  oproti  základnému  variantu:  0
Potrebný počet učiteľov na zabezpečenie rozšíreného vyučovania:  0

Školský  klub  detí  :
Výška  mesačného  príspevku  na  žiaka :  13,- €
Počet        oddelení    :              5
                 detí            :          125
                 vychovávateliek  :    5                         Prepočítaný stav : 4,70

Školská  jedáleň  :
Počet  zamestnancov     :          4                         Prepočítaný stav :  4,00
                                                                            Cena lístka pre                  Dotácia MČ:
Počet  stravníkov  žiakov  : I.st. =  125               žiaka: I.st. =   0,95 €             150,- €
                              	        II.st. =   62	                II.st. = 1,01 €
	               zamestnancov :      29               zamestnanca : 1,06 €
                                     cudzích :        0                        cudzích :    0 	

Školské  športové  stredisko: 
V oblasti :   volejbal
Počet detí :       30

Školský  športový  klub: 
V oblasti :  –––
Počet detí : –––

Škola  podporujúca  zdravie: od r. 2000  
Iné projekty : Infovek, Správaj sa normálne, Školský mliečny program, Živé zvieratká v škole, Triedna a jeho piataci, Baterky na správnom mieste, Hudobná akadémia, Zelené pľúca Bratislavy, Modrá škola – voda pre budúcnosť, Recyklohry, Moja Família 

Základná  škola  s  materskou  školou  :  Česká 10
Materská  škola  Osadná č.5
Prevádzka  :  od 630 hod. do 1700 hod.
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa: 13,- €
Počet  tried :         2
            spální :      2
            detí :        48
            učiteľov :   4
            ostatných  zamestnancov :  1
Oboznamovanie  s cudzím  jazykom :  AJ – 2 hodiny
                     Týždenný  počet  hodín:    1             +                 1
                     Počet  detí :                      18                               13
                     Veková  skupina :       5-6 ročné                      3-5 ročné
Profil MŠ: zameraná na podporu zdravia- cieľom je starostlivosť o zdravie, telesný a 
duševný rozvoj, zlepšenie zdravotného stavu detí, zníženie chorobnosti, 
zdravá výživa, zlepšovanie životného prostredia v súlade so zákonitosťami 
prírody. Z kurzov ponúka korčuľovanie, plávanie, gymnastiku. 
Z nadštandardných aktivít - práca s PC KidSmart, tanečný krúžok, 
výtvarný krúžok, návšteva divadelných predstavení. kultúrne aktivity pri 
príležitostí sviatkov v roku - aj pre rodičov, zber papiera, brigády s rodičmi.
Školská  kuchyňa :  nie
Výdajňa  stravy :  áno
Cena  lístka  pre:                                                                         Dotácia MČ:
                             Desiata             obed              olovrant                                 150,- € 
dieťa:                   0,26 €           0,64 €          0,22 €                         
zamestnanca:	          -              1,06 €	          __________________________________________________________________________
Materská  škola  Rešetkova č.6
Prevádzka  :  od 630 hod. do 1700 hod.
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa: 13,- €
Počet   tried :        4
            spální :      0
            detí :       98
učiteľov :  9 
ostatných  zamestnancov :  4+2 v ŠJ
      Oboznamovanie  s cudzím  jazykom : AJ
                     Týždenný  počet  hodín:  3
                     Počet  detí :                    42
                     Veková  skupina :  5-6 ročné
Profil MŠ: zameraná do programu Škola podporujúca zdravie. K nadštandardným
aktivitám patrí práca s PC KidSmart, enviromentálne projekty, školy
v prírode, z kurzov - plávanie, korčuľovanie, z krúžkov - výtvarný, tanečný, 
rôzne vystúpenia detí pre rodičov. 
Školská  kuchyňa : áno
Výdajňa  stravy :  nie
Cena  lístka  pre:                                                                         Dotácia MČ:  
                            Desiata           obed              olovrant                      150 €
dieťa:                  0,26 €              0,64 €             0,22 €                         
zamestnanca:	        -                  1,06 €	
Základná  škola  s  materskou  školou :  Jeséniova 54

Základná  škola :  je plne organizovaná s ročníkmi 1.-9.

Začiatok vyučovania : 8,00 hod.

Zamerania školy : 
Rozšírené vyučovanie jazykov: Anglický jazyk
                                                               Nemecký jazyk
	Škola štyroch ročných období a rodinnej pohody


Počet   tried :        13
          žiakov:    248                                                    z toho integrovaných :    15
          učiteľov:    20                                                    prepočítaný stav        :   17,3
            ostatných  zamestnancov :      5                         prepočítaný stav        :    4,50

Delenie  tried  v  predmetoch  s rozšíreným vyučovaním:
4. roč. – 5.hod., 5.roč. – 5 hod., 7. .roč. – 5 hod.,
                    
Nepovinné predmety : 0				
Spolu  najviac hodín  oproti  základnému  variantu: 15 hodín
Potrebný počet učiteľov na zabezpečenie rozšíreného vyučovania: 0,65

Školský  klub  detí  :
Výška  mesačného  príspevku  na  žiaka : 13,- €
Počet        oddelení    :           7
                 detí           :        150
                 vychovávateliek  : 7                                 prepočítaný stav : 5,2
          
Školská  jedáleň  :
Počet  zamestnancov     :   6,00                           Prepočítaný stav :  6,00       
                                                                            Cena lístka pre                  Dotácia MČ:
Počet  stravníkov  žiakov  :       152 – 1.st.              žiaka:             0,95 €               150,- €
				    96 –  2.st.		                    1,01 €
                            zamestnancov  :      42                  zamestnanca: 1,12 €

Školské  športové  stredisko:
V oblasti : -
Počet detí :-
Školský  športový  klub: 
V oblasti : hokejbal, futbal, 
Počet detí : 44

Škola  podporujúca  zdravie: škola je zapojená 
Iné projekty : Infovek		Zo školských lavíc do prírody		   Otvorená škola	            EKOdni		Európa v škole                                       Deň Zeme
		Dobrá novina		BUBO                                                    Anglické týždne
		Správaj sa normálne	Modernizácia vzdelávacieho procesu    Zelené oázy

Základná  škola  s materskou  školou  :  Jeséniova 54
Materská  škola:  Jeséniova 61
Prevádzka  :  7,00 hod  -  17,00 hod.
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa : 13,- €

 Počet  tried :        4
            spální :      1
            detí        104
            učiteľov :  8
            ostatných  zamestnancov :   2
Oboznamovanie  s cudzím  jazykom :  AJ
                     Týždenný  počet  hodín:  6
                     Počet  detí :    		23
                     Veková  skupina :  	4-6
Profil MŠ: „škôlka štyroch ročných období a rodinnej pohody.“ Práca učiteliek je
zameraná na čitateľskú a literárnu gramotnosť a rozvoj pohybových
schopností a zručností. Z nadštandardných aktivít - práca s PC s
programom KidSmart, Lego dacta, z kurzov - plavecký, gymnastický,
korčuľovanie, z krúžkov - výtvarný a tanečný. Divadelná aktivita podľa
projektu BUBO, turistické vychádzky do blízkeho lesoparku, školy v
prírode


Školská  kuchyňa :  spoločná so ZŠ
Výdajňa  stravy :     áno
Cena  lístka  pre:                                                                          Dotácia MČ:
                             Desiata        obed        olovrant                                       150 €
dieťa:                      0,26 €        0,64 €         0,22 € 
zamestnanca                            1,00 €




















Základná  škola  :                 Kalinčiakova 12
Základná  škola : plne organizovaná  s  ročníkmi  1.- 9.
Začiatok vyučovania : 8,30
Zamerania školy : športová príprava (ľadový hokej, futbal, hádzaná, volejbal) a všeobecná pohybová príprava

Počet   tried :        13
          žiakov:    262                                               z toho integrovaných :    15
          učiteľov:   22                                                prepočítaný stav        :    20,3
            ostatných  zamestnancov :    7                      prepočítaný stav        :     6,8

Zabezpečuje rozšírené vyučovanie : športovej prípravy so zameraním na futbal ŠFT 
                                                              športovej prípravy so zameraním na hokej ŠHT
					   
Delenie  tried  v  predmetoch  : ŠP 5.roč. 3 skupiny +9VH,6.roč. 3 skupiny +9VH, 7.r. a 8.r. 3 skupiny +9VH, 9.roč. 2 skupiny +6 VH (celkom ŠP +33 VH), Aj 1.roč. 2 skupiny +2VH, 4.roč.2 skupiny + 2VH, 5.roč. 2 skupiny +4VH, 6.roč. 3 skupiny +3VH, 7.roč. 2 skupiny +3VH, 8.roč. 2 skupiny +3VH, 9.roč. 5 skupín+3VH, (celkom Aj +26VH), Nj 8.roč. 2 skupiny +3VH, Druhý Cj Aj 6.roč. 3 skupiny +2VH, 7.roč. dve skupiny +2VH, 8.roč 1 skupina 0VH, Rj   7.roč. 2 skupiny +2VH, 8.roč. 2skupiny +3VH druhý Cj AJ 8.roč 2skupiny +2VH, RJ 6.roč.1 skupina, 7.roč. 2 skupiny + 2VH, 8.roč. 2 skupiny + 2VH Nj 6 roč. 2 skupiny + 2VH (celkom druhý CJ+10VH)  Informatika 1.roč. 2 skupiny +1VH, 4.roč. 2 skupiny +1VH, 5.roč 2 skupiny +1VH, 6. ročník 3 skupiny +1VH, 7.roč. 2skupiny,  8.roč. 4 skupiny +1VH,  (celkom Informatika +7VH), 
Spolu  viac hodín  oproti  ISCEP II:  +76 VH 
Potrebný prepočítaný úväzok učiteľov na zabezpečenie vyučovania delených hodín: 3,3 

Školský  klub  detí  :
Výška  mesačného  príspevku  rodiča na  žiaka : 13,- € 
Dotácia MČ na dieťa v ŠKD: 300 € tj. na mesiac 30,00 €
Počet        oddelení    :    3
                 detí           :    68
                 vychovávateliek  :    3                             prepočítaný stav : 2,6
Školská  jedáleň  :
Počet  zamestnancov     :     5                         Prepočítaný stav :    5,3    
                                                                      Cena lístka pre                  Dotácia MČ:
Počet  stravníkov  žiakov  :    262            žiaka 1.st :     1,09  €                    150 €/dieťa
                                                                 žiaka 2.st.:      1,16 €
                     zamestnancov :   22        zamestnanca :     1,26 €        sociálny fond škola 0,07 €
                          cudzích  :         0  
Školské  športové  stredisko:
V oblasti : hádzaná ,   bejzbal
Školský  športový  klub: ŠŠK ZŠ Kalinčiakova - Nové Mesto
V oblasti : futbal v rámci ŠKD
Počet detí : 26

Iné projekty : Studničky - Koliba, Vzdelávanie detí cudzincov, Naučme deti korčuľovať a plávať, Futbal je hra, Florbal pre všetkých, Kalina Cup, Športový areál ZŠ Kalinčiakov, Správaj sa normálne, Projekt so školou v Poľsku (Bochnia), Športové osobností, Bratislavskí olympionici, Športoviská v našom regióne, Olympijská výchova, Detský čin roka

Základná  škola  s  materskou  školou :  Odborárska 2
Základná  škola : plne organizovaná škola s ročníkmi 1. – 9.
Začiatok vyučovania : 8.00 hod.

Zamerania školy : rozšírené vyučovanie VV a AJ 

Počet   tried :      13
          žiakov:  226                                                z toho integrovaných :   26
          učiteľov: 16                                                 prepočítaný stav        :   15
            ostatných  zamestnancov : 5                        prepočítaný stav        :   4,5

Zabezpečuje rozšírené vyučovanie : VV  v  9. triede , v  ostatných triedach školský vzdelávací program zameraný na cudzie jazyky a výtvarnú výchovu

Delenie  tried  v predmetoch : Aj,  Špan.j., Informatika, Ev/Nv

Nepovinné predmety : 0
Spolu  najviac hodín  oproti  základnému  variantu: 8
Potrebný počet učiteľov na zabezpečenie rozšíreného vyučovania: 0,34

Školský  klub  detí  :13,- €
Počet        oddelení    :           5
                 detí           :          140                
                 vychovávateliek  : 5                                  prepočítaný stav : 5


Školská  jedáleň  :
Počet  zamestnancov     :   4                                Prepočítaný stav :      4
                                                                            Cena lístka pre                  Dotácia MČ:
Počet  stravníkov  žiakov  : 240                          žiaka: 1.st..    1,01 €                 150 €
    2.st..     1,093 € 
                   zamestnancov  : 25                           zamestnanca: 1,19 € 
                              cudzích :   0                            režijné:          1,00 €

Škola podporujúca  zdravie:  áno
Iné projekty : Modernizácia výchovno - vzdelávacieho procesu, Spoznajme sa navzájom - slovenská a vietnamská komunita, Infovek, Otvorená škola, Módna tvorba detí, Zdravá škola, Enviroprojekt, Ihrisko pre všetkých 








Základná  škola  s  materskou  školou  Odborárska 2

Materská  škola   Odborárska 2
Prevádzka  :  6.30 – 16.30 hod.
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa : 13,- €
Počet  tried :        3
            spální :     0
            detí :       70
            učiteľov : 7
            ostatných  zamestnancov : 2                       prepočítaných : 1,5

Oboznamovanie  s cudzím  jazykom : AJ 
                     Týždenný  počet  hodín: 3x 1/2h
                     Počet  detí : 15
                     Veková  skupina : 4 - 6 

Profil školy: z pedagogických prostriedkov prevláda hra, zážitkové učenie, pracovné 
aktivity, z nadštandardných aktivít ponúka prácu s PC s programom
KidSmard, z projektov - V zdravom tele zdravý duch, Opatruj Zem ako
kvet, z kurzov - korčuľovanie, plávanie, z krúžkov - výtvarný, tanečný

Školská  kuchyňa :  áno
Výdajňa  stravy :  áno
Cena  lístka  pre:                                                                         Dotácia MČ:
                             Desiata         obed           olovrant                           150 €
dieťa:   -                0,28 €         0,68 €            0,23 €                        
zamestnanca:                          1,19 €

















Základná  škola  s  materskou  školou :  Riazanská 75

Základná  škola :     plne organizovaná s ročníkmi 1 – 9
Slovenská
Počet   tried :     10 
          žiakov: 188                                                     z toho integrovaných :   16
          učiteľov: 16                                                  prepočítaný stav        :   14,03 
            ostatných  zamestnancov :  5                        prepočítaný stav        :    4,50

Začiatok vyučovania :     8,00 hod.
Zamerania školy : 
1. Šport- futbal, iné športy 2. Zavádzanie vysoko efektívneho učenia s integrovanými prvkami a prvkami zavádzania sociálnych zručností..3. CLIL metódu, zavádzanie - anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk aj do iných predmetov. 4. Škola, ktorej to myslí
Zabezpečuje rozšírené vyučovanie : športovej prípravy so zameraním na futbal v 4. až 
                                                              9. ročníku
Delenie  tried  v  predmetoch  s rozšíreným vyučovaním: AJ, TV, EV/NV, Šport. príp.
5. roč.+ 6.roč. + 7.roč.- 1 skupina - 6h., 8.roč.+ 9.roč. - 1 skupina - 6 hod. + teória športu v každej športovej triede, resp. skupine 1 hodina

Nepovinné predmety : 0
Spolu  najviac hodín  oproti  základnému  variantu: 0
Potrebný počet učiteľov na zabezpečenie rozšíreného vyučovania: 0

Školský  klub  detí  :
Výška  mesačného  príspevku  na  žiaka :  13,- €
Počet        oddelení    :      3
                 detí           :     68 
                 vychovávateliek  :  3                           prepočítaný stav : 2,68

Školská  jedáleň  :
Počet  zamestnancov     :   7                               Prepočítaný stav :   6,5      
                                                                            Cena lístka pre                  Dotácia MČ:
Počet  stravníkov  žiakov  :   297                 žiaka 1.st:  1,09 €,                         150 €
                    				                   2.st.: 1,19  €
                    zamestnancov  :   34            zamestnanca:   1,19 €
                     cudzích            :   25
Školské  športové  stredisko:    -   
V oblasti : -
Počet detí : -
Školský  športový  klub: -
V oblasti : -
Počet detí : -
Škola  podporujúca  zdravie:  áno
Iné projekty :  Comenius - Turecko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Taliansko, Správaj sa normálne, E - Twinnings, Genius Logicus, Výučba španielskeho jazyka, Zvieratká v škôlke, Zelená brána, MAKS, Zelená škola, Environmentálna učebňa, Škola , ktorej to myslí, Umenie a pôda farbami Zeme, Európa v škole, Školský olympionizmus

Základná  škola  s materskou  školou  :  Riazanská 75
Materská  škola  Letná č.7
Prevádzka  : 6,30- 17,00 
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa :  13,- €
Počet  tried :          5
            spální :       1
            detí :       118
            učiteľov :  10
            ostatných  zamestnancov : 3
Oboznamovanie  s  cudzím  jazykom :  AJ, ŠJ
                     Týždenný  počet  hodín: 1 (španielsky), 2 (anglický)
                     Počet  detí :                      24 (španielsky),  38 (anglický) 
                     Veková  skupina :  5-6 roční
Profil MŠ: zameraná na pohybovú a environmentálnu výchovu, športové činnosti.
Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti je vytvárať u detí pozitívny, 
tvorivý a hodnotiaci vzťah k sebe, iným, rodine, umeniu, prírode, športu a
životnému prostrediu. K nadštandardným aktivitám patrí práca s PC s 
programom KidSmart, z kurzov zabezpečuje korčuľovanie, plávanie. 
Školská  kuchyňa :  nie
Výdajňa  stravy :  áno
Cena  lístka  pre:                                                                         Dotácia MČ:
                             Desiata        obed        olovrant                                150 €
dieťa:                     0,30 €        0,66 €        0,236 €
zamestnanca:                           1,19 €
__________________________________________________________________________

Materská  škola  Teplická č.5
Prevádzka  :  6,30 – 17,00
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa: 13,- €
Počet   tried :       4
            spální :     3
            detí :       83
            učiteľov :  8
ostatných  zamestnancov :  3
      Oboznamovanie  s  cudzím  jazykom : AJ, ŠJ
                     Týždenný  počet  hodín:      2 ,   1
                     Počet  detí :    24 
                     Veková  skupina :  5 – 6 roční
Profil MŠ: zameraná na pohybovú a environmentálnu výchovu, športové činnosti.
K nadštandardným aktivitám patrí práca s PC s programom KidSmart, 
z projektov „Bezpečná komunita“, z kurzov zabezpečuje korčuľovanie, 
plávanie, z krúžkov výtvarný a tanečný. 
Školská  kuchyňa : nie
Výdajňa  stravy :  áno
Cena  lístka  pre:                                                                         Dotácia MČ:
                             Desiata        obed        olovrant                             150€ 
     dieťa:                0,30 €         0,66 €         0,23 
zamestnanca:                            1,24 € 

Základná  škola  s  materskou  školou :  Sibírska 39
Základná  škola :  je plne organizovaná škola s 1. – 9. ročníkom 

Začiatok vyučovania: 8:00

Zamerania školy: vyučovanie anglického jazyka, informatiky a environmentálnej výchovy

Počet   tried:			         12
          žiakov:		       225			z toho integrovaných: 15
          učiteľov:		         17		            prepočítaný stav:	15
            ostatných  zamestnancov:	5  			prepočítaný stav:	   4,5

Zabezpečuje vyučovanie anglického jazyka s bilingválnymi prvkami a informatiky od 1. ročníka 
Delenie  tried  v  predmetoch: ANJ v 1.roč. (3),2.roč.(3), 3.roč.(3),4.roč.(4), 5.roč.(4)
Informatická výchova v 1.roč.(1), 2.roč.(1), 3.roč.(1), 4.roč.(1), 5.roč.(1)

Nepovinné predmety: 0

Spolu  navyše  hodín  z dôvodu  delenia  na  skupiny :22
Potrebný počet učiteľov na zabezpečenie deleného vyučovania: 0,96

Školský  klub  detí:
Výška  mesačného  príspevku  na  žiaka : 13,- €
Počet        oddelení:		5
                 detí:		125                 
                 vychovávateliek:	 5		prepočítaný stav : 5

Školská  jedáleň:
Počet  zamestnancov:		6		prepočítaný stav : 6  

Cena lístka pre                   Dotácia MČ:
Počet  stravníkov  žiakov:	190		žiaka:		1. st.	1,09 €,  	150,-  €
2. st	1,16 € 
                  zamestnancov:	32		zamestnanca:	1,26 € 
                            cudzích:	0


Škola  podporujúca  zdravie, Modrá škola, Škola dobrých skutkov, Európska jar, Fakultná škola UK Pedagogickej fakulty v Bratislave 
Iné projekty : Liga proti rakovine, Panáčik z Afganistanu, Deň Narcisov, Strom života, Správaj sa normálne, Energia, Enviroprojekt, Čínska trieda v spolupráci s Konfuciovým inštitútom v Bratislave, cambridgeské skúšky Cambridge English: Young Learners (YLE)v spolupráci s IH Bratislava





Základná  škola  s materskou  školou  :  Sibírska 39
Materská  škola,  Legerského č.18
Prevádzka  :  6:45 hod. do 17:00 hod.
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa :  13,- €
 Počet  tried :         4
            spální :       4
            detí :         95
            učiteľov :    8
            ostatných  zamestnancov :  3,3
Oboznamovanie  s cudzím  jazykom  AJ
                     Týždenný  počet  hodín:  2 h
                     Počet  detí :  44
                     Veková  skupina :  od  4 – 5 a od 5 – 6 rokov
Profil MŠ: zameraná na rozvoj pred čitateľskej a literárnej gramotnosti, na
formovanie povedomia o zdravom životnom štýle a na dopravnú 
výchovu. K nadštandardným aktivitám patrí práca s interaktívnou tabuľou,
práca s PC programom KidSmart, z kurzov - plávanie, korčuľovanie,
návštevy zvierat v MŠ, jazda na poníkoch, výlety do ZOO a zvieracej farmy,
turistika, poznávacie výlety, exkurzie
Výdajňa  stravy :  dovoz stravy zo školskej jedálne Základnej školy, Sibírska 39
Cena  lístka  pre:    						Dotácia MČ:
                                Desiata        obed        olovrant                      150 €
dieťa:                       0,25 €           0,72 €        0,30  € 
zamestnanca:                              1,26 €
_________________________________________________________________________________
Materská  škola,  Šuňavcova č.13
Prevádzka  :  6:45 hod. do 17:00 hod
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa: 13,- €
Počet   tried :        4
            spální :      4
            detí :        94
            učiteľov :   8
ostatných  zamestnancov: 3,3
      Oboznamovanie  s cudzím  jazykom :  AJ
                     Týždenný  počet  hodín: 2
                     Počet  detí :    48 
                    Veková  skupina :  od 5 do 6 rokov
Profil MŠ: zameraná na environmentálnu výchovu , k nadštandardným aktivitám patrí
práca s interaktívnou tabuľou, práca s PC s program KidSmart, z kurzov - 
plavecký, korčuľovanie, z projektov- Medvedík Nive poznáva, objavuje a
chráni prírodu, z krúžkov tanečný Hip-hop, výtvarný, literárny, turistika a 
poznávacie výlety do lesa, využívanie dopravného ihriska MŠ Legerského,
akcie pri príležitostí osláv
Výdajňa  stravy :  dovoz stravy zo školskej jedálne Základnej školy, Sibírska 39
Cena  lístka  pre:                  						Dotácia MČ:
                                  Desiata       obed           olovrant                                150 €
dieťa:                         0,25 €           0,72 €           0,30€ 
zamestnanca:                                  1,26 
Základná  škola  s  materskou  školou :  Za kasárňou 2

Základná  škola : je plne organizovaná škola s ročníkmi 1. - 9.
Začiatok vyučovania : 8.00 h.
Zamerania školy :  jazykové vzdelávanie od 1. ročníka (Aj, Nj)
Počet   tried :             31                                                 
          žiakov:         770                                              z toho integrovaných : 42
          učiteľov:        47                                               prepočítaný stav        : 45,57
          ostat.  zam.:     9                           		   prepočítaný stav        : 9

Zabezpečuje jazykové vzdelávanie : Aj, Nj od 1. ročníka
Delenie  tried  v  predmetoch:
   Nj	hodín:  	95	učit.: 	4,13
   Aj	            	72               	3,13
   Ev/Nv		18	         	0,78
   Tv		  	  6	         	0,26
   Inform. výchova      12               	0,52
   Informatika              13  		0,57
Spolu  najviac hodín  oproti  základnému  variantu: 216
Potrebný počet učiteľov na zabezpečenie rozšíreného vyučovania: 9,39
Školský  klub  detí  :
Výška  mesačného  príspevku  na  žiaka : 13,-€
Počet        oddelení    :   17 
                 detí           :    425
                 vychovávateliek  : 17                                 prepočítaný stav :     15,28
Školská  jedáleň  :
Počet  zamestnancov     :      12                                   prepočítaný stav :     15,28
                                                                     Cena lístka pre                  Dotácia MČ:
Počet  stravníkov  žiakov  :  770              	žiaka: 	1.st.  0,95 €            150,- €
          	2.st.  1,01 €
 zamestnancov  : 70        	zamestnanca:   1,12 €
Školské  športové  stredisko: 
V oblasti : športová gymnastika
Počet detí :     85
Projekty : 
Comenius, Ekologická škola 21. storočia, Virtuálny počítač pre každého žiaka, Spoločne do Európy (spolupráca so školami v Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, ČR),Objav mlieko, Education Quality, Danube Twins, Live Online, Správaj sa normálne, Prevencia kriminality, Živá príroda okolo nás, Čin roka, Globálna ekonómia – globálna solidarita (UNICEF), Európa v škole, Týždeň nemeckého jazyka, Týždeň anglického jazyka, Recyklohry






Základná  škola  s materskou  školou  :  Za kasárňou 2
Materská  škola  Šancova č.65

Prevádzka  :  6.30 – 17.00 hod.
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa : 13,- €
 Počet  tried :  	            4
            spální :  	3
            detí :   	          90
            učiteľov :  	8	prepoč.: 8,0
            ostatných  zamestnancov : 	2	prepoč.: 2,0
Oboznamovanie  s cudzím  jazykom :  	NJ
                     Týždenný  počet  hodín:        3 odbornéVH + celodenná simultánna konverzácia
                     Počet  detí :       			90
                     Veková  skupina :  		3. - 7. roč.
Profil MŠ: zameraná na projekt „ Brúsime si jazýček“, ktorého cieľom je vzbudiť
hravou formou záujem dieťaťa o cudzí jazyk. K nadštandardným aktivitám
patrí práca s PC s programom KidSmart, práca s interaktívnou tabuľou, z 
krúžkov gymnastika, výtvarný a tanečný, z kurzov - plávanie, korčuľovanie, 
návšteva divadelných predstavení, zapájanie sa do detskej olympiády,
návšteva zvierat v MŠ.

Školská  kuchyňa :  	áno
Výdajňa  stravy :  	nie
Cena  lístka  pre:                                                                               Dotácia MČ:
                             Desiata          obed          olovrant                                    150 €
dieťa:                      0,28 €           0,68 €        0,23 €
zamestnanca:	                            1,19 €























Koncepcia investičného rozvoja základnej školy: Cádrova

V prvom rade je potrebná výmena okien vo všetkých budovách a zateplenie budov. Ostatné veci v nasledovnom poradí:
	odstránenie krytiny  azbestu nad chodníkmi

rekonštrukcia priestorov dielní po požiari v roku 2007
úplná rekonštrukcia vodovodného potrubia a odpadových šácht

Koncepcia investičného rozvoja materskej školy:  Na Revíne

vybudovanie samostatnej kotolne
	výmena zhnitých okien
	oprava časti strechy 
	zateplenie budovy

Koncepcia investičného rozvoja materskej školy: Cádrova

výmena okien a zateplenie budovy
	úplná rekonštrukcia vodovodného potrubia a odpadových šácht


Celková predpokladaná suma:		                        700 000 €



















Koncepcia investičného rozvoja základnej školy:  Česká 

a) stavebná časť: 
 		výmena okien na WC na štyroch poschodiach			5 600,-  €		
		oprava strechy nad telocvičňou					3 500,-  €
		v budúcnosti vybudovanie vlastnej kotolne			        100 000,-  €
SPOLU							        109 100,- €	

b) vnútorné vybavenie: 					   
				zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	            7 000,-  €
SPOLU						7 000,-  €

SPOLU CELKOM  ZŠ							      116 100,- €
				
Koncepcia investičného rozvoja materskej školy: Osadná, Rešetkova

MŠ Osadná

a) stavebná časť:  		oprava časti fasády					3 000,-  €
výmena okien na 1. poschodí v chodbe		1 000,-  €			

SPOLU 										4 000,-  €

MŠ Rešetkova

a) stavebná časť:  		výmena ležatých kanalizačných rozvodov 		2 340,-  €
				
b) vnútorné vybavenie:	
			zakúpenie umývačky riadu a kuch. robota		2 500,-  €
SPOLU										4 840,-  €

SPOLU CELKOM  						                               124 400 €


Koncepcia investičného rozvoja základnej školy :  Jeséniova

stavebná časť
rozšírenie kapacity školy o 2 triedy + telocvičňa			 100  000,-€
	výmena okien							   	    82 000,-€

kompletná výmena radiátorov					   	      3 000,-€
dokončenie rekonštrukcie pivn.a podkrov. priestorov Domčeka cca       5 000,-€


Koncepcia investičného rozvoja materskej školy: Jeséniova

stavebná časť
rekonštrukcia prevaleného stropu v jednej z tried			   7 000,-€
	výmena okien 								 17 600,-€

 obnovu fasády budovy školy 				 		 33 000,-€
	rekonštrukcia vstupných priestorov do budovy B			   3 700,-€

Celkom								       251 300,-€





















Koncepcia investičného rozvoja základnej školy:  Kalinčiakova

	Kompletná oprava zatekajúcej strechy a atík na budove telocvične a ŠKD 

							predpokladané náklady: 22 000 €

	Rekonštrukcia hygienických zariadení v budove ŠKD a ŠJ

							predpokladané náklady: 15 000 €

	Čiastočná oprava zatekajúcej strechy a atiky na budove školy 

							predpokladané náklady: 3 500 €
	Kompletná výmena B časti rozvodov elektrického vedenia v hlavnej budove školy a výmenou rozvodných skríň

							predpokladané náklady: 50 000 €
	Výmena vodovodného a teplovodného potrubia medzi budovou školy (výmenníkovou stanicou tepla) a budovou telocvične a ŠJ	

							predpokladané náklady: 35 000 €
	Generálna oprava výmenníkovej stanice alebo jej náhrada za výkonnejšiu s menšími stratami	

							predpokladané náklady: 15 000 €
	Pokračovanie v rekonštrukcii školského ihriska podľa projektu 

predpokladané náklady  597 491 € 
	Výmena nevyhovujúcich plynových a elektrických zariadení v ŠJ za nové na základe revíznych správ                                              predpokladané náklady 16 597 € 
	Výmena časti okien na oboch budovách školy  okien

							predpokladané náklady: 195 000 €

	Revitalizácia zelene v areály školy

							predpokladané náklady: 5 500 €

	Vybudovanie rehabilitačnej miestnosti (zatiaľ nemáme spracovanú štúdiu, na štúdii spolupracujeme s FTVŠ UK)		
	                                                        spolu:                   960 067 €	








		
K Koncepcia investičného rozvoja základnej školy: Odborárska 2

izolácia navlhnutých stien – 15 tisíc Eur
	fasáda a zateplenie budovy – 30 tisíc Eur
	zateplenie strechy – 22 tisíc Eur 
	vybudovať multifunkčné ihrisko v areáli školy –  99 tisíc Eur
rekonštrukcia telocvične, narušená statika, maľovanie, fasáda – 80 tisíc Eur

spolu :                                                                  169 tisíc Eur



Koncepcia investičného rozvoja materskej školy: Odborárska 2


nadstavba alebo prístavba materskej školy z kapacitných dôvodov – 120 tisíc Eur
oprava strechy MŠ a ŠJ  - 67 tisíc Eur
	izolácia navlhnutých stien MŠ – 15 tisíc Eur
 výmena a doplnenie technologického zariadenia vývarovne -škrabka na zemiaky                  konvektomat, stoly  - 10 tisíc Eur 

spolu:                                                                  212 tisíc Eur














Koncepcia investičného rozvoja základnej školy:              Riazanská

Inštalácia samostatnej OST o potrebnom výkone priamo v budove MŠ Letná a úplná rekonštrukcia a výmena zastaranej, nehospodárnej, 45 ročnej OST v budove ZŠ Riazanská. v predpokladanej sume 					150.000,- €. 

	Výmena zastaraných okien a sklobetónových výplní na schodištiach budovy, výmena vstupných dverí  (demontáž starých okien, dodávka nových okien, demontáž výplní sklobetónových, dodávka a montáž oceľových profilov, dodávka nových okien, nových dverí.        

	  V celkovej predpokladanej sume	                         		 340.000,- €



Koncepcia investičného rozvoja ŠJ

Najnevyhnutnejšie prístroje pre obnovu kuchyne a jedálne
	výmena 150 l kotlov, výmena elektrickej trojrúry , odstránenie vzduchotechniky,

umývačka riadu,  škrabka na zemiaky						          				              68.000 €				

Koncepcia investičného rozvoja materskej školy


MŠ Letná:

postupná výmena sanitárneho zariadenia vo WC a umyvárňach               13 200 €
vybudovanie kondenzačného kotla ústredného kúrenia pre MŠ                35 000 €


MŠ Teplická:


     – výmena okien a postupná výmena sanitárneho zariadenia		 35.000 €


spolu:                       						         595. 200 €                                                                                       








Koncepcia investičného rozvoja základnej školy: Sibírska
	
stavebná časť:
                      výmena okien						60 000,- €
                            oprava hlavného uzáveru vody				  3 000,- €
                            oprava strechy nad telocvičňou				20 000,- €
                                                        vybudovanie vlastnej kotolne			          150 000,- €

	vnútorné vybavenie:

                      
                      zakúpenie novej umývačky riadu v ŠJ			  4 000,- €
                      vybudovanie lapača tukov v ŠJ				  2 000,- €
                      obnova technického zariadenie v ŠJ			  4 000,- €
                      rekonštrukcie WC žiakov				            30 000,- € 
                        
                            spolu						          273 000,- €   




Koncepcia investičného rozvoja materskej školy: Legerského, Šuňavcova

stavebná časť:
                      výmena okien						60 000,- €
                            oprava komína v MŠ, Šuňavcova				  3 000,- €
                            oprava strechy v MŠ, Legerského				25 000,- €
                            oprava terás							15 000,- €
                            oprava elektrických rozvodov v MŠ, Šuňavcova		60 000,- €
                            rekonštrukcia vodovodných potrubí			  5 000,- €
                            vnútorné vybavenie:
                      ohrevné pulty vo výdajných ŠJ				14 000,- €
                                            rekonštrukcie hygienických zariadení			30 000,- € 
                      výmena svetiel v triedach zodpovedajúcich normám	20 000,- €
                                            
                      spolu						          232 000,- €

                    
         Spolu celkom:						        505 000,- €                                                                          






	 
Koncepcia investičného rozvoja základnej školy: Za kasárňou


 

1. Výmena okien a dverí (50-ročné – nefunkčné)
	okná  - hlavná budova – 2. poschodie		                       42 900,76
				 -  1. poschodie			50 635,53
				 -      prízemie				37 880,86
		telocvičňa						13 693,25
		jedáleň				       		            15 950,93
	           dvere							10 796,49
	spolu:							          171 857,82

2. Oprava strechy – školka						15 000

Celková suma:						      186 857,82





