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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  2013/2014. 

     Miestna  rada  na  svojom  zasadnutí  dňa  26.3.2013  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  2013/2014.  



















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  2013/2014


         Realizácia  výchovno-vzdelávacieho  procesu  bude  prebiehať  v  zmysle  Pedagogicko-organizačných  pokynov  Ministerstva  školstva  Slovenskej  republiky  na  školský  rok  2013/2014. Školy  budú  plniť aj úlohy  vyplývajúce  z  materiálov  schválených  Miestnym  zastupiteľstvom, starostom  a  školským  úradom.
         V  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mestskej  časti  Bratislava – Nové  Mesto  je   pre  budúci  školský  rok  navrhovaných:

	  8  základných škôl          (ZŠ)

11  materských  škôl         (MŠ)
	  1  elokované  pracovisko  MŠ     
	  8  školských  klubov  detí    (ŠKD)
11  školských   kuchýň
	   9 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 2013/2014  v základných  školách  v  mestskej  časti  Bratislava - Nové  Mesto predpokladáme 2564,  čo  je  oproti  minulému  roku  o 218 žiakov  viac.  Počet  tried  stúpne  zo  120 na 125 v školskom  roku  2013/2014. Naplnenosť  tried  stúpne  oproti  predchádzajúcemu  školskému  roku o 1,0%,  čo  znamená  20,5 žiakov  na  triedu. Najnižšiu   naplnenosť  budeme  mať  v  ZŠ Cádrova 17,3 a  najvyššiu  v  ZŠ  Za  kasárňou  25,7 žiakov  na  triedu (príloha  č.8).
           V mesiaci  február  prebehol  na  našich  školách  zápis  detí  do  prvého  ročníka. Zapísaných  bolo  453  žiakov  z  toho 271  chlapcov  a  182 dievčat (príloha  č.6).  Pri  maximálnej  snahe  vedenia  základných  škôl  prišlo  k  zápisu  o  46  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  16,3%,   prechod  na  kmeňové  školy  je  najhorší  v MŠ  Letná 13%,  Teplická 35% (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  2013/2014  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   na  kurz  korčuľovania  10 €  pre  prvákov  základnej  školy. 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  2013/2014  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 v súčasnosti  prebieha  v spolupráci  s Konfuciovým  inštitútom  aj  vyučovanie  čínskeho  jazyka  na  ZŠ  Sibírska.
Úsek  materských  škôl :
Materské  školy  v  mestskej  časti  sú  súčasťou  základných  škôl.  V  školskom  roku  2013/2014  proces  výchovy  a  vzdelávania  bude  prebiehať  v  11  materských  školách  a v elokovanom  pracovisku  MŠ  Šuňavcova  na  Pionierskej 12/A s  počtom  cca 1072  detí  (príloha č.3)  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).  Pokúsime  sa  vytvoriť  také  podmienky  aby sme  prijali všetky  deti  od  troch  rokov  z  našej  mestskej  časti.  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.306/2008 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  niektorá z  materských  škôl (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 materských  školách  prispievať  na  plavecký  výcvik sumou 10 € pre  predškolákov.
Súčasťou  prílohy  správy je  aj  činnosť  jednotlivých  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,  Obvodného  školského  úradu, Pedagogickej  fakulty UK a  aj odborných  zamestnancov  miestneho  úradu  a  iných.

Školské  stravovanie:

	V školskom roku 2013/2014 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	 
	9 výdajní  stravy pri  materských  školách	
Predpokladaný počet stravujúcich žiakov základných škôl		1993
Počet stravujúcich v materských školách				1065
Predpokladaný počet dospelých stravníkov v základných školách	  298
	V budúcom školskom roku by sa malo odstravovať v zariadeniach školského stravovania v pôsobnosti mestskej časti   3356 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  2013/2014
  2. Školy  v  mestskej  časti  BA-NM  
  3. Materské  školy  v  školskom  roku  2013/2014
  4. Prijaté  a neprijaté  deti  do  MŠ  na  školský  rok  2013/14
  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  2013/2014








Základná  škola  s  materskou  školou :  Cádrova 23
Základná  škola : 

Slovenská                                                                        Francúzska
Počet   tried :         12                                                       tried: 9
          žiakov:      208      z  toho 9  začlenených            žiakov: 100
          učiteľov:    19       +   prepoč.stav  16,90              učiteľov: 7
            ostatných  zamestnancov : 9  + prepoč. stav 8,15  ost.zamest.: 10
Začiatok vyučovania: 8.00 hod.
Zameranie školy:  
Školský vzdelávací program sa nazýva Pestrá škola. Profilácia školy je na cudzie jazyky – dva cudzie jazyky od 1. ročníka. Prvý cudzí jazyk je anglický a druhý podľa výberu z možností - francúzsky, nemecký, ruský. Okrem profilácie na cudzie jazyky  si žiaci rozširujú vedomosti v oblasti environmentálnej výchovy. Jednou z priorít školy je teda poznávanie, ochrana a zveľaďovanie životného prostredia. 
Škola venuje zvýšenú starostlivosť všestrannej pohybovej príprave a rozvoju IKT zručností žiakov. 


Školský  klub  detí  :
Výška  mesačného  príspevku  na  žiaka :  15,- €                                      Dotácia MČ:
Počet       oddelení    :    5                                                                           320 € /žiak/ rok
                detí           :    120                                                                            
                vychovávateliek  5

Školská  jedáleň  :
Počet  zamestnancov     :  6                              Cena lístka pre                  Dotácia MČ:
Počet  stravníkov  žiakov  : 290                          žiaka:  1,01 a 1,09 €         150 € /žiak/rok
                              zamestnancov  : 40                zamestnanca: 1,19 €            
                              cudzích            :    0               cudzích:    0 

Záujmové útvary: 
Redakčný krúžok, filmový krúžok, turistický krúžok, výtvarný krúžok, varenie a pečenie s láskou, športový krúžok, športová príprava, bedminton,  tenisový krúžok, futbal, šikovné rúčky, Baltík, konverzácie z jazykov, hra na klavír, hra na gitaru, tanečný    

Škola  podporujúca  zdravie:  nie

Iné projekty : Zelená škola, Comenius, Správaj sa normálne, Utvor si svoju vlastnú knihu, Cádroviny, Deň Zeme, Energia v našom meste, Energia v našej škole, Naša Bratislava, Vítanie jari, Školská akadémia, Pohybom k zdraviu, Francúzsky týždeň, Trojkráľovy koláč, Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, Projekt so školou vo Francúzsku, Jarná výuka v prírode





Základná  škola  s materskou  školou  :  Cádrova 23
Materská  škola  Cádrova          výchovný jazyk – slovenský, francúzsky

Prevádzka  :  7,00 – 16,30  ( pre slovenskú triedu )
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa : 15,- €               Dotácia  MČ: 1300 € /dieťa/rok
 Počet  tried :  5  (3 francúzske a 2 slovenské )
            spální :  1
            detí :   95 z toho 42 slovenských detí
            učiteľov :  7
            ostatných  zamestnancov :  4
Oboznamovanie  s cudzím  jazykom :  francúzsky a anglický, slovenský
                     Týždenný  počet  hodín:  fran.deti 3,  slov.deti AJ - 1
Počet  detí: 75
                     Veková  skupina : 3 – 6 rokov 
Iné  aktivity: športové aktivity, divadelné predstavenie v MŠ, krúžok šikovných rúk, tanečný krúžok, pohybová príprava
Školská  kuchyňa :  -
Výdajňa  stravy :  áno
Cena  lístka  pre:                                                                                   Dotácia MČ:  
                                                                                                               150 € dieťa/rok
                             Desiata        obed        olovrant                        
dieťa:                         	0,32 €	0,76 €	       0,26 €			
zamestnanca:		-	1,19 €	-
__________________________________________________________________________
Materská  škola  Na Revíne
Prevádzka  :  6,45 – 17,00
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa:  15,- €               Dotácia  MČ: 1300 € /dieťa/rok

Počet   tried : 4
            spální : 0
detí :    90
            učiteľov :  8
ostatných  zamestnancov :  4
      Oboznamovanie  s cudzím  jazykom :  Aj
                     Týždenný  počet  hodín:  3
                     Počet  detí :    50
                     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 € /dieťa/rok
dieťa:                      0,32 €          0,76 €          0,26 €                           
zamestnanca:			   1,19 €
Koncepcia investičného rozvoja Základnej školy Cádrova

výmena okien so zateplením – budova 2. st.                                  221 tis. €  
výmena okien v ostatných budovách                                              150 tis. €
	trúbkové zábradlie na vonkajšom schodišti so stĺpikmi a rekonštrukcia striešky
                                                                                                          50 tis. €    
	rekonštrukcia priestorov dielní po požiari v roku 2007                   10 tis.  €

úplná rekonštrukcia vodovodného potrubia, odpadových šácht a kanalizácie
                                                                                                         60 tis.  €
Koncepcia investičného rozvoja Materskej školy  Na Revíne

vybudovanie samostatnej kotolne                                                                 30 tis. €
	rekonštrukcia spojovacej chodby a výmena zhnitých okien                      150  tis. €
	strecha so zateplením vrátane klampiarskych prvkov                                120 tis. €


Celková predpokladaná suma:		                        791 000 €





















Základná  škola  s  materskou  školou :  Česká 10

Základná  škola :  je plne organizovaná  škola s ročníkmi 1 - 9 
Začiatok vyučovania: od 800 h
Zamerania školy: 	- vyučovanie hudobnej výchovy
          - vyučovanie cudzích jazykov: anglický jazyk, ruský jazyk                                                               
Počet   tried:        12
          žiakov:    263              z toho začlenení žiaci :    6	   	     žiaci v zahraničí: 6
          učiteľov:   21                                               prepočítaný stav:  18,30
            ostatných  zamestnancov: 5                         prepočítaný stav:    3,45

Delenie  tried  v  predmetoch: anglický jazyk – 16 hodín, ruský jazyk – 3 hodiny, etická/náboženská výchova – 5 hodín, telesná a športová výchova – 14 hodín, informatika/informatická výchova – 7 hodín, hudobná výchova – 3 hodiny
Spolu  navyše  hodín  z dôvodu  delenia  na  skupiny : 48
Potrebný počet učiteľov na zabezpečenie deleného vyučovania: 2,09  

Školský  klub  detí:
Výška  mesačného  príspevku  na  žiaka:  15,- €				              Dotácia MČ:
Počet        oddelení    :              5					             320,- € / žiak/rok
                 detí           :          120
                 vychovávateliek:     5                         	prepočítaný stav:   4,65

Školská  jedáleň:
Počet  zamestnancov:                4                             prepočítaný stav:  4   
                                                      Cena lístka pre                     Dotácia MČ:
Počet  stravníkov  žiakov: I. stupeň:  120          žiaka: I. stupňa:   0,95 €         150 €/žiak/rok
                              	      II. stupeň:   60	              II. stupňa:  1,01 €
	                       zamestnancov:   28               zamestnanca:  1,06 €
                                             cudzích:     0                       cudzích:    -	
						     režijné náklady:  2,00 €
Záujmové útvary školy: 
Počítač – môj kamarát (2.-4.roč.)				pohybové hry
konverzácia v anglickom jazyku (5.-9. roč.)			badminton
detský orchester						stolný tenis
hudobno-dramatický krúžok					basketbal
 klub čitateľov (1.-4. roč., 5.-9. roč.)				volejbal (dievčatá 3.-9. roč.),
cvičenia z matematiky						florbal
hovoríme po rusky						tanečný krúžok
cvičenia zo slovenského jazyka				mladí záchranári
krúžok plastikových modelov					bábkoherecký krúžok 

Iné projekty : Comenius – Školské partnerstvá 2012	Zdravá škola
		 Viva zbor! – Legenda o rytieroch zo Sitna	Správaj sa normálne
 Baterky na správnom mieste 			Recyklohry
 Triedna a jeho piataci				Hudobná akadémia
 		 Modrá škola – voda pre budúcnosť		Živé zvieratká v škole
 Liga proti rakovine				Moja Família 
		 Mlieko v školách				Školské ovocie
Základná  škola  s  materskou  školou  :  Česká 10
Materská  škola  Osadná 5
Prevádzka:  od 630 hod. do 1700 hod.
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa: 15,- €		        Dotácia MČ: 1300,- € / dieťa/rok
Počet  tried:         2				      Počet    detí:       46
           spální :      2					učiteľov:         4
                                                         ostatných  zamestnancov:        1            
Oboznamovanie  s cudzím  jazykom:  anglický jazyk – 2 hodiny týždenne
                     Počet  detí:                      17                              12
                     Veková  skupina:       5-6 ročné                      3-5 ročné
Profil MŠ: Zameraná na podporu zdravia detí a environmentálnu výchovu.
Z kurzov ponúka korčuľovanie, plávanie, gymnastiku. 
Iné aktivity: práca s PC KidSmart, tanečný krúžok, výtvarný krúžok, návšteva divadelných predstavení, environmentálna výchova – Zvieratká v škole, organizovanie školy v prírode. 
Zapojenosť do projektov: Zdravá škola, Školské ovocie, Kniha je náš kamarát, Zber papiera, Dental alerm a Veselé zúbky 

Školská  kuchyňa:  nie
Výdajňa  stravy:  áno
Cena  lístka  pre:                                                                                                                           
                 Desiata             obed              olovrant             režijné náklady                Dotácia MČ: 
dieťa:                   0,26 €           0,64 €          0,22 €                2,00 €         	   150 € dieťa/rok
zamestnanca:	          -              1,06 €	          __________________________________________________________________________
Materská  škola  Rešetkova 6

Prevádzka:  od 630 hod. do 1700 hod.
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa: 15,- €	         Dotácia MČ: 1300,- € / dieťa/rok
Počet   tried:        4					Počet 	detí:       85
           spální:       0					     učiteľov:         8 
  ostatných  zamestnancov:         3+2 v ŠJ		            
      Oboznamovanie  s cudzím  jazykom: anglický jazyk – 3 hodiny týždenne
                     Počet  detí :                    45
                     Veková  skupina :  5-6 ročné
Profil MŠ: Zameraná na podporu zdravia detí a environmentálnu výchovu. 
Z kurzov ponúka korčuľovanie, plávanie. 
Iné aktivity: práca s PC KidSmart, tanečný krúžok, výtvarný krúžok, návšteva divadelných predstavení, environmentálna výchova – Zvieratká v škole, organizovanie školy v prírode. 
Zapojenosť do projektov: Zdravá škola, Školské ovocie, Zber papiera, Veselé zúbky, Bezpečná škôlka, IBM – počítačová gramotnosť 

Školská  kuchyňa: áno
Výdajňa  stravy:  nie
Cena  lístka  pre:                                                                                                                           
                 Desiata             obed              olovrant             režijné náklady                Dotácia MČ: 
dieťa:                   0,26 €           0,64 €          0,22 €                2,00 €         	  150€/dieťa/rok
zamestnanca:	          -               1,06 €	          
Koncepcia investičného rozvoja základnej školy:  Česká 

a) stavebná časť: 
 		výmena okien na balkónoch						5 500,-  €		oprava strechy nad telocvičňou					4 100,-  €
		v budúcnosti vybudovanie vlastnej kotolne			        100 000,-  €
SPOLU							        109 600,- €
b) vnútorné vybavenie: 					   
		zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	           		7 500,-  €
SPOLU						                       7 500,-  €
   SPOLU CELKOM  ZŠ							       117 100,-  €				
Koncepcia investičného rozvoja materskej školy: Osadná, Rešetkova

MŠ Osadná 5
a) stavebná časť:  		oprava časti fasády					3 200,-  €
výmena okien na poschodí		                        5 000,-  €
_________________________________________________________
SPOLU 				  	            8 200,-  €

MŠ Rešetkova 6
a) stavebná časť:  		výmena ležatých kanalizačných rozvodov 		2 600,-  €

				výmena linolea na schodoch			            1 000,-  €
                                               výmena okien na prízemí		                        5 000,-  €				
b) vnútorné vybavenie:	zakúpenie kuchynského robota pre ŠJ	            2 500,-  €
_________________________________________________________
SPOLU					          11 100,-  €
SPOLU CELKOM  MŠ						                     19 300,-  €











Základná  škola  s  materskou  školou :  Jeséniova 54

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

Začiatok vyučovania : 8,00 hod.

Zameranie školy :  „Škola štyroch ročných období a rodinnej pohody“
Vďaka rodinnej  atmosfére a výbornému vzťahu   učiteľ – žiak – rodič  škola vytvára  správne predpoklady pre všestranný  vývin každého dieťaťa.
 	Od 1.ročníka vyučujeme anglický jazyk v rozsahu minimálne 3 vyučovacích hodín týždenne a nemecký jazyk v rozsahu minimálne 1 hodiny týždenne a od 5. ročníka plánujeme vyučovať základy  ruského jazyka v rozsahu minimálne 1 hodiny týždenne.
Každoročne organizujeme školy v prírode, exkurzie, lyžiarsky, plavecký a korčuliarsky výcvik.

Školský vzdelávací program
Rozšírené vyučovanie jazykov: Anglický jazyk
                                                               Nemecký jazyk
					   Ruský jazyk
	Škola štyroch ročných období a rodinnej pohody


Počet   tried :        13
          žiakov:    271                                                    z toho integrovaných :    15
          učiteľov:    20                                                    prepočítaný stav        :   19,21
            ostatných  zamestnancov :      6                         prepočítaný stav        :    4,50

Školský  klub  detí  :	
Výška  mesačného  príspevku  na  žiaka : 15,- €		                         Dotácia MČ:  
Počet        oddelení    :           7                                                                         320 €/žiak/rok
                 detí           :        160
                 vychovávateliek  : 7                               	  prepočítaný stav : 5,2
          
Školská  jedáleň  :
Počet  zamestnancov     :   	   6                            	 prepočítaný stav :  6,00       
                                                                            Cena lístka pre                     Dotácia MČ:
Počet  stravníkov  žiakov  :       164 – 1.st.              žiaka:             0,95 €          150,- €/žiak/rok
				   107 – 2.st.		                    1,01 €
                            zamestnancov  :    48                    zamestnanca: 1,12 €

Záujmové útvary:
Cvičenia z matematiky, cvičenia zo slovenského jazyka, basketbal, hokejbal, futbal, zumba, tanečná príprava, roztlieskavačky, spevácky, dramatický, rozprávkovo-tvorivý, keramický, fotografický, výtvarný, počítačový, angličtina s „nativelektorom“
Škola  podporujúca  zdravie: škola je zapojená 
Iné projekty : Infovek		Mladý slovanista 			   Otvorená škola	            EKOdni		Európa v škole                                       Deň Zeme
		Dobrá novina		BUBO                                                    Anglické týždne
		Správaj sa normálne	Modernizácia vzdeláv. procesu            Nemecký týždeň
Základná  škola  s materskou  školou  :  Jeséniova 54
Materská  škola:  Jeséniova 61
Prevádzka  :  7,00 hod  -  17,00 hod.
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa : 15,- €                 Dotácia MČ: 1300 € /dieťa/rok 

 Počet  tried :        4
            spální :      1
            detí        104
            učiteľov :  8
            ostatných  zamestnancov :   2
Oboznamovanie  s cudzím  jazykom :  anglický jazyk
                     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 detí.
Aktivity:
práca s PC s programom KidSmart, Lego dacta,
divadelná aktivita podľa projektu BUBO, 
	turistické vychádzky do blízkeho lesoparku, 
	školy v prírode
Kurzy:
plavecký, 
	gymnastický, 
korčuľovanie.
Krúžky:
výtvarný,
	tanečný. 


Školská  kuchyňa :  spoločná so ZŠ
Výdajňa  stravy :     áno
Cena  lístka  pre:                                                                                 Dotácia MČ:
                             Desiata        obed        olovrant                                       150 €/dieťa/rok
dieťa:                      0,26 €        0,64 €         0,22 € 
zamestnanca                             1,12 €












Koncepcia investičného rozvoja základnej školy :  Jeséniova

stavebná časť
rozšírenie kapacity školy o 2 triedy – dobud. podkrovia Domčeka	   60. 000,-€
	výmena okien							   	    62. 000,-€

kompletná výmena radiátorov					   	      3.000,-€
dokončenie rekonštrukcie pivn. priestorov Domčeka           		      3.000,-€


Koncepcia investičného rozvoja materskej školy: Jeséniova

stavebná časť
rekonštrukcia podkrovných priestorov a strechy     		           150 .000,-€
	 obnova fasády budovy školy 				 		  33.000,-€
	Prepojenie budov A a B					  		   10.000,-€


Celkom								        321 000,-€




















Základná škola:                 Kalinčiakova 12
Základná škola: plne organizovaná s ročníkmi  1.- 9.
Začiatok vyučovania: 8,30 hod.
Zamerania školy: 	• na športovú prípravu so zameraním na ľadový hokej, futbal a všeobecnú pohybovú prípravu (vyučovanie v športových triedach podľa školského vzdeláv. programu a štátneho programu pre športové triedy)
na cudzie jazyky v 1. roč. a 5. roč.
Počet   tried :        10 až 13
          žiakov:    229 až 257                                    z toho integrovaných:  11
                                                                                z toho v zahraničí:         0
          učiteľov:   20 až 22                                       prepočítaný stav:          18 až 19,7
            ostatných  zamestnancov:    7                       prepočítaný stav:            6,8
Zabezpečuje rozšírené vyučovanie: športovej prípravy v športových triedach so zameraním na ľadový hokej, futbal a všeobecnú športovú prípravu 
Delenie  tried  v  predmetoch: ŠP 5.roč. ĽH+3VH, 6.roč. ĽH+3VH, 7.roč.  ĽH +3VH a Fut.3VH, 8.roč. ĽH +3VH, 9.roč. ĽH+3VH (celkom ŠP +18 VH), Aj 2.roč. 2 skupiny +2VH, 3.roč.2 skupiny + 3VH, 5.roč. 2 skupiny +4VH, 6.roč. 2 skupiny +3VH, 7.roč. 2 skupiny +3VH, 8.roč. 3 skupiny +3VH, 9.roč. 2 skupiny+3VH, (celkom Aj +21VH),  Druhý Cj Nj 6.roč. 1 skupina, 7.roč. 1skupina+2VH, 8.roč. 2 skupiny +2VH, Rj   6.roč. 1 skupina+2VH, 7.roč. 1skupina+0VH, 8.roč. 1 skupina +0VH, 9.roč. 2skupiny +2VH (celkom druhý CJ+8VH)  Informatika 2.roč. 2 skupiny +1VH, 3. roč. 2 skupiny +1VH, 4.roč. 2 skupiny +1VH, 5.roč. 2 skupiny +1VH,6. ročník 2 skupiny +1VH, 7.roč. 2 skupiny+1VH,  8.roč. 4 skupiny +2VH, 9.roč. 2 skupiny+1VH (celkom Informatika +9VH), 
Spolu viac hodín oproti  ISCED: +52 VH (v prípade 10 tried)
Potrebný prepočítaný úväzok učiteľov na zabezpečenie vyučovania delených hodín: 2,26 
Školský klub detí:
Výška mesačného príspevku rodiča na žiaka: 15,- €                                   Dotácia MČ:
Výška poplatku v športových krúžkoch 3 až 7 € (na mesiac a dieťa)         320 €/žiak/rok
Počet  oddelení:                3                                                                         
           detí:                      75
           vychovávateliek:    3                             prepočítaný stav: 3
Školská jedáleň:
Počet zamestnancov: 5   Prepočítaný stav: 5,3    Cena lístka pre                Dotácia MČ:
Počet stravníkov žiakov: 229 až 257              žiaka 1.st.: 1,09  €                 150 €/žiak/rok
                                                                        žiaka 2.st.: 1,16 €
                zamestnancov:  20                          zamestnanca: 1,26 € (sociálny fond škola 0,07 €)
                          cudzích:    0  
Školské  športové  stredisko: V oblasti: bejzbal
Záujmové útvary: krúžok ľadového hokeja, futbalový krúžok, počítačový krúžok, výtvarný krúžok, krúžok šikovných rúk, krúžok slovenského jazyka a krúžok anglického jazyka
Školský športový klub: ŠŠK ZŠ Kalinčiakova - Nové Mesto
V oblasti: futbal v rámci ŠKD
Počet detí: 20

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


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 €

	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 €

	Prekládka plynomeru a výmena častí potrubia podľa záznamu nedostatkov z revíznej správy

predpokladané náklady 3 700 €

	Oprava povrchu telocvične a obloženia (prebrúsenie, výmena poškodených častí, 3x protišmykový náter)

predpokladané náklady 9 700 €

	Vybudovanie rehabilitačnej miestnosti (zatiaľ nemáme spracovanú štúdiu, na štúdii spolupracujeme s FTVŠ UK)		

                                                    spolu:                   964 958 €	




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 cudzích jazykov a výtvarnej výchovy

Počet   tried :      13
          žiakov:  230  z toho začlenených s poruchami učenia  : 15 s intelektovým nadaním : 6
          učiteľov: 17                                                 prepočítaný stav        :   16
            ostatných  zamestnancov : 5                        prepočítaný stav        :   4,5

Školský vzdelávací program je zameraný na vyučovanie cudzích jazykov a výtvarnej výchovy. Poskytujeme rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy a anglického jazyka od prvého ročníka ZŠ, španielskeho a nemeckého jazyka od 3. ročníka ZŠ. V súčinnosti  v spolupráci s Ministerstvom školstva a Štátneho pedagogického ústavu je zaradená do experimentálneho overovania vyučovania cudzích jazykov metódou CLIL, už aj  na druhom stupni ZŠ a to prostredníctvom geografie  a biológie. 

Delenie  tried  v predmetoch : anglický jazyk, španielsky jazyk, nemecký jazyk, informatika, telesná výchova, etická a náboženská výchova. 

Školský  klub  detí  : 
Prevádzka  :  6,30 – 17,00 hod.                                             Dotácia MČ: 320 €/žiak/rok

Počet        oddelení    :           6
                 detí           :          150                
                 vychovávateliek  : 6                                   prepočítaný stav : 5
Poplatok :              15,- € / mesiac   
                          
Školská  jedáleň  :
Počet  zamestnancov :  5
Prepočítaný stav :         4,5
                                                                Cena lístka pre       Dotácia MČ: 150 € /žiak/ rok 
Počet  stravníkov  žiakov  : 280                          žiaka: 1.st..    1,01 €                 
    2.st..     1,09 € 
                   zamestnancov  : 25                           zamestnanca: 1,19 € 
                              cudzích :   1,50                       režijné:          1,00 €

Záujmové útvary :
-  spev, tanec prostredníctvom ZUŠ, cudzie jazyky – native lektori, športové krúžky, módna tvorba detí, orientačný beh, ekológia, turistika
Škola podporujúca  zdravie:  áno

Iné projekty : 
- Modernizácia výchovno - vzdelávacieho procesu, Spoznajme sa navzájom - slovenská a vietnamská komunita, Infovek, Tenis do škôl, Módna tvorba detí, Zdravá škola, Modrý kruh, Enviroprojekt, Sme v škole, Hračky idú do školy 

Základná  škola  s  materskou  školou  Odborárska 2

Materská  škola   Odborárska 2

Prevádzka  :  6.30 – 16.30 hod.                                    Dotácia  MČ: 1300 €/dieťa/rok

Výška  príspevku  na  dieťa : 15,- €/ mesiac


Počet  tried :        3
            spální :     0
            detí :       70
            učiteľov : 6
           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, lyžovanie, z krúžkov - výtvarný, tanečný, hudobný

Školská  kuchyňa :  áno
Výdajňa  stravy :  áno

Cena  lístka  pre:                                                                                  Dotácia MČ: 
                             Desiata         obed           olovrant                           150 €/dieťa/rok
dieťa:                    0,28 €         0,68 €            0,23 €                        
zamestnanca:                           1,19 €












 Koncepcia investičného rozvoja základnej školy: Odborárska 2

izolácia navlhnutých stien                                                         15 tisíc Eur
fasáda a zateplenie budovy                                                        30 tisíc Eur
zateplenie strechy a vybudovanie podkrovných priestorov       40 tisíc Eur                                                         
rekonštrukcia telocvične, narušená statika, maľovanie, fasáda  80 tisíc Eur

spolu :                                                                  165 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                                                                          65 tisíc Eur
	izolácia navlhnutých stien MŠ                                                               15 tisíc Eur   
vybudovanie lapača tukov v ŠJ				                    2 tisíc Eur
obnova technického zariadenie v ŠJ			                                5 tisíc Eur
                    


spolu:                                                                        217 tisíc Eur












Základná  škola  s  materskou  školou :  Riazanská 75

Základná  škola :     plne organizovaná s ročníkmi 1 – 9
Slovenská
Počet   tried :     10 
            žiakov: 183                                                    z toho integrovaných :   23
						           v zahraničí : 		  2
          učiteľov: 15                                                    prepočítaný stav        :   13,95 
            ostatných  zamestnancov :  5                         prepočítaný stav        :    4,60
Začiatok vyučovania :     8,00 hod.
Zamerania školy : Škola priateľská deťom, učiteľom a rodičom. 
Vysokoodborné vzdelávanie detí s využitím najmodernejších metód a postupov rozvíjajúcich tvorivosť, samostatnosť a sebahodnotenie žiakov – zážitkovým učením. 
posilňovanie hlavných predmetov matematika, slovenský jazyk
vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka anglický jazyk, od 3. ročníka druhý cudzí jazyk, nemecký, španielsky – podľa výberu
zavedenie CLIL metódy – prvky cudzieho jazyka sa prelínajú v predmetoch: matematika, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova
rozvoj sociálnych zručností ako pridaná hodnota k vyučovacím metódam a postupom (vysoko efektívne učenie)
odborný prístup k žiakom s poruchami učenia (špeciálny pedagóg)
Zabezpečuje rozšírené vyučovanie : športovej prípravy so zameraním na futbal v 4. až 
                                                              9. ročníku, tenis 1.- 3. ročníku, anglického jazyka 
                                                              (5 hodín - 3 hodiny gramatika, 2 hodiny konverzácia)                     
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. 

Školský  klub  detí  :
Výška  mesačného  príspevku  na  žiaka :  15,- €                                    Dotácia z MČ :
Počet        oddelení    :      4                                                                          320/ rok/žiak
                 detí           :     82
                 vychovávateliek  :  4                           prepočítaný stav : 3,75

Školská  jedáleň  :
Počet  zamestnancov     :   7                               Prepočítaný stav :   7      
                                                                            Cena lístka pre                  Dotácia MČ:
Počet  stravníkov  žiakov  :   392                      žiaka 1.st:  1,09 €                150 €/rok/žiak
                    				                        2.st.: 1,19  €
                    zamestnancov  :   42                zamestnanca:   1,19 €
                     cudzích            :  25
Záujmové útvary : spolupráca so SZUČ Art Pegas v ateliéroch : výtvarný, hudobno-dramatický, hudobný, folklórny. Spolupráca s tenisovou akadémiou RADO – tenis od 1. ročníka, Mažoretky, Slovenčina na slovíčko, Stretnutie so slovenčinou (pre cudzincov), Angličtina v ŠKD, Kreatívno-výtvarný, Pohybové hry, Chráň životné prostredie, História vo filme, Hľadáme plavecké talenty, Zdravotnícky, Zelená škola.
Iné projekty :  Škola, ktorej to myslí, Správaj sa normálne, MAKS, Zelená škola, Environmentálna učebňa, Umenie a pôda farbami Zeme, Európa v škole, Školský olympionizmus, Záložka do knihy, Super trieda : Moja obec, moje mesto, Viva zbor.
Základná  škola  s materskou  školou  :  Riazanská 75
Materská  škola  Letná č.7
Prevádzka  : 6,30- 17,00 
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa :  15,- €               Dotácia  MČ: 1300 €/dieťa/rok
Počet  tried :          5
            spální :       1
            detí :       121
            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 €/na dieťa/rok
dieťa:                     0,30 €        0,66 €        0,23 €
zamestnanca:                           1,19 €
__________________________________________________________________________

Materská  škola  Teplická č.5
Prevádzka  :  6,30 – 17,00
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa: 15,- €               Dotácia MČ: 1300 €/dieťa/rok
Počet   tried :       4
            spální :     3
            detí :       88
            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/rok 
     dieťa:                0,30 €         0,66 €         0,23 
zamestnanca:                            1,19 € 

Koncepcia investičného rozvoja základnej a materskej 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 					  50.000,- €. 

	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	                         		 300.000,- €



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                50 000 €


MŠ Teplická:


     – výmena okien a postupná výmena sanitárneho zariadenia		  35.000 €


spolu:                       						         516. 200 €                                                                                       







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, environmentálnej výchovy
                               a športovej prípravy 

Počet   tried:			         12
          žiakov:		       220			z toho začlenených:    10
                                                                                              z toho v zahraničí:        8
          učiteľov:		         17		            prepočítaný stav:	15
            ostatných  zamestnancov:      5  			prepočítaný stav:	  4,5

Zabezpečuje vyučovanie anglického jazyka a nemeckého jazyka  s bilingválnymi prvkami a informatiky od 1. ročníka, 1.B – tanečno-športová trieda


Školský  klub  detí:

Výška  mesačného  príspevku  na  žiaka: 15,- €                                              Dotácia MČ: 
Počet        oddelení:		    6                                                                       320 €/žiak/rok
                 detí:		140                 
                 vychovávateliek:	    6		prepočítaný stav: 6


Školská  jedáleň:

Počet  zamestnancov:		    6		prepočítaný stav: 6  

Cena lístka pre                               Dotácia MČ: 
                                                       150 €/žiak/rok
Počet  stravníkov  žiakov:	200		žiaka:		1. st.	1,09 €,  	
  2. st	1,16 € 
                  zamestnancov:	  32		zamestnanca:	            1,26 € 
                            cudzích:	    0

Záujmové útvary:
Anglický jazyk, nemecký jazyk, čínsky jazyk, slovenský jazyk, matematika, informatika, šachový, ľudový tanec, športovo-tanečný, futbal, florbal, varenie

Projekty:
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, spolupráca s Klubom akrobatického rockenrolu Hydrorok

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:  15,- €               Dotácia  MČ:1300 €  /dieťa/rok
Počet:  spální:        4
            detí:         90
            učiteľov:    8
            ostatných  zamestnancov:  3,3
Oboznamovanie  s cudzím  jazykom  AJ
                     Týždenný  počet  hodín:  2 h
                     Počet  detí:  40
                     Veková  skupina:  od  4 – 5  a od 5 – 6 rokov
Profil MŠ: zameraná na rozvoj predčitateľskej 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:  Desiata        obed        olovrant                                       Dotácia MČ: 
                                                                                                                       150 €/ dieťa / rok
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: 15,- €                 Dotácia  MČ: 1300 € /dieťa/rok

Počet   tried:        4
            spální:      4
            detí:        90
            učiteľov:  8
ostatných  zamestnancov: 3,3
      Oboznamovanie  s cudzím  jazykom:  AJ
                     Týždenný  počet  hodín: 2
                     Počet  detí:    40 
                    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 v MŠ Legerského,
akcie pri príležitostí osláv
Výdajňa  stravy:  dovoz stravy zo školskej jedálne Základnej školy, Sibírska 39
Cena  lístka  pre:     Desiata      obed           olovrant                                   Dotácia MČ:
                                                                                                                       150 €/ dieťa / rok
dieťa:                         0,25 €        0,72 €           0,30 €
zamestnanca:                               1,26 

Materská  škola, Pionierska 12/A
elokované pracovisko MŠ, Šuňavcova č.13

Prevádzka:  6:45 hod. do 17:00 hod
Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa: 60,- €                Dotácia MČ: 1300 € /dieťa /rok

Počet   tried:        4
            spální:      4
            detí:        84
            učiteľov:  9
ostatných  zamestnancov: 3,3
      Oboznamovanie  s cudzím  jazykom:  AJ
                     Týždenný  počet  hodín: denne
                     Počet  detí:    84 
                    Veková  skupina:  od 3 do 5 rokov
Profil MŠ:
práca s výchovno-preventívnym programom SRDCE NA DLANI, ktorý je      zameraný na rozvíjanie sociálnych, emociálnych a kognitívnych kompetencií a zručností detí, práca s programom na výučbu anglického jazyka PLAY TIME- angličtina pre najmenších. Realizácia programov je zabezpečená kvalifikovaným odborným personálom v MŠ a kvalitným technickým vybavením. V MŠ sa pracuje s interaktívnou tabuľou a nadštandardnými edukačnými pomôckami. Materská škola bezplatne ponúka záujmové aktivity pre deti, a to krúžok tanečný „FUNNY DANCING“ a výtvarný „HANDY HANDS“.
 
Výdajňa  stravy:  dovoz stravy zo školskej jedálne Základnej školy, Sibírska 39
Cena  lístka  pre:     Desiata      obed           olovrant                                       Dotácia MČ: 
                                                                                                                         150 €/dieťa/ rok
dieťa:                         0,25 €        0,72 €           0,30 €
zamestnanca:                               1,26 



















Koncepcia investičného rozvoja základnej školy: Sibírska
	
stavebná časť:
                      výmena okien						60 000,- €
                            oprava strechy nad telocvičňou				20 000,- €
                            vybudovanie vlastnej kotolne			          150 000,- €
                            oprava strechy (opotrebovanie)                                          60 000,-€
	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						         330 000,- €   




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				  60 000,- €
                            oprava terás							  15 000,- €
                            oprava elektrických rozvodov v MŠ, Šuňavcova		  60 000,- €
                            rekonštrukcia vodovodných potrubí                                       5 000,- €
                            rekonštrukcia kanalizácie 	                      			  15 000,- €
                            vnútorné vybavenie:
                      ohrevné pulty vo výdajných ŠJ				  14 000,- €
		    doplnenie zariadenia  výdajní                                                 3 000,- €
                      rekonštrukcie hygienických zariadení			  30 000,- € 
                      výmena svetiel v triedach zodpovedajúcich normám	  20 000,- €
                      rekonštrukcia poschodia a strechy MŠ, Pionierska            180 000,- €
                      vybavenie nových tried                                                         40 000,- €
                      spolu						            505 000,- €

                      
         Spolu celkom:						        835 000,- €                                                                          




Základná  škola  s  materskou  školou :  Za kasárňou 2

Základná  škola : je plneorganizovaná škola s ročníkmi 1. - 9.
Začiatok vyučovania : 8.00 h.
Zamerania školy :  jazykové vzdelávanie od 1. ročníka (Aj, Nj)
Počet   tried :             32                                                 
          žiakov:         817                                             z toho integrovaných   : 40                               
          učiteľov:        49                                               prepočítaný stav        :  47,91
          ostat.  zam.:   11                          		   prepočítaný stav         : 10,91

Zabezpečuje jazykové vzdelávanie : Aj, Nj od 1. ročníka
Delenie  tried  v  predmetoch:
   Nj	hodín:  	98	učit.: 	4,26
   Aj	            	85               	3,70
   Ev/Nv		28	         	1,22        
   Tv		  	24	         	1,04
   Inform. výchova      13               	0,57
   Informatika              12  		0,52
   Technika		  2		0,09
   Svet práce		  2		0,09
Spolu  naviac hodín   oproti  základnému  variantu: 264
Potrebný počet učiteľov na zabezpečenie rozšíreného vyučovania: 11,48
Školský  klub  detí  :
Výška  mesačného  príspevku  na  žiaka : 15 €                                        Dotácia MČ: 
Počet        oddelení    :   19                                                                            320 €/žiak/rok
                 detí           :    475                  
                 vychovávateliek  : 19                                 prepočítaný stav :     18,26
Školská  jedáleň  :
Počet  zamestnancov     :      12                                   prepočítaný stav :     12    
                                                                            Cena lístka pre                  Dotácia MČ:
Počet  stravníkov  žiakov  :  817                    	žiaka: 	1.st.  0,95 €                  150 €/žiak/rok
               	2.st.  1,01  €	       	 
                   zamestnancov  : 70        			zamestnanca:   1,12       
                                               								
Školské  športové  stredisko:    Počet detí :     85     
V oblasti : športová gymnastika                                                                   

Záujmové útvary: (približne 45 útvarov, 700 žiakov)
Rozvoj jazykov (slovenský, anglický, nemecký, ruský, taliansky, japonský); Rozvoj matematiky a IKT; Biblické krúžky; Rozvoj športu a prvá pomoc (futbal, volejbal, pohybové hry, turistika); Umelecké krúžky ( flauta, výtvarná, šikovné ruky, tanečný súbor Slniečko, Origami) 

Projekty : 
Comenius, e Twinning, Education Quality, Didaktická efektívnosť CLIL metódy, Týždeň anglického/nemeckého jazyka, „Školský program INPP“, Ekologická škola 21. storočia, Virtuálny počítač pre každého žiaka, Objav mlieko, Danube Twins, Live Online, Správaj sa normálne, Živá príroda okolo nás, Čin roka, Globálna ekonómia – globálna solidarita (UNICEF), Európa v škole, ...

Základná  škola  s materskou  školou  :  Za kasárňou 2


Materská  škola  Šancova č.65



Prevádzka  :  6.30 – 17.00 hod.

Výška  mesačného  príspevku  na  dieťa : 15 €		Dotácia MČ: 1300 €/dieťa/rok

 Počet  tried :  	4
            spální :  	3
            detí :   	          90	
            učiteľov :  	8	prepoč.: 8,0
            ostatných  zamestnancov : 	2	prepoč.: 2,0
Oboznamovanie  s cudzím  jazykom :  	nemecký jazyk
                     Týždenný  počet  hodín:        3 odbornéVH + celodenná simultánna konverzácia
                     Počet  detí :       			90        
                     Veková  skupina :  		3 - 7
Iné  aktivity:	gymnastika, plávanie, korčuľovanie
		výtvarný, tanečný krúžok, KidSmart

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

zamestnanca:	1,19 €


















Koncepcia investičného rozvoja základnej školy: Za kasárňou


 

1. Prestavba učebne chémie a biológie
    a zriadenie novej triedy pre 1. ročník				  6 000,-

2. 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

3. Oprava strechy – MŠ						15 000,-

Celková suma:						      192 857,82


























