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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
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 2017/2018.

- bez pripomienok
- s pripomienkami
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Dôvodová správa

Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. novembra 2003 schválila zákon č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 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 2017/2018.
Miestna rada na svojom zasadnutí dňa 23. mája 2017 odporúča miestnemu
zastupiteľstvu schváliť uvedený materiál.
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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 2017/2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej v texte len
„MŠVVaŠ SR“) každoročne vydáva Pedagogicko-organizačné pokyny, ktorými sa povinne riadia
všetky školy a školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaNové Mesto (ďalej v texte len „MČ BANM“). Novomestské školy budú v školskom roku 2017/2018
plniť aj úlohy vyplývajúce z materiálov schválených Miestnym zastupiteľstvom, starostom
a Školským úradom MČ BANM.
V zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BANM je pre budúci školský rok navrhovaných:







8 základných škôl s materskou školou (ďalej v texte len „ZŠ s MŠ“)
11 elokovaných pracovísk materských škôl (ďalej v texte len „MŠ“)
2 materské školy (ďalej v texte len „MŠ“)
8 školských klubov detí (ďalej v texte len „ŠKD“)
11 školských kuchýň
8 výdajní stravy
Úsek základných škôl:

Výchovno-vzdelávací proces bude v školskom roku 2017/2018 prebiehať v súlade s platnou
legislatívou, a to v ôsmich základných školách, ktorých zriaďovateľom je MČ BANM.
Zápis do prvých ročníkov základných škôl sa v MČ BANM uskutočnil dňa 7. apríla od 14 h
do 18 h a dňa 8. apríla od 8 h do 12 h. Zapísalo sa 541 detí, z toho 274 chlapcov a 267 dievčat
(príloha č. 7). Z toho pravdepodobne 34 predškolákov bude mať odklad povinnej školskej dochádzky.
Oproti predchádzajúcemu roku bolo zákonnými zástupcami zapísaných o dve deti menej. 386 detí má
trvalý pobyt v MČ BANM, z ostatných mestských častí Bratislavy sa do novomestských škôl
zapísalo až 95 detí a 60 detí má trvalý pobyt mimo územia hlavného mesta. Z toho vyplýva, že na
základe dobrých výsledkov škôl, majú medzi verejnosťou dobré renomé a je o vzdelávanie v nich
záujem. Prispel k tomu aj informačný leták k zápisu do škôl, ktorý MČ BANM vydala pre zákonných
zástupcov detí, kde boli predstavené jednotlivé školy, ich charakteristika, zameranie a úspechy.
Najviac detí sa už tradične zapísalo v ZŠ s MŠ, Za kasárňou, i keď oproti minulému roku ich
počet klesol (teraz 166, v minulom roku 197). Pozitívne je, že sa obnovil záujem o ZŠ s MŠ,
Riazanská (47 zapísaných detí, v minulom roku 23). Rastie aj počet zapísaných detí v ZŠ s MŠ,
Cádrova (73, v minulom roku 67).
Na základe zápisu do prvých ročníkov ZŠ predpokladáme, že v školskom roku 2017/2018
bude v základných školách MČ BANM cca 2880 žiakov. Počet tried sa pravdepodobne zvýši na 131,
v minulom roku to bolo 128. Naplnenosť tried vychádza približne na 21,4 žiakov/trieda. Najnižšiu
naplnenosť budeme mať v ZŠ Riazanska 18,0 a najvyššiu v ZŠ Za kasárňou 25,3 žiakov v triede
(príloha č. 8).
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V MČ BANM sú materské školy súčasťou základných škôl, čo prispieva k väčšej kooperácii
medzi základnou a materskou školou. Pedagógovia môžu navzájom viac spolupracovať, či dokonca
pôsobiť na oboch pracoviskách, čo sa využíva najmä pri výučbe cudzích jazykov. V súlade
s princípmi zážitkovej pedagogiky sa bude vyvíjať cezhraničný vzdelávací program na podporu
kontinuálneho jazykového vzdelávania so zameraním na jazyk suseda, založený na inovatívnych
konceptoch a materiáloch vytváraných v spolupráci s pedagógmi z praxe. Pozornosť bude venovaná
predovšetkým plynulému prechodu medzi materskou školou a základnou školou. Projekt je
plánovaný na tri roky od 9/2017 do 6/2020.
Školy aj v nasledujúcom školskom roku budú realizovať, v popoludňajších hodinách,
krúžkovú činnosť, ktorá reflektuje záujmy žiakov a podmienky škôl. Prioritne do krúžkovej činnosti
riaditelia škôl zapájajú kmeňových zamestnancov, pričom na financovanie krúžkovej činnosti sa
využívajú vzdelávacie poukazy, ktoré prideľuje MŠVVaŠ na každého žiaka. Konkrétna záujmová
činnosť, jednotlivých škôl pre budúci školský rok, je súčasťou prílohy tejto správy.
Činnosť Žiackeho parlamentu bude pokračovať aj v školskom roku 2017/2018. Spoločné
stretnutia zástupcov z každej základnej školy, sa naďalej budú konať minimálne dvakrát ročne.
V školskom roku 2016/2017 žiaci zakončia činnosť školských žiackych parlamentov návštevou
Národnej rady Slovenskej republiky. Na stretnutiach školských žiackych parlamentov majú žiaci
možnosť vyjadriť svoj názor s činnosťou ich školy, zároveň sa dozvedia viac o fungovaní MČ
BANM, čím si budujú svoje občianske povedomie a spoluzodpovednosť.
ZŠ s MŠ, Odborárska vzhľadom na vyšší podiel detí cudzincov podporuje ich adaptáciu
organizovaním základného a rozširujúceho kurzu slovenského jazyka. ZŠ s MŠ, Sibírska plánuje
pokračovať v spolupráci s Konfucius Institute pri vyučovaní čínskeho jazyka, ktorý vzhľadom na
silný potenciál neustále rastúcej čínskej ekonomiky má nespochybniteľné miesto v rámci voliteľnej
krúžkovej činnosti žiakov.
Školy sa v školskom roku 2017/2018 plánujú zapájať do súťaží, olympiád a akcií
stanovených MŠVVaŠ SR a MČ BANM. Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR a Štátneho
pedagogického ústavu, chceme naďalej podporovať rozvoj pohybových aktivít detí a žiakov, preto
podporujeme rozšírenie vyučovania telesnej výchovy v školskom vzdelávacom programe škôl.
Plánujeme spolupracovať s OZ Zober loptu, nie drogy, ktoré v pilotnom projekte podporí športovanie
detí v rámci akcie Olympiáda MŠ, do ktorej sa zapoja aj deti 1. stupňa ZŠ. Ďalšou iniciatívou škôl
pre podporu činnosti športových krúžkov je sprístupňovanie školských ihrísk a telocviční.
MČ BANM sa rozhodla podporiť a zapojiť sa do spolufinancovania projektu „Vráťme do
škôl pohyb a zdravie“. Projekt podporujeme formou príspevku na korčuľovanie detí predškolských
tried materských škôl a žiakov prvých tried základných škôl. MČ BANM prispieva sumou 20 €/kurz
na dieťa/žiaka. Robíme tak na základe viacročných výsledkov a pozitívnych ohlasov zo strany
vyučujúcich telesnú výchovu a rodičov žiakov. Projekt preukázal pozitívny vplyv na celkový
zdravotný stav jedinca, pretože korčuľovanie napomáha pri respiračných ochoreniach, zlepšuje
koordináciu, podporuje správne držanie tela a zlepšuje celkovú fyzickú a psychickú výdrž detí. Do
projektu sú v súčasnosti zapojené všetky školy v MČ BANM, pričom si každá môže vybrať, s ktorým
organizátorom korčuľovania chce spolupracovať.
V školskom roku 2017/2018 plánujeme podporovať aj plavecký výcvik detí, a to formou
dotácie pre predškolákov v MŠ a žiakov 3. ročníkov ZŠ, sumou 15 €/kurz na dieťa/žiaka. Opäť je na
škole, s ktorým organizátorom plaveckého kurzu bude spolupracovať. Je dôležité, aby si mladá
generácia osvojila správne pohybové návyky a techniku plávania, nakoľko im môže zachrániť život,
plávanie priaznivo ovplyvňuje správne držanie tela, rozvíja dýchací systém a okrem iného má aj
relaxačné a rehabilitačné účinky.
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Vzhľadom na to, že lyžiarsky výcvikový kurz bol v šk. roku 2015/2016 a 2016/2017
podporovaný priamo z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a má byť naďalej podporovaný, mestská
časť ho finančne podporovať nepotrebuje. Predtým novomestským deťom mestská časť poskytovala
sumu 125 € na žiaka 7. ročníka ZŠ. Ušetrené finančné prostriedky sme v šk. roku 2016/2017 prvýkrát
presunuli na podporu školy v prírode pre predškolákov MŠ, a to dotáciou 50 €/pobyt/predškolák
a plánujeme v tejto iniciatíve pokračovať.
Prehľad poskytovaných príspevkov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto:
Príspevky MŠ:
– vzťahujú sa iba na predškolákov
korčuľovanie > 20 € kurz/dieťa
plávanie > 15 € kurz/dieťa
škola v prírode > 50 € pobyt/dieťa
Príspevky ZŠ:
korčuľovanie – iba 1. roč. > 20 € kurz/žiak
plávanie – iba 3. ročník > 15 € kurz/žiak
Úsek materských škôl:
Materské školy v MČ BANM sú súčasťou základných škôl. V školskom roku 2017/2018
proces výchovy a vzdelávania bude prebiehať v 13 MŠ, s počtom cca 1175 detí (príloha č. 3),
v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon), Vyhlášky
Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení zmien a doplnkov Vyhlášky č.
308/2009 Z. z..
Zápis detí do materských škôl sa uskutočnil v období od 10. do 26. apríla (príloha č. 4).
Mestská časť sa snaží kapacitne zvyšovať počet detí v MŠ, svedčí o tom aj fakt, že v minulom
školskom roku bola otvorená nová materská škola pri ZŠ Kalinčiakova, ktorá bude v školskom roku
2017/2018 kapacitne rozšírená o jednu triedu. Od 1. septembra 2016 je do Siete škôl a školských
zariadení SR zaradený nový právny subjekt, a to Základná škola s materskou školou,
Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava.
Vzhľadom na narastajúci počet detí, ktoré po depistáži v šk. roku 2016/2017 nedosiahli
školskú zrelosť, mestská časť plánuje zriadiť jednu triedu predškolských detí so sídlom v budove ZŠ
s MŠ, Riazanská. Do triedy budú deti zaraďované z materských škôl MČ BANM, po odporúčaní
CPPPaP a so súhlasom zákonných zástupcov dieťaťa. S predškolákmi budú pracovať odborní
špeciálni pracovníci: logopéd, špeciálny pedagóg, v spolupráci s CPPPaP.
Pri prijímaní detí do materskej školy odporúčame dodržiavať nasledovné kritéria:
1. podľa školského obvodu ZŠ s MŠ, prednostne päťročné deti a deti s odloženou školskou
dochádzkou z MČ BANM, podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR o materskej škole č. 306/2008 Z. z.
2. dieťa mimo obvod ZŠ s MŠ, ale trvale bývajúce v MČ BANM
3. starší súrodenec navštevujúci MŠ/ZŠ v MČ BANM
4. rodič dieťaťa pracuje v MČ BANM
5. ostatné prihlásené deti
Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin bude zabezpečená tak, aby počas
hlavných školských prázdnin bola vždy otvorená niektorá z materských škôl (príloha č. 5).
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Proces výchovy a vzdelávania bude v jednotlivých zariadeniach rozšírený o nadštandardné
činnosti podporujúce fyzické a psychické zdravie detí, podľa podmienok jednotlivých materských
škôl a záujmu zákonných zástupcov detí. Činnosť jednotlivých MŠ je súčasťou prílohy tejto správy.

Riadenie škôl:
V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov pracuje od 1. júla 2004 v rámci MČ
BANM Školský úrad zabezpečujúci činnosti podľa § 6 ods. 5 a ods. 8 vyššie uvedeného zákona.
Školskému úradu vyplýva i metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení. V rámci toho boli
vytvorené kabinety pre jednotlivé oblasti metodického usmerňovania a oboznamovania
pedagogických zamestnancov, zástupcov riaditeľa pre MŠ, vrátane metodických stretnutí vedúcich
školských jedální. Novinkou v školskom roku 2016/2017 bolo ustanovenie metodického kabinetu pre
zástupcov riaditeľa pre ZŠ a zjednotenie kabinetu pre 1. stupeň ZŠ (v predchádzajúcich rokoch bolo
odčlenené metodické stretnutie pre 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník ZŠ). V čele jednotlivých kabinetov
stoja metodici, ktorí sú vyberaní z najskúsenejších učiteľov v danej oblasti (príloha č. 11).
Školský úrad organizuje pre riaditeľov škôl stretnutia na aktívoch, kde sú prizývaní odborníci
z MŠVVaŠ SR, Štátnej školskej inšpekcie, Štátneho pedagogického ústavu, Odboru školstva
Okresného úradu, Pedagogickej fakulty UK, odborní zamestnanci Miestneho úradu BANM a iní.
Školské stravovanie:
V školskom roku 2017/2018 bude počet zariadení školského stravovania v pôsobnosti MČ
BANM nasledovný:
1. 8 školských kuchýň v ZŠ
2. 3 školské kuchyne v MŠ
3. 8 výdajní stravy pre MŠ
Predpokladaný počet stravujúcich sa žiakov ZŠ
Počet stravujúcich sa detí MŠ
Predpokladaný počet dospelých stravníkov

2649
1175
293

V budúcom školskom roku by sa malo odstravovať v zariadeniach školského stravovania
v pôsobnosti mestskej časti 4117 stravníkov.
Naďalej budeme pokračovať v mliečnom programe v školách, ktorý sa stretol s veľkým
záujmom žiakov, preto v ňom chceme pokračovať. Školy sa zapájajú aj do programu školského
ovocia, ktorým rozvíjame povedomie o zdravom životnom štýle a predchádzame obezite mladej
generácie.
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Základná škola s materskou školou, Cádrova 23
Základná škola: je plne organizovaná, s ročníkmi 1. - 9.
Začiatok vyučovania: 8.00 h
Zameranie školy: Školský vzdelávací program sa nazýva Pestrá škola. Profilácia školy je na cudzie
jazyky – dva cudzie jazyky od 1. ročníka (v prvom ročníku je druhý cudzí jazyk formou krúžkovej
činnosti). Prvý cudzí jazyk je anglický a druhý podľa výberu z možností - francúzsky, nemecký,
ruský, taliansky. Okrem profilácie na cudzie jazyky si žiaci rozširujú vedomosti v oblasti
environmentálnej výchovy. Jednou z priorít školy je poznávanie, ochrana a zveľaďovanie životného
prostredia. Škola venuje zvýšenú starostlivosť všestrannej pohybovej príprave a rozvoju IKT
zručností žiakov.
Počet
tried: 14
žiakov: 311, z toho začlenených: 16
učiteľov: 20, prepočítaný stav: 18,50
ostatných zamestnancov: 5
Školský klub detí:
Výška mesačného príspevku na žiaka: 25 €
Dotácia MČ: 350 €/žiak/rok
Počet
oddelení: 7
detí: 195
vychovávateliek: 7
Školská jedáleň:
Počet zamestnancov: 5
Dotácia MČ: 190 €/žiak/rok
Počet stravníkov - žiakov: 210
zamestnancov: 30
cudzích: 0

Cena lístka pre:
žiaka: 1,01 € (1.st.), 1,09 € (2.st.)
zamestnanca: 1,19 €

Režijné náklady: 4 €/mesiac
Záujmové útvary:
Cádroviny, Veda nás baví, výtvarný krúžok, environmentálny krúžok, varenie a pečenie s láskou,
športový krúžok, športová príprava, bedminton, tenisový krúžok, futbal, florbal, moderné tance
a aerobik, ľudové tance, šikovné rúčky, konverzácie z jazykov, hra na klavír, hra na gitaru, cvičenia
z matematiky, cvičenia zo slovenského jazyka
Škola podporujúca zdravie: áno
Iné projekty: Zelená škola, Erasmus+, Správaj sa normálne, CLIL metóda, Týždeň anglického
jazyka, Literárna čajovňa, Utvor si svoju vlastnú knihu, Cádroviny, Deň Zeme, Deň otvorených dverí,
Energia v našom meste, Energia v našej škole, Naša Bratislava, Vítanie jari, Športové popoludnie,
Pohybom k zdraviu, Trojkráľový koláč, Škola podporujúca zdravie, Zbieram baterky, Európsky deň
jazykov, Záložka do knihy
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Materská škola, Cádrova 15
Prevádzka: 7.00 h - 17.00 h
Výška mesačného príspevku na dieťa: 35 €
Dotácia MČ: 1550 €/dieťa/rok
Počet
tried: 4
spální: 3
detí: 97
učiteľov: 8
ostatných zamestnancov: 2
Oboznamovanie s cudzím jazykom: anglický
Týždenný počet hodín: 2
Počet detí: 44
Veková skupina: 4 - 6 rokov
Profil MŠ:
Zameraná na jazykovú výchovu, environmentálnu výchovu, športové aktivity, s deťmi sa pracuje
podľa školského vzdelávacieho programu „Poď sa s nami hrať“. K nadštandardným aktivitám, ktoré
ponúka, patrí práca s interaktívnou tabuľou, práca s PC, s programom KidSmart, Lego dacta,
predplavecká príprava, pohybová príprava, korčuľovanie, krúžok šikovných rúk, ľudové tance,
gymnastika, tenis, výlety (ŠVP), divadelné predstavenia, koncerty.
Výdajňa stravy: áno
Dotácia MČ: 190 €/dieťa/rok
Cena lístka pre:
dieťa:
zamestnanca:

Desiata
0,32 €

režijné náklady: 4 €/mesiac

obed
0,76 €
1,33 €

olovrant
0,26 €

Materská škola, Na Revíne 14
Prevádzka: 7.00 h - 17.00 h
Výška mesačného príspevku na dieťa: 35 €
Dotácia MČ: 1550 €/dieťa/rok
Počet
tried: 4
spální: 3
detí: 92
učiteľov: 8
ostatných zamestnancov: 4
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický jazyk
Týždenný počet hodín: 2
Počet detí: 40
Veková skupina: 3 - 6 ročné
Profil MŠ:
Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu, jazykovú výchovu, športové aktivity
a anglický jazyk. Pracuje podľa školského vzdelávacieho programu „Poď sa s nami hrať“. Ako
nadštandardné aktivity ponúka: prácu s interaktívnou tabuľou, predplaveckú prípravu, korčuľovanie,
školu v prírode, krúžok šikovných rúk, tanečný krúžok, výlety, divadelné predstavenia v MŠ,
koncerty.
Spolupracuje s CPPPaP KORY s cieľom rozvíjania komunikačných a sociálnych zručností.
Materská škola úzko spolupracuje so ZŠ Cádrova, kde deti navštevujú krúžok – pohybová príprava.
Školská kuchyňa: áno
Dotácia MČ: 190 €/dieťa/rok
Cena lístka pre:
dieťa:
zamestnanca:

Desiata
0,32 €

režijné náklady: 4 €/mesiac

obed
0,76 €
1,33 €

olovrant
0,26 €

Základná škola s materskou školou, Česká 10
Základná škola: je plne organizovaná, s ročníkmi 1. – 9.
Začiatok vyučovania: 8.00 h
Zameranie školy: vyučovanie hudobnej výchovy,
vyučovanie cudzích jazykov - anglický jazyk, ruský jazyk
Počet
tried: 14
žiakov: 301, z toho začlenení žiaci: 19, žiaci v zahraničí: 12
učiteľov: 22, prepočítaný stav: 18,99
ostatných zamestnancov: 6, prepočítaný stav: 4,81
Profil ZŠ:
Škola je vhodná pre deti s hudobným talentom. Ponúka rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy, deti
sa učia hrať na zobcovú flautu. V škole pôsobí hudobné oddelenie Základnej umeleckej školy so
sídlom na Hálkovej ulici. Vyučovanie anglického jazyka sa realizuje od 1. ročníka, na 2. stupni sa
vyučuje okrem anglického jazyka aj jazyk ruský.
Školský klub detí:
Výška mesačného príspevku na žiaka: 25 €
Dotácia MČ: 350 €/žiak/rok
Počet
oddelení: 6
detí: 150
vychovávateliek: 6, prepočítaný stav: 6,00
Školská jedáleň:
Počet zamestnancov: 4, prepočítaný stav: 4,00
Dotácia MČ: 190 €/žiak/rok
Počet stravníkov žiakov: I. stupeň: 150
II. stupeň: 83
zamestnancov: 30
cudzích: 0

Cena lístka pre:
žiaka I. stupňa: 0,95 €
II. stupňa: 1,01 €
zamestnanca: 0,98 €
cudzích: -

Režijné náklady: 2,00 €/mesiac
Záujmové útvary:
Počítač - môj kamarát (2.- 4. roč.), Taliančina pre začiatočníkov, Počítačový krúžok, Tanečný krúžok,
Šachový krúžok, Cvičenie pri hudbe, Francúzsky jazyk, Stolný tenis, Divadelný krúžok, Servítková
technika, Klub čitateľov, Volejbal, Cvičenia z matematiky, Florbal, Hovoríme po rusky, Športová
gymnastika, Cvičenia zo slovenského jazyka, Mladý zdravotník, Angličtina pre piatakov
Iné projekty: Zdravá škola, Živé zvieratká v škole, Recyklohry, Olompiáda, Mestské včely, Baterky
na správnom mieste, Technika hrou od základných škôl, Triedna a jej piataci, Školské ovocie, Modrá
škola - voda pre budúcnosť, Mliečna desiata – Rajo Brejky
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Materská škola, Osadná 5
Prevádzka: 630 h – 1700 h
Výška mesačného príspevku na dieťa: 35 €
Dotácia MČ: 1550 €/dieťa/rok
Počet
tried: 2
spální: 2
detí: 40
učiteľov: 4
ostatných zamestnancov: 1
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický jazyk - 2 hodiny týždenne
počet detí: 16
veková skupina: 3 - 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, divadelné
predstavenia, environmentálna výchova - zvieratká v škole, organizovanie školy v prírode.
Zapojenosť do projektov:
Zdravá škola, Školské ovocie, Školské mlieko, Zber papiera – Ekoway, Dajme spolu gól, Kniha je
náš kamarát
Školská kuchyňa: nie
Výdajňa stravy: áno
Dotácia MČ: 190 €/dieťa/rok
Cena lístka pre:
dieťa:
zamestnanca:

desiata
0,30 €
-

Režijné náklady: 2 €/mesiac
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obed
0,72 €
0,98 €

olovrant
0,25 €
-

Materská škola, Rešetkova 6
Prevádzka: 630 h – 1700 h
Výška mesačného príspevku na dieťa: 35 €
Dotácia MČ: 1550 €/dieťa/rok
Počet
tried: 3
spální: 0
detí: 56
učiteľov: 6
ostatných zamestnancov: 3+2 v ŠJ
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický jazyk - 2 hodiny týždenne
počet detí: 24
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, výletov,
turistika.
Zapojenosť do projektov:
Zdravá škola, Školské ovocie, Školské mlieko, Zber papiera - Olompiáda, Daphne, Dajme spolu gól
Školská kuchyňa: áno
Výdajňa stravy: nie
Dotácia MČ: 190 €/dieťa/rok
Cena lístka pre:
dieťa:
zamestnanca:

desiata
0,30 €
-

obed
0,72 €
0,98 €

Režijné náklady: 2 €/mesiac
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olovrant
0,25 €
-

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54
Základná škola: je plne organizovaná, s ročníkmi 1. - 9.
Začiatok vyučovania: 8.00 h
Zameranie školy: 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 2. vyučovacích hodín týždenne a nemecký jazyk, v rozsahu
minimálne 1. hodiny týždenne. Od 1. ročníka sa vyučuje v rámci hudobnej výchovy hra na flautu.
Každoročne organizujeme školy v prírode, exkurzie, lyžiarsky, plavecký a korčuliarsky výcvik.
Školský vzdelávací program: „Škola štyroch ročných období a rodinnej pohody.“
Rozšírené vyučovanie jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk.
Počet
tried: 14
žiakov: 347, z toho integrovaných: 22
učiteľov: 24, prepočítaný stav: 21,20
ostatných zamestnancov: 8, prepočítaný stav: 7,50
Školský klub detí:
Výška mesačného príspevku na žiaka: 25 €
Dotácia MČ: 350 €/žiak/rok
Počet
oddelení: 8
detí: 190
vychovávateliek: 8, prepočítaný stav: 7,30
Školská jedáleň:
Počet zamestnancov: 7, prepočítaný stav: 7,00
Dotácia MČ: 190 €/žiak/rok
Cena lístka pre:
Počet stravníkov - žiakov: 190 – 1.st.
žiaka: 0,95 €
135 – 2.st.
1,01 €
zamestnancov: 47
zamestnanca: 1,12 €
Režijné náklady: 2 €/mesiac
Záujmové útvary:
Máme radi počty, cvičenia zo slovenského jazyka, základy ruštiny, hokejbal, futbal, tanečná príprava,
badminton, roztlieskavačky, spevácky, dramatický, prírodovedný, keramický, fotografický, výtvarný,
počítačový, angličtina s „native lektorom“, nemecký...
Škola podporujúca zdravie: áno
Iné projekty: Infovek, Otvorená škola, Nemecký týždeň, EKO dni, Deň Zeme, Dobrá novina,
Minimúzeum, Anglické týždne, Správaj sa normálne, Flóra a fauna Koliby, Škola mladých
diplomatov
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Materská škola, Jeséniova 61
Prevádzka: 7.00 h - 17.00 h
Výška mesačného príspevku na dieťa: 35 €
Dotácia MČ: 1550 €/dieťa/rok
Počet
tried: 6
spální: 2
detí: 140, z toho predškolákov: 40
učiteľov: 12
ostatných zamestnancov: 5
Oboznamovanie s cudzím jazykom: anglický jazyk
Týždenný počet hodín: 2
Počet detí: 45
Veková skupina: 4 - 6
Profil MŠ:
„Škôlka štyroch ročných období a rodinnej pohody.“
Práca pedagógov je zameraná na čitateľskú a literárnu gramotnosť a rozvoj pohybových schopností
a zručností detí.
Aktivity:
- práca s PC s programom KidSmart, Lego dacta
- pohybová aktivita podľa projektu BUBO
- turistické vychádzky do blízkeho lesoparku
- škola v prírode 2 x ročne podľa záujmu rodičov
Kurzy:
korčuľovanie, plávanie
Krúžky:
športový - futbal
Školská kuchyňa: nie
Výdajňa stravy: áno
Dotácia MČ: 190 €/dieťa/rok
Cena lístka pre:
dieťa:
zamestnanca

Desiata
0,26 €

Režijné náklady: 2 €/mesiac
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obed
0,64 €
1,12€

olovrant
0,22 €

Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12
Základná škola: plne organizovaná, s ročníkmi 1.- 9.
Začiatok vyučovania: 8.20 h
Zameranie školy: rozšírené vyučovanie športovej prípravy a cudzích jazykov
Počet
tried: 13
žiakov: 260, z toho v zahraničí: 9
začlenených žiakov: 25, žiakov s individuálnym študijným plánom: 4
učiteľov: 22, prepočítaný stav: 19,80
ostatných zamestnancov: 9, prepočítaný stav: 8,50
Školský vzdelávací program: vychádza z motta „Športom ku vzdelaniu“ (Prostredníctvom športu
v duchu fair-play a olympijských ideálov k základom poznania seba a celého sveta.) Je zameraný na
rozšírené vyučovanie športovej prípravy, so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu. Vyučovanie prebieha podľa školského vzdelávacieho programu so zameraním na
šport alebo v športových triedach so zameraním na futbal. Vyučovanie cudzích jazykov v 1. až 5. ročníku realizujeme so zvýšeným počtom vyučovacích hodín z disponibilných hodín školského vzdelávacieho programu.
Delenie tried v predmetoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, informatika, telesná
výchova, etická a náboženská výchova
Školský klub detí:
Výška mesačného príspevku na žiaka: 25 €
Dotácia MČ: 350 €/žiak/rok
Prevádzka: 6.30 h - 17.30 h
Počet
oddelení: 4
detí: 90
vychovávateliek: 4, prepočítaný stav: 3,50
Školská jedáleň:
Počet zamestnancov: 6, prepočítaný stav: 6,00
Dotácia MČ: 190 €/žiak/rok
Cena lístka pre:
Počet stravníkov žiakov: 260 + MŠ 72
Počet stravníkov zamestnancov: 22
Počet stravníkov cudzích: 0
Režijné náklady: 5 €/mesiac

žiaka 1.st.: 1,09 € + 5 €/na mesiac réžia
žiaka 2.st.: 1,16 € + 5 €/na mesiac réžia
zamestnanca: 1,26 € (sociálny fond školy 0,10 €)

Športové triedy: so zameraním na futbal
Záujmové útvary: krúžok ľadového hokeja, futbalový krúžok, florbalový krúžok, počítačový
krúžok, výtvarný krúžok, krúžok šikovných rúk, krúžok slovenského jazyka, krúžok anglického
jazyka, krúžok matematický
Výška poplatku v športových krúžkoch: 7 € (mesiac/žiak), v ostatných 5 € (mesiac/žiak)
Projekty: Finančná gramotnosť zameraná na oblasť športu a duálneho vzdelávania, Naučme sa
korčuľovať a plávať, Viem, čo zjem, Renviro – triedenie odpadu, Studničky – starostlivosť
o studničky na Kolibe, Zamestnanecký projekt ČSOB

16

Materská škola, Kalinčiakova 12
Prevádzka: 7.00 h – 17.00 h
Dotácia MČ: 1550 €/dieťa/rok
Výška mesačného príspevku na dieťa: 35 €
Počet
tried: 4
spální: 1
pohybová telocvičňa: 1
detí: 72
učiteľov: 8, prepočítaných: 8,00
ostatných zamestnancov: 2, prepočítaných úväzkov: 2,50
Oboznamovanie sa s pohybom: všeobecná pohybová príprava, futbal, korčuľovanie, plávanie.
Týždenný počet hodín: 3 x 45 min. futbal, kurzová výučba (korčuľovanie, plávanie, turistika) 12 až
16 vyučovacích jednotiek v školskom roku. Počet detí na trénera, inštruktora: futbal 15 až 18 detí,
kurzová výučba 8 detí. Veková skupina: 3 – 6 r.
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: AJ, Nj
Týždenný počet hodín: 3 x ½ h
Počet detí: max. 15 v skupine
Veková skupina: 4 - 6 r.
Profil materskej školy:
Motto: „Spolu sa hráme, spolu sa učíme, spolu športujeme a spolu sa radujeme“
- z pedagogických prostriedkov - prevláda hra, zážitkové učenie, pracovné aktivity
- z nadštandardných aktivít ponúka - prácu s interaktívnou tab., šport
- z projektov: V zdravom tele zdravý duch, Olympizmus v škôlke, Studničky
- z kurzov: korčuľovanie, plávanie, turistika
- z krúžkov: výtvarný, tanečný, hudobný
Školská kuchyňa: áno
Cena lístka: 1,34 € + 5 €/na mesiac réžia
Dotácia MČ: 190 €/dieťa/rok
dieťa:
zamestnanca:

Desiata
0,32 €

obed
olovrant
0,76 €
0,26 €
1,26 € (sociálny fond škola 0,10 €)

Režijné náklady: 5 €/mesiac
Projekty: Nemecký jazyk pre MŠ z Volkswagen a. s., Zamestnanecké projekty SOITRON,
ORANGE, HENKEL
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Základná škola s materskou školou, Odborárska 2
Základná škola: je plne organizovaná, s ročníkmi 1. – 9.
Začiatok vyučovania: 8.00 h
Zameranie školy: rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a výtvarnej výchovy
Počet
tried: 13
žiakov: 266, z toho začlenených s poruchami učenia: 19, s intelektovým nadaním: 2
učiteľov: 17, prepočítaný stav: 15,00
ostatných zamestnancov: 5, prepočítaný stav: 4,50
Školský vzdelávací program je zameraný na vyučovanie cudzích jazykov a výtvarnej výchovy.
Poskytujeme rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy a anglického jazyka, od prvého ročníka ZŠ,
nemeckého jazyka od 3. ročníka ZŠ. V spolupráci s Ministerstvom školstva a Štátneho
pedagogického ústavu je škola zaradená do experimentálneho overovania vyučovania cudzích
jazykov metódou CLIL, na druhom stupni ZŠ, v predmetoch geografia a matematika. Od septembra
2017 v 1. ročníku experimentálne overovanie vyučovania anglického jazyka metódou Jolly Phonics.
Delenie tried v predmetoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, informatika, telesná výchova, etická
a náboženská výchova
Školský klub detí:
Výška mesačného príspevku na žiaka: 25 €
Dotácia MČ: 350 €/žiak/rok
Prevádzka: 6.30 h - 17.00 h
Počet
oddelení: 6
detí: 150
vychovávateliek: 6, prepočítaný stav: 6,00
Školská jedáleň:
Počet zamestnancov: 5
Prepočítaný stav: 5,0
Dotácia MČ: 190 € /žiak/rok
Počet stravníkov žiakov: 300
zamestnancov: 25
cudzích: 0

Cena lístka pre
žiaka: 1. st. 1,01 €
2. st. 1,09 €
zamestnanca: 1,19 €

Režijné náklady: 2 €/mesiac
Záujmové útvary: spev ZUŠ, tanec ZUŠ, cudzie jazyky - native lektori IH jazyková škola, British
Council, športové krúžky, módna tvorba detí, orientačný beh, ekológia, keramika, Veda nás baví
Kurzy: korčuľovanie, plávanie, lyžovanie, školy v prírode na Slovensku aj v zahraničí
Škola podporujúca zdravie: áno
Iné projekty: Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, Experimentálne overovanie metódy
CLIL, Fakultná škola Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Knižnica pre všetkých, Spoznajme sa
navzájom - slovenská vietnamská komunita, Infovek, Tenis do škôl, Módna tvorba detí, Zdravá škola,
Super trieda
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Materská škola, Odborárska 2
Prevádzka: 6.30 h – 16.30 h
Výška mesačného príspevku na dieťa: 35 €/mesiac
Dotácia MČ: 1550 €/dieťa/rok
Počet
tried: 4
spální: 2
detí: 98
učiteľov: 8
ostatných zamestnancov: 3, prepočítaný stav: 2,50
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: AJ, NJ
Týždenný počet hodín AJ: 2 x 0,5 hod.
Počet detí: 15
Týždenný počet hodín NJ: 2 x 0,5 hod.
Počet detí: 15
Veková skupina: 4 - 6 r.
Profil školy:
- z pedagogických prostriedkov: prevláda hra, zážitkové učenie, pracovné aktivity
- z nadštandardných aktivít ponúka: prácu s PC, s programom KidSmard, interaktívnou tab.
- z projektov: V zdravom tele zdravý duch, Opatruj Zem ako kvet
- z kurzov: korčuľovanie, plávanie, lyžovanie
- z krúžkov: výtvarný, tanečný, hudobný, karate
Školská kuchyňa: nie
Výdajňa stravy: áno
Dotácia MČ: 190 €/dieťa/rok
Cena lístka pre:
dieťa:
zamestnanca:

Desiata
0,28 €
-

Režijné náklady: 2 €/mesiac
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obed
0,68 €
1,19 €

olovrant
0,23 €
-

Základná škola s materskou školou, Riazanská 75
Základná škola: plne organizovaná, s ročníkmi 1. - 9.
Začiatok vyučovania: 8.00 h
Zameranie školy: Inovačný vzdelávací program: „Premena tradičnej školy na modernú“ vychádza
z vízie školy Škola priateľská k žiakom, učiteľom a rodičom, kde cieľom je: „Zmodernizovanie
vzdelávacieho systému v základnej škole s materskou školou podpornými aktivitami, ktoré by mali
viesť k samostatnosti, tvorivosti v matematických, jazykových a počítačových zručnostiach“. Preto
škola posilňuje hlavné predmety, ako matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, od prvého
ročníka.
Počet
tried: 12
žiakov: 222, z toho integrovaných: 25
v zahraničí : 0
učiteľov: 17, prepočítaný stav: 15,20
ostatných zamestnancov: 5, prepočítaný stav: 5,00
Školský klub detí:
Výška mesačného príspevku na žiaka: 25 €
Dotácia MČ: 350 €/žiak/rok
Počet
oddelení: 4
detí: 108
vychovávateliek: 4, prepočítaný stav: 3,77
Školská jedáleň:
Dotácia MČ: 190 €/žiak/rok
Počet zamestnancov: 7, prepočítaný stav: 7,00
Cena lístka pre:
Počet stravníkov žiakov: 435

žiaka 1. st.: 1,09 €
2. st.: 1,16 €

zamestnancov: 35

zamestnanca: 1,26 €

cudzích: 27 stravníkov
Režijné náklady: 3 €/mesiac
Záujmové útvary: Historický krúžok, Zelená škola, Parlament mladých, Mažoretky, Florbal,
Prírodovedný, Spevácky, Poďme spolu čítať alebo čítanie s porozumením, Práca s Merkúrom,
Tanečný, Gymnastika, Filatelistický
Zážitkové učenie: Škola v prírode, Žiacka konferencia, Lyžiarske kurzy, Konverzácie v anglickom
jazyku, Projektové vyučovanie: „Po stopách Amosa“
Iné projekty: Zelená škola, Trieda a jej piataci, Školské ovocie, Správaj sa normálne, Deň
otvorených dverí, Blokové vyučovanie, R-75 časopis, MAKS, KOMPARO
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Materská škola, Letná 7
Prevádzka: 6.30 h - 17.00 h
Výška mesačného príspevku na dieťa: 35 €
Dotácia MČ: 1550 €/dieťa/rok
Počet
tried: 5+1 elokovaná trieda v budove ZŠ
spální: 0
detí: 125
učiteľov: 10 + 1 asistent pedagóga
ostatných zamestnancov: 4
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: AJ, NJ
Týždenný počet hodín: 1 anglický, 1 nemecký
Počet detí: 37 anglický, 19 nemecký
Veková skupina: 3 - 6 roční
Profil MŠ:
Zameraná na pohybovo-športovú výchovu, environmentálnu výchovu a cudzie jazyky. Pedagogický
proces a nadštandardné aktivity sa realizujú v súlade so Školským vzdelávacím programom
„Usilovné včeličky“. K rozvoju IKT zručností využívajú deti interaktívnu tabuľu, prácu s PC,
s programom KidSmart. Prostredníctvom asistenta pedagóga poskytujeme súčinnosť pri integrácií
detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dôraz kladieme na spoluprácu s kmeňovou
ZŠ Riazanská. V spolupráci s rodičmi realizujeme nadštandardné aktivity: kurz korčuľovania,
predplaveckú prípravu, divadelné predstavenia, výlety.
Pripravujeme elokovannú triedu predškolákov v priestore budovy ZŠ Riazanská, do ktorej budú
zaraďované deti z materských škôl MČ BANM, po odporúčaní CPPPaP a so súhlasom zákonných
zástupcov dieťaťa. S predškolákmi budú pracovať odborní špeciálni pracovníci: logopéd, špeciálny
pedagóg, v spolupráci s CPPPaP.
MŠ ponúka krúžkové činnosti: tenis, futbal, tanečno-pohybovú prípravu.
Výdajňa stravy: áno
Dotácia MČ: 190 €/dieťa/rok
Cena lístka pre:
dieťa:
zamestnanca:

desiata
0,32 €
-

Režijné náklady: 3 €/mesiac
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obed olovrant
0,76 € 0,26 €
1,33 €
-

Materská škola, Teplická 5
Prevádzka: 6.30 h – 17.00 h
Výška mesačného príspevku na dieťa: 20 €
Dotácia MČ: 1550 €/dieťa/rok
Počet
tried: 4
spální: 3
detí: 89
učiteľov: 8
ostatných zamestnancov: 2
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: AJ, ŠJ
Týždenný počet hodín: 2, 1
Počet detí: 24 (AJ), 24 (ŠJ)
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“.
Dôraz sa kladie na spoluprácu najmä s kmeňovou ZŠ Riazanská. V spolupráci s rodičmi realizuje
nadštandardné aktivity: kurz korčuľovania, predplaveckú prípravu, divadelné predstavenia, výlety.
Školská kuchyňa: nie
Výdajňa stravy: áno
Dotácia MČ: 190 €/dieťa/rok
Cena lístka pre:
desiata
dieťa: 0,32 €
zamestnanca:

obed
0,76 €
1,33 €

Režijné náklady: 3 €/mesiac
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olovrant
0,26 €

Základná škola s materskou školou, Sibírska 39
Základná škola: je plne organizovaná, s ročníkmi 1. – 9.
Začiatok vyučovania: 8.00 h
Zameranie školy: vyučovanie cudzích jazykov, informatiky, environmentálnej výchovy a športu;
škola zabezpečuje vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka, vyučovanie nemeckého a čínskeho
jazyka formou krúžkov
Počet
tried: 17
žiakov: 326, z toho v zahraničí: 9, z toho začlenených: 25
učiteľov: 22, prepočítaný stav: 21,22
ostatných zamestnancov: 5, prepočítaný stav: 5,00
Školský klub detí:
Výška mesačného príspevku na žiaka: 25 €
Dotácia MČ: 350 €/žiak/rok
Počet
oddelení: 8
detí: 180
vychovávateliek: 8, prepočítaný stav: 8,00
Školská jedáleň:
Počet zamestnancov: 10, prepočítaný stav: 10,00
Dotácia MČ: 190 €/žiak/rok
Počet stravníkov žiakov: 312
zamestnancov: 35
cudzích: 0

Cena lístka pre:
žiaka: 1. st.
1,09 €
2. st.
1,16 €
zamestnanca:
1,26 €

Režijné náklady: 3 €/mesiac
Záujmové útvary:
anglický jazyk, nemecký jazyk, čínsky jazyk, slovenský jazyk, matematika, informatika, šach,
ľudový tanec, športovo-tanečný krúžok, futbal, florbal, varenie
Projekty:
Škola podporujúca zdravie, Modrá škola, Škola dobrých skutkov, Európska jar, Fakultná škola
Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Moja prvá škola
Iné projekty:
Liga proti rakovine, 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 International House Bratislava, spolupráca s Klubom
akrobatického rockenrolu Hydrorock. spolupráca s VŠVU pri príprave novej koncepcie vzdelávania
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Materská škola, Legerského 18
Prevádzka: 6.45 h - 17.00 h
Výška mesačného príspevku na dieťa: 35 €
Dotácia MČ: 1550 €/dieťa/rok
Počet
spální: 4
detí: 85
učiteľov: 8
ostatných zamestnancov: 4, prepočítaný stav: 3,30
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický jazyk
Týždenný počet hodín: 2 h / 3 skupiny
Počet detí: 50
Veková skupina: 4 – 5 a 5 – 6 rokov
Profil MŠ:
Materská škola je 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 programami KidSmart; z kurzov - plávanie, korčuľovanie,
gymnastika, kontaktné zvieratá v MŠ - lesné, vodné, poľné; jazda na poníkoch; výlety do ZOO a
zvieracej farmy; turistika, poznávacie výlety, exkurzie – do múzeí, SNG, spojené s tvorivými
dielňami, tvorivé dielne s rodičmi v MŠ; organizovanie školy v prírode. Interaktívne podujatia
s rodičmi na školskom dvore. Získavanie brigádnikov pre MŠ prostredníctvom projektu: Naše mesto;
zapojenie sa do Grantového programu nadácie Volkswagen: Bezpečne na cestách a projektu Pontis na
doplnenie dopravných prostriedkov na detskom dopravnom ihrisku. Spolupráca s výborom a členmi
Občianskeho združenia pri MŠ: Zelená deťom.
Výdajňa stravy: áno - dovoz stravy zo školskej kuchyne Základnej školy, Sibírska 39
Dotácia MČ: 190 €/dieťa/rok
Cena lístka pre:
dieťa:
zamestnanca:

Desiata
0,30 €

obed
0,72 €
1,26 €

Režijné náklady: 3 €/mesiac
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olovrant
0,25 €

Materská škola, Šuňavcova 13
Prevádzka: 6.45 h - 17.00 h
Výška mesačného príspevku na dieťa: 35 €
Dotácia MČ: 1550 €/dieťa/rok
Počet
tried: 4
spální: 4
detí: 88
učiteľov: 8
ostatných zamestnancov: 4, prepočítaný stav: 3,30
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický jazyk
Týždenný počet hodín: 2
Počet detí: 50
Veková skupina: od 4 do 6 rokov
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: nemecký jazyk
Týždenný počet hodín: 1
Počet detí: 10
Veková skupina: 4 - 6 rokov
Profil MŠ:
Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu; k nadštandardným aktivitám patrí práca s
interaktívnou tabuľou; práca s PC, s programom KidSmart; z kurzov: plavecký, korčuľovanie;
z projektov: Motýlia záhrada; Grantový projekt IBM na zakúpenie interaktívnej tabule, Lenovo
v MŠ, aktivity s predškolákmi približujúce výrobu a predaj produktov spoločnosti Lenovo;
z krúžkov: tanečný Hip-Hop, pohybový, výtvarný, literárny; exkurzie, turistika a poznávacie výlety
do lesa, návštevy zvierat v MŠ, jazda na poníkoch; využívanie dopravného ihriska v MŠ Legerského,
akcie pri príležitostí osláv.
Výdajňa stravy: áno - dovoz stravy zo školskej kuchyne Základnej školy, Sibírska 39
Dotácia MČ: 190 €/dieťa/rok
Cena lístka pre:
dieťa:
zamestnanca:

Desiata
0,30 €

Režijné náklady: 3 €/mesiac
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obed
0,72 €
1,26 €

olovrant
0,25 €

Materská škola, Pionierska 12/A
Prevádzka: 7.00 h - 17.00 h
Výška mesačného príspevku na dieťa: 60 €
Dotácia MČ: 1550 €/dieťa/rok
Počet
tried: 4
spální: 2
detí: 88
učiteľov: 8
ostatných zamestnancov: 4, prepočítaný stav: 3,30
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický jazyk, nemecký jazyk
Týždenný počet hodín: 3
Počet detí: 57
Veková skupina: od 4 do 6 rokov
Profil MŠ:
V materskej škole sa zameriavame na formovanie povedomia o zdravom životnom štýle a jeho
uplatňovanie; rozvíjanie predčitateľskej a literárnej gramotnosti, pravidelne navštevujeme
novomestskú knižnicu. Environmentálnu výchovu rozvíjame formou zážitkového učenia, návštevou
živých zvierat, jazdou na poníkoch, výletmi do ZOO; využívame eko-výchovné programy z Daphné.
K štandardným aktivitám patrí práca s interaktívnou tabuľou, práca s PC programom KidSmart,
organizujeme kurzy korčuľovania, lyžovania, plávania. Deti absolvujú pravidelne pohybovú aktivitu
s prvkami rock´n´rollu, v spolupráci s Klubom akrobatického rockenrollu Hydrorock, exkurzie
v rámci mesta, výlety, návšteva požiarnej stanice, polície a v spolupráci s SČK nácvik prvej pomoci.
Výdajňa stravy: áno - dovoz stravy zo školskej kuchyne Základnej školy, Sibírska 39
Dotácia MČ: 190 €/dieťa/rok
Cena lístka pre:
dieťa:
zamestnanca:

Desiata
0,30 €

Režijné náklady: 3 €/mesiac
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obed
0,72 €
1,26 €

olovrant
0,25 €

Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2
Základná škola: je plne organizovaná, s ročníkmi 1. - 9.
Začiatok vyučovania: 8.00 h
Zameranie školy: jazykové vzdelávanie - od 1. ročníka Nj, od 3. roč. Aj
Počet
tried: 33
žiakov: 835, z toho integrovaných: 42
učiteľov: 50, prepočítaný stav: 47,03
ostatných zamestnancov: 11, prepočítaný stav: 10,91
Delenie tried v predmetoch:
Nj hodín:
101 učit.: 4,39
Aj
76
3,30
Ev/Nv
33
1,43
Tv
34
1,48
Inform. výchova 8
0,35
Informatika
15
0,65
Technika
14
0,60
Svet práce
2
0,09
Spolu navyše hodín oproti základnému variantu: 283
Potrebný počet učiteľov na zabezpečenie rozšíreného vyučovania: 12,30
Školský klub detí:
Výška mesačného príspevku na žiaka: 25 €
Dotácia MČ: 350 €/žiak/rok
Počet
oddelení: 16
detí: 390
vychovávateliek: 16, prepočítaný stav: 14,20
Školská jedáleň:
Počet zamestnancov: 12, prepočítaný stav: 12,00
Dotácia MČ: 190 €/žiak/rok
Počet stravníkov žiakov: 835
zamestnancov: 90
Režijné náklady: 1 €/mesiac

Cena lístka pre:
žiaka: 1. st. 0,95 €
2. st. 1,01 €
zamestnanca:
1,12 €

Školské športové stredisko - počet detí: 85, v oblasti: športová gymnastika
Záujmové útvary: (spolu 41 útvarov, 700 žiakov)
Rozvoj jazykov (slovenský, anglický, nemecký, taliansky); Rozvoj matematiky a IKT; Biblické krúžky;
Rozvoj športu a prvá pomoc (futbal 5 x, volejbal, florbal 3 x, pohybové hry); Umelecké krúžky (výtvarná, šikovné ruky 4 x, tanečný súbor Slniečko 2 x)
Projekty:
eTwinning, Education Quality, Didaktická efektívnosť CLIL metódy, Týždeň anglického/nemeckého
jazyka, Ekologická škola 21. storočia, Virtuálny počítač pre každého žiaka, Recyklohry, Živá príroda
okolo nás, Čin roka, Globálna ekonómia – globálna solidarita (UNICEF)…
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Materská škola, Šancova 65
Prevádzka: 6.30 h – 17.00 h
Výška mesačného príspevku na dieťa: 35 €
Dotácia MČ: 1550 €/dieťa/rok
Počet
tried: 4
spální: 3
detí: 90
učiteľov: 8, prepočítaný stav: 8,00
ostatných zamestnancov: 2, prepočítaný stav: 2,00
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: nemecký jazyk, anglický jazyk
Týždenný počet hodín: 3 odborné VH + celodenná simultánna konverzácia
Počet detí: 90
Veková skupina: 3 – 7 rokov
Profil MŠ:
- aktivity: gymnastika, plávanie, korčuľovanie, výtvarný, tanečný krúžok, KidSmart
Školská kuchyňa: áno
Výdajňa stravy: nie
Dotácia MČ: 190 €/dieťa/rok
Cena lístka pre:
dieťa:
zamestnanca:

Desiata
0,30 €

Režijné náklady: 1 €/mesiac
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obed
0,72 €
1,26 €

olovrant
0,25 €

Zoznam príloh:
1. Školy v školskom roku 2017/2018
2. Školy v MČ BANM
3. MŠ v školskom roku 2017/2018
4. Zápis detí do MŠ pre školský rok 2017/2018
5. Prevádzka MŠ cez letné prázdniny 2017
6. Prechod detí z MŠ do ZŠ
7. Zápis detí do ZŠ pre školský rok 2017/2018
8. Počet žiakov ZŠ pre školský rok 2017/2018
9. Počet žiakov a zamestnancov škôl
10. Vývoj počtu žiakov 1995-2017
11. Zoznam externých metodikov
12. Prázdniny v školskom roku 2017/2018
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