
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 1.2.2017          16:30 hod 

 

Členovia komisie:              Miloslav Sajan, predseda 

                                                    Denisa Kiszel                                                      

    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

    Mgr. Jana Krettová 

                                                    Ing.Vaňo Stanislav    

                                                

Neprítomní :                           Ing.Janata Ján                                      

                                               Mgr.Jedináková Marcela 

                                          
 

 

Program rokovania :  1/ otvorenie rokovania 

                               2/ informácia o oficiálnom otvorení novej triedy v MŠ 

3/ vyhodnotenie testovania 5,polročné hodnotenie výchovno -    

vzd.výsledkov                                   

                               4/ informácia o prebiehajúcich projektoch a o pripravovaných projektoch 

                                   vo výchovno vzdelávacom procese. 

5/ informácia o prebiehajúcich prípravách rozšírenia ZŠ o 2 triedy v I.pavilóne 

                                6/ rôzne 

                                7/ záver 

             

1.  Otvorenie- predseda komisie otvoril dnešné rokovanie školskej komisie. 

2. Informácia o oficiálnom otvorení novej triedy v MŠ: 

Starosta MČ Jozef Krúpa  informoval o otvorení novej triedy v MŠ- 1.2.2017 oficiálne zahájenie 

rozšírenia novej triedy. Kolaudácia prebehla, trieda je zariadená pre 20 detí.  

Riaditeľka takisto informovala o otvorení novej triedy 

Pozvaní  hostia: Starosta p. Krúpa, predseda škols.kom. p. Sajan, dekan Pokojný, zástupca 

starostu p. Besedič, architekt p.Slabey, zástupca rodičov za MŠ p. Šujan a p. Tomek. Trieda bola 

pripravená prijala sa  nová pani učiteľka. 

Druhá pani učiteľka bude Nela Ragasová. Do budúcnosti je potrebné nájsť nové pani učiteľky 

preto je inzerát na prijatie  zavesený na webovej stránke školy aj MČ. 

- MŠ  nadstavba- podaná žiadosť o rozšírenie MŠ o 2 triedy + jedáleň na eurofondy. Po schválení je 

reálna rekonštrukcia jeseň 2018.           

3. vyhodnotenie testovania piatakov, polročné hodnotenie výchovno-vzd.výsledkov:  

Testovanie 5/2016  

Zapojených bolo 51 našich žiakov 5. ročníka. Testovaní boli z matematiky a slovenského jazyka 

a literatúry. 



 Priemerná celoslovenská úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 62,3% . 

Naši piataci dosiahli 72,2% úspešnosť.  

Priemerná celoslovenská úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 

63,1%. Naši piataci dosiahli 70,4% úspešnosť. 

 V obidvoch testoch dosiahli naši piataci vyšší priemer ako je celoslovenský priemer žiakov 

bratislavského kraja. 

Matematická olympiáda- zúčastnení 7 žiakov 5. ročníka z nich traja sa umiestnili na 1. mieste. 

Polročné hodnotenie 389 žiakov. Štyria žiaci - štúdium v zahraničí. Všetci prospievajú.  

207 žiakov prospelo s vyznamenaním,  

66 žiakov prospelo veľmi dobre.  

127 žiakov dostalo  pochvalu  tried. učiteľom. 

 3 žiaci dostali pochvalu od riaditeľky školy.  

Výchovné opatrenia  dostalo 10 žiakov napomenutím od tried. učiteľa. 

 2 žiaci mali znížené známky zo správania za porušovanie školského poriadku. 

 

4. Informácia o prebiehajúcich projektoch a o pripravovaných projektoch 

                                   vo výchovno- vzdelávacom procese. 

 

Dotácie: projekt Magistr. Hl. mesta + občianske združenie- voľné aktivity- školská knižnica. 1 projekt 

2015- keby som bol spisovateľom 900,- eur 

2016- farebná časť školského časopisu- 500,-eur 

2017- mesto v ktorom žijem – 900,- eur-žiadosť -požiadali sme grantovú komisiu na Magistráte hl. m. 

SR. Bratislava. 

 

Projekty, ktoré vyhlasuje spoločnosť Volswagen a.s. 

Dopravná výchova 900,-eur  v roku 2014 pre deti MŚ a prvákov.  

Rodina Tamburelli na cestách v roku 2015- 900,-eur - učebnice a pomôcky pre NJ.  

Nemecké reálie očami deti rok 2016-získali sme 1000,-eur. 

 

V rámci Slovenskej pedagogickej knižnice sme sa zapojili tento školský rok získali  sme sumu  200,-eur 

 

Projekt moja kniha tvoja kniha- výmena kníh.  

Projekt na vybudovanie počítačovej učebne na  Ministerstvo školstva. Termín do 28.2.2017. 

 

 

5. Informácia o prebiehajúcich prípravách rozšírenia ZŠ o 2 triedy v I.pavilóne: 

- prístavba k pavilónu A. -svetlík, 2 nové triedy + vybavenie do konca leta 2017.  

- druhá etapa nadstavba pavilónu B.- po vyhlásení výzvy, zatiaľ nie je. Pani riaditeľka  

Kaliariková sa pokúsi požiadať o obnovu počítačovej  učebne.  

-  

6. Rôzne   



- v pavilóne B sa opäť začali objavovať mokré fľaky na stene a plesne.  

- p. Sajan informoval- o  správe do MZ za školskú komisiu  za rok 2016.  

- plán zasadnutia škols. Komisie na I. polrok 2017: 

1.2.2017 

19.4.2017 

17.5.2017 

                        

 

 

 

Zapísala. Denisa Kiszel, tajomníčka 

                                                             

                                                            Predseda komisie: Sajan Miloslav 

 

 

 
 

 


