
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 
pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 
 
Dátum zasadnutia: 01.03.2021 per rollam 

- situácia ohľadom COVID-19 nie je stále dobrá a prebieha lockdown, činnosť 
školskej komisie sa zúžila na vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu, prípadne zobratie na 
vedomie s predkladanými informáciami zasielané mailom. 

 
 
Členovia komisie:              Mária Šebíková, predseda 
    Ing. Ivan Bošňák, podpredseda 
                                           Ľubica Špányiová, tajomníčka                                                     
    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  
    Mgr. Jana Krettová 
    Miloslav Sajan 
    RNDr. Jarmila Požgayová 
    Mgr. Martina Šujanová 
    Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
                                             
Program rokovania: 
 

1. Zhodnotenie fungovania ZŠ s MŠ  
2. Návrh rozpočtu na rok 2021 

 
 

1. Zhodnotenie fungovania ZŠ s MŠ 
 
Súčasnosť: 

- Materská škola funguje pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre 
tých, ktorí nemôžu pracovať z domu tzv. homeoffice (cca 15 detí v 2 triedach so 4 
pedagógmi 

- Základná škola od 11.1.2021 funguje dištančným spôsobom (1. a 2. stupeň) 
- ŠKD bol ponúknutý deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a tým, ktorí 

nemôžu pracovať z domu tzv. homeoffice, túto ponuku doposiaľ nevyužil nikto 
- Pedagógovia, ktorí prejavili záujem, boli zaočkovaní zatiaľ prvou dávkou vakcíny 

Astra Zeneca. 
 

Uskutočnené: 
- Žiaci 5.ročníka sa zúčastnili na začiatku šk.r. Školy v prírode na Donovaloch (žiaci 

sa z dôvodu pandémie nemohli zúčastniť v 4.ročníku preto bola ŠvP preložená do 
5.ročníka s príspevkom štátu 100 € na žiaka) 

- V školskom areáli bolo otvorené dopravné ihrisko za účasti Polície SR, tartanová 
dráha za účasti šprintéra Jána Volka 

- Na konci kalendárneho roka 2020 bola v škole zriadená nová IKT učebňa (použitie 
Zero Clienta), v škole máme už obidve učebne fungujúce spomínaným systémom 

- V decembri prišiel Mikuláš, fyzicky navštívil 1.stupeň; pre všetkých žiakov bola 
zabezpečená maličkosť s príspevkom od školskej komisie 

- Do Vianočných prázdnin fungoval 1.stupeň prezenčne, 2.stupeň fungoval 
prezenčne do 25.10.2020, od 26.10.2020 dodnes funguje 2.stupeň iba dištančne 

- Tradičné Adventné čítanie sa mohlo uskutočniť iba formou uverejňovania na 
webovej stránke školy, bývalé žiačky pod vedením pani učiteľky Mikolášikovej 
načítali príbehy a na víkendy adventné výzvy. 



- Žiaci sa zúčastňujú online súťaží – získali sme v anglickej olympiáde v kategórii 1A 
1.miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole; v kategórii 1.B 3.miesto v 
okresnom kole; žiaci 1.stupňa sa zúčastnili prezenčne iBobra a žiaci 2.stupňa sa 
zúčastnili na súťaži iBobor dištančne; taktiež sa uskutočnilo školské kolo 
Pytagoriády; uskutočnil sa i jesenný zber papiera, kde sa vyzbieralo 9945 kg 
starého papiera 

 
Neuskutočnené: 

- Žiaľ v júni 2020 sa oslavy Dňa detí a Dňa rodiny z pandemického dôvodu 
neuskutočnili 

- Testovanie 5/2020 sa neuskutočnilo, bol zrušený i náhradný termín v máji 2021 
- Žiadne tradičné školské aktivity ako sú napr. karneval, Valentínska párty, plavecký 

výcvik, lyžiarsky výcvik, ... 
 

Vzali na vedomie: 5  
Nevyjadrili sa: 3 

 
2. Návrh rozpočtu na rok 2021 

Na rok 2021 má školská komisia k dispozícii 1500 €. Môj návrh na využite 
vychádzajúci z minulých rokov je nasledovný: 

- Deň učiteľov: 400 € (odmenenie ocenených pedagógov) 
- Výchovno-vzdelávacie aktivity: 500 € (využiteľné do konca kalendárneho roka) 
- MDD: 200 € (v prípade uvoľnenia pandémie) 
- Mikuláš: 400 € (pozornosť pre žiakov) 
 

Hlasovanie: 
ZA: 5  
Nehlasoval: 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapísala: Ľubica Špányiová 
kontrola: Mária Šebíková, predseda komisie     


