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Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení 
 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov na školský rok 2019/2020 

 
 

Úvod 
 
Mesto Bardejov je zriaďovateľom šiestich základných škôl, z toho dvoch základných 

škôl s materskými školami, šiestich centier voľného času, ktoré sú súčasťou základných škôl. 
Do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta patrí aj jedna základná umelecká škola a sedem 
materských škôl bez právnej subjektivity.  

 
Prostredníctvom škôl a školských zariadení sa zabezpečuje výchovno-vzdelávací 

proces.  Budovy škôl si vyžadujú neustálu starostlivosť, údržbu a prísun takého množstva 
financií, ktoré postačia na ich základné materiálno-technické zabezpečenie. Niekedy je ťažko 
zladiť priority škôl s finančnými možnosťami mesta. Materiálne a technické zabezpečenie sa 
realizuje tak, aby deti, žiaci a pedagógovia cítili oporu v zriaďovateľovi. Zlepšenie 
podmienok na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu si sľubujeme od  rekonštrukcie 
školských objektov v rámci fondov EÚ. Zapájame sa do všetkých aktuálnych  výziev.  
 

I.  Pripravenosť základných škôl /ZŠ/ 
 

V školskom roku 2019/2020 predpokladáme, že ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Bardejov bude navštevovať 3 041 žiakov. Oproti minulému školskému roku je to 
pokles o 70 žiakov. Počet  zapísaných žiakov do 1. ročníka je 262, čo činí pokles o 5 žiakov. 
V novom školskom roku sa opäť otvára prípravný ročník pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou v ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A.  

 
Presné údaje o počte žiakov a  o počte tried v budúcom školskom roku k termínu zberu 

údajov 15. 9. 2019 budú uvedené v školskom výkaze MŠ SR 3-01 a po ukončení eduzberu 
 30. 9. 2019. 
 
 Prehľad o predpokladom počte žiakov a o počte tried je uvedený v tabuľke č. 1 
 
Tabuľka č. 1 
 
 
Základná škola 

Počet žiakov/ 
 počet tried v 
 šk.r. 2018/2019  

Predpokladaný  
počet 
žiakov/tried 
v šk.r.2019/2020 

Počet žiakov v 1. 
ročníku/počet 
tried v šk. roku  
2018/2019 

Predpokladaný 
počet žiakov v 1. 
ročníku/tried 
v šk. roku 
2019/2020 

Komenského           791/36 755/34 55/3 62/3 
Wolkerova 681/31 673/31 68/3 56/3 
B. Krpelca 556/28 526/26 34/2 39/2 
Pod Vinbarg. 602/28 581/27 59/3 49/2 
Pod pap. 202/13 209/14 26/2 20/2 
Nám.a.g.L.S. 279/18 297/18 25/2 36/2 
 
Spolu 

 
3111/154 

 
3041/150 

 
267/15 

 
262/14 
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Prehľad o počte zamestnancov ZŠ  udáva tabuľka č. 2 
 
Tabuľka č. 2 
 
Základná škola Počet pedagog. 

zam. 2018/2019 
Počet pedagog. 
zam. 2019/2020 

Počet nepedag. 
zam.2018/2019 

Počet nepedag. 
zam.2019/2020 

Komenského 56 53 14 14 
Wolkerova 50 50 10 10 
B. Krpelca 43 40 9 9 
Pod Vinbargom 44 44 11 11 
Pod papierňou 17 17 5 6 
Nám.arm.g.L.Sv. 31 30 10 9 
Spolu: 241 234 59 59 
 

V základných školách je pokles o 7 pedagogických zamestnancov a to z dôvodu 
poklesu počtu  tried a počtu žiakov v novom školskom roku. Počet nepedagogických 
zamestnancov ostáva nezmenený.  

 
 

II.  Pripravenosť školských zariadení 
  

a) Školské kluby detí /ŠKD/ 
 

Predpokladáme, že v školskom roku 2019/2020  bude navštevovať ŠKD 941  žiakov, 
čo znamená pokles o 32 žiakov oproti minulému školskému roku. Počet oddelení 
a vychovávateľov sa predpokladá  33, čo znamená o 1 oddelenie menej. V ZŠ s MŠ Pod 
papierňou sa plánuje otvoriť jedno  oddelenie ŠKD pre žiakov zo špeciálnych tried, keďže 
žiaci so zdravotným postihnutím potrebujú individuálny prístup. 

 
Prehľad o predpokladanom  počte žiakov v ŠKD, o počte oddelení, o počte 
vychovávateľov udáva tabuľka č. 3 
 
Tabuľka č. 3 
 
 
Základná 
škola 

Počet žiakov 
v ŠKD/počet 
oddelení v  
šk. roku 
2018/2019 

Predpokladaný 
počet žiakov 
v ŠKD/počet 
oddelení v šk. roku 
2019/2020 

Počet 
vychovávateľov 
v šk. roku 
2018/2019 

Počet 
vychovávateľov 
v šk. roku 
2019/2020 

Komenského 267/9 240/8 9 8 
Wolkerova 204/7 200/7 7 7 
B. Krpelca 153/6 145/5 6 5 
Pod Vinbarg. 200/6 200/6 6 6 
Pod pap. 60/2 60/3 2 3 
Nám.a.g.L.S. 89/4 96/4 4                              4 
Spolu 973/34 941/33 34 33 
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Základná umelecká škola Michala Vileca /ZUŠ/ 
 

ZUŠ M. Vileca je samostatným právnym subjektom, ktorý poskytuje základy  
umeleckého vzdelania a rozvíja talenty v jednotlivých umeleckých odboroch. Škola má dobré 
materiálno-technické vybavenie. Má dlhoročnú tradíciu a žiaci dosahujú úspechy 
v umeleckých súťažiach a reprezentujú školu na verejnosti a to  doma i v zahraničí. 

Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2019/2020 bude zabezpečovať 40 
pedagógov, vrátane vedenia školy. V novom školskom roku sa predpokladá, že ZUŠ bude 
navštevovať 826 žiakov. Vzhľadom k tomu, že proces zápisu do ZUŠ je otvorený, 
predpokladáme ešte  ďalšie zvýšenie počtu žiakov.  
Presné počty žiakov budú vykázané ku dňu 15. 9. 2019 v školskom výkaze MŠ SR 24-01. 
 
Prehľad o odboroch, o predpokladanom počte žiakov a počte pedagógov je v tabuľke  
č. 4  
 
 Tabuľka č. 4 
Odbor Počet žiakov 

2018/2019 
Predpokladaný 
počet žiakov 
2019/2020 

Počet pedagog. 
zamestnancov 
2018/2019 

Počet pedagog. 
zamestnancov 
2019/2020 

Hudobný 480 445 34 34 
Výtvarný 167 160 3 3 
Tanečný 170 190 2 2 
Liter.dramat. 31 31 1 1 
Spolu: 848 826 40 40 
 
  

III.  Pripravenosť materských škôl /MŠ/ 
 

Mesto Bardejov je zriaďovateľom predškolských zariadení - materských škôl, ktorých 
poslaním je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť. Výchovno-
vzdelávacia činnosť sa bude v školskom roku 2019/2020 uskutočňovať  v deviatich MŠ, 
z toho dve sú spojené so základnými školami. Materiálno-technické vybavenie je na úrovni 
zodpovedajúcej rozpočtovým možnostiam mesta.  Mesto plní a chce aj naďalej plniť službu 
občanom mesta a to aj počas letných prázdnin, zabezpečením prevádzky v určených MŠ a to  
podľa počtu nahlásených detí. Cez letné prázdniny je zabezpečená prevádzka v mesiaci júl 
v MŠ, Komenského 47 a v mesiaci august v MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15. 

 
V novom školskom roku 2019/2020 bude výchovno-vzdelávací proces v MŠ 

zabezpečovať 90 kvalifikovaných učiteliek. Aktuálny stav zapísaných detí je 882, čo je nárast 
o 48 detí oproti minulému školskému roku. Nárast počtu detí spôsobil zápis detí, ktoré majú 
menej ako 3 roky a to v počte 77, keďže v MŠ máme voľné kapacity na ich prijatie. Pre väčší 
počet detí zapísaných do materských škôl, otvárame o 1 triedu viac v MŠ, Gorkého 13.  

 
     Presné údaje o počte detí a o počte tried v budúcom školskom roku, budú vykázané k 15. 
9. 2019 v školskom výkaze MŠ SR 1-01. 
 
Prehľad o predpokladanom počte detí, o počte oddelení,  o počte pedagogických 
zamestnancov udáva tabuľka č. 5 
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Tabuľka č. 5 
 
Materské školy Počet detí/ 

počet tried 
2018/2019 

Predpokladaný 
počet detí/tried 
2019/2020 

Počet pedag. 
zamestnancov 
2018/2019 

Počet pedag. 
zamestnancov 
2019/2020 

Komenského 24 120/6 124/6 13 13 
Komenského 47 125/6 130/6 13 13 
Gorkého 123/6 141/7 13 15 
Nový Sad 50/3 53/3 7 7 
Nábrežná 128/6 138/6 13 13 
Vinbarg 126/6 125/6 13 13 
Bard. Nová Ves 39/2 46/2 4 4 
Pod Vinbargom 64/3 68/3 6 6 
Pod papierňou 59/3 57/3 6 6 
Spolu 834/41 882/42 88 90 
 
 

IV.  Pripravenosť školských jedální /ŠJ/ 
 
Súčasťou ZŠ a MŠ sú školské jedálne, ktoré aj v školskom roku 2019/2020 budú 

zabezpečovať stravovanie žiakov a zamestnancov jednotlivých škôl a školských zariadení. 
Školská jedáleň jednoznačne predstavuje významnú úlohu pri formovaní stravovacích 
návykov žiakov a mala by byť tiež miestom získavania nových moderných poznatkov 
a vedomostí, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom človeka. Školské jedálne  sú zapojené 
do programu podpory zdravia „Školské ovocie“ a do „Školského mliečneho programu.“ 

 
 Od 1. 1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v 

pôsobnosti MPSVaR SR, ktorá sa týka poskytovania  dotácie na  stravu pre deti a žiakov.  
Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä  podpora výchovy detí  k stravovacím 
návykom.  

Dotácia na stravu sa poskytuje od 1. 1. 2019  deťom v poslednom ročníku materských 
škôl a od 1. 9. 2019 žiakom základných škôl. 

 

V súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré sa udiali v školskom stravovaní, ŠJ pri MŠ, 
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov sú pripravené na stravovanie detí  po 
stránke personálnej, ekonomickej, ale aj po stránke vybavenia kuchýň technologickými 
zariadeniami. Počet stravujúcich detí sa nemení, teda nie je potrebné riešiť žiadne požiadavky. 

 ŠJ pri ZŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov  majú ekonomické aj personálne  
problémy, ktoré sa nám podarilo sčasti poriešiť.  Zmapovali sme vybavenosť jednotlivých  
školských kuchýň technologickými zariadeniami a predložili sme požiadavky na nákup iba 
najakútnejších zariadení, ktoré budú v mesiacoch júl a august dodané do ŠJ, aby sme mohli 
zvládnuť stravovanie všetkých detí. Základné školy už v mesiaci jún rozdali žiakom Zápisné 
lístky stravníka, kde informovali rodičov o všetkých  zmenách v školskom stravovaní, ktoré 
sú aktuálne od 1. 9. 2019. Všetky informácie pre rodičov zverejnili aj na webovom sídle 
školy. Čo sa týka pracovných síl,  tak základným školám s vyšším počtom žiakov chýbajú 
pracovné sily v ŠJ. Tento problém taktiež riešime a tieto  budú doplnené  cez projekt „ Pracuj 
v školskej jedálni“, ktorý má prioritne ponúknuť  pomocnú pracovnú silu v školských 
kuchyniach. Od mesiaca máj až do konca mesiaca jún 2019,  školy mali možnosť nahlásiť 
počet pracovných síl, ktoré budú potrebovať. Do uvedeného projektu sa zapojili skoro všetky 
základné školy a nahlásili svoje požiadavky. 
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V tejto časti  informujeme o aktuálnom počte zamestnancov školských jedální základných 
a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. 
 Počet  zamestnancov v ŠJ pri ZŠ je  uvedený v  tabuľke č. 6 
 
 Tabuľka č. 6 
 
Školské jedálne pri ZŠ Počet zam. v šk. r.2018/2019 Počet zam. v šk.r.2019/2020 
Komenského 9 9 
Wolkerova 7 7 
Bartolomeja Krpelca 8 8 
Nám. arm. gen. L. Svobodu 6 6 
Spolu: 30 30 
 
Počet  zamestnancov v ŠJ pri ZŠ s MŠ je uvedený v tabuľke č. 7 
 
Tabuľka č. 7 
 
Školské jedálne pri ZŠ s MŠ Počet zam. v šk.r.2018/2019 Počet zam. v šk.r. 2019/2020 
Pod Vinbargom 8 8 
Pod papierňou 5 5 
Spolu: 13 13 
 
Počet zamestnancov v ŠJ  pri MŠ je uvedený v tabuľke č. 8 
 
Tabuľka č. 8 
 
Školské jedálne pri MŠ Počet zam. v šk.r.2018/2019 Počet zam. v šk.r.2019/2020 
Komenského 24 5 5 
Komenského 47 5 5 
Gorkého 5 5 
Nový Sad 2 2 
Nábrežná 5 5 
Nám. arm.gen. L. Svobodu 6 6 
Bardejovská Nová Ves 2 2 
Spolu 30 30 
 

 
V. Technický stav budov škôl a zariadení 

 
Technický stav budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Bardejov je opotrebovaný a vyžaduje si stále náročnú údržbu a obnovu. 
Mesto Bardejov v rámci svojich finančných možností vytvára postupne materiálno-

technické podmienky na skvalitnenie výchovy a vzdelávania.  Máme záujem o kompletnú 
rekonštrukciu objektov základných a materských škôl v záujme  modernizácie a zníženia 
prevádzkových a energetických nákladov. Usilujeme sa o získanie nenávratných finančných 
príspevkov v rámci aktuálnych výziev. 
  V súčasnom období máme zrekonštruované 3 MŠ a 3 ZŠ. Akútnym problémom je 
havarijný stav okien na ZŠ B. Krpelca, ZŠ Komenského a ZŠ Vinbarg. V rámci rozpočtov 
uvedených škôl nie je možné vyriešiť túto situáciu, pretože výška nákladov na ich 
rekonštrukciu je pomerne vysoká. Preto ak bude vypísaná výzva, určite budeme  reagovať, 
aby sme získali externé zdroje a tým ušetrili z rozpočtu samosprávy. 
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V tomto školskom  roku  bolo podaných niekoľko žiadostí na projekty, ktoré sú  v štádiu 
vyhodnocovania a posudzovania. 

• V rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu: 

1. Vybudovanie knižnice na ZŠ, Komenského 23 - v mesiaci júl 2019 došlo  
rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 64 955,41 € 

2. Zatraktívnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom modernej učebne BIO - 
CH pre žiakov ZŠ, Wolkerova 10 - v mesiaci júl  2019 došlo rozhodnutie 
o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 44 640,08 € 

3. Projekt - rekonštrukcia odborných učební -  ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A - zatiaľ 
nemáme rozhodnutie o schválení žiadosti 

4. Hranice môjho jazyka sú hranice môjho sveta - ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 
- zatiaľ nemáme rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP 

5. Technikou k pracovným návykom - ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1 - zatiaľ nemáme 
rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP 

 

• V rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia: 
 

Zníženie energetických nákladov MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15 - zmenili sa 
podmienky výzvy, prerába sa projekt, táto žiadosť je v štádiu spracovania.  

 

• V súčasnosti sa realizujú tieto  projekty: 

 1.   Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií  
       žiakov ZŠ B. Krpelca  vo finančnom objeme cca 98 420 € 

       2.   Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A  - strecha a palubovka 
       vo finančnom objeme 70 000,00 €,  ukončená bude v mesiaci august 2019 

3.    Rekonštrukcia atletického ovalu v areáli  ZŠ Komenského, vo finančnom objeme         
      170 000,00 €, ukončenie je naplánované do konca mesiaca august 2019 

 

• Ukončené a skolaudované v mesiaci júl 2019  sú už projekty: 

      1.   Zníženie energetických nákladov MŠ, Komenského 24, vo finančnom objeme 
            619 345,74 € 
 
      2.   Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ, Wolkerova 10, vo finančnom objeme 
            121 501,60  € a rekonštrukcia fasády vo finančnom objeme 85 000 € bude    
            ukončená  v mesiaci august. 

 

• Pravdepodobne v mesiaci september 2019, by mala začať  realizácia projektu: 

       Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca vo fin. objeme 1 194 993,57 €  

 

 

6 



V ďalšej časti predkladáme prehľad zrealizovaných rekonštrukčných prác a nákupov 
nových zariadení a didaktických pomôcok v materských školách a v školských jedálňach 
v priebehu  školského  roka a počas letných prázdnin 2018/2019: 

Materské školy 

       MŠ, Komenského 24: 

nákup, oprava a náter záhradných zostáv 
maľba  interiéru MŠ 
výmena ochranných krytov na radiátory 
asfaltovanie plôch areálu 
nákup  didaktických pomôcok a interiérového vybavenia 

 

MŠ, Komenského 47:  

náter záhradných prvkov 
asfaltovanie plôch areálu 
nákup interiérového zariadenia a didaktických pomôcok 
rekonštrukcia hygienického zariadenia 

 

MŠ, Gorkého 13:  

oprava a náter záhradných zostáv, pieskovísk, lavičiek 
rekonštrukcia podláh a výmena podlahových krytín PVC 
maľby tried a šatní 
nákup okrasných kríkov a  záhradných prvkov 
nákup interiérového vybavenia a didaktických pomôcok 

 

MŠ, Nový Sad 24: 

náter a nákup záhradných prvkov 
dovoz piesku do pieskoviska 
výmena detských WC 
nákup interiérového zariadenia 
nákup didaktických pomôcok 

 

MŠ, Nábrežná 2:  

úprava  a asfaltovanie školského ihriska 
náter záhradných prvkov 
rekonštrukcia hygienického zariadenia 
nákup interiérových dverí 
nákup didaktických pomôcok 

 

MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15: 

asfaltovanie a úprava školského dvora 
maľovanie plota v areáli MŠ 
rekonštrukcia pieskovísk a nákup záhradných prvkov 
maľby interiéru 
výmena PVC krytiny v triedach a šatniach 
výmena sprchovacích kútov v hygienických zariadeniach 
nákup didaktických pomôcok 
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MŠ,  BNV: 

úprava školského areálu a nákup záhradných prvkov 
rekonštrukcia oplotenia areálu MŠ  
maľby interiéru MŠ 
nákup didaktických pomôcok a interiérového zariadenia 
 

Školské jedálne 

Gorkého 13: pracovné nerezové stoly a stoličky, umývačka riadu, kuchynský inventár 
(taniere, poháre, príbory), maľba skladu    

                           
Komenského 24: prístroj na varenie ryže, kombinovaná chladnička, počítač, kuchynský 
inventár (taniere, poháre, príbory) 
 
Komenského 47: chladnička,  kuchynský inventár (taniere, poháre, príbory) 

 
Nábrežná 2 : chladnička, kuchynský inventár (taniere, poháre, príbory) 

 
Nový Sad 24: pracovné nerezové stoly a stoličky, siete proti hmyzu, kuchynský inventár 
(taniere, poháre, príbory) 

 
Nám. arm. gen. L. Svobodu 15: pracovné nerezové stoličky, jedálenský stôl a stoličky, 
elektrický mixér, kuchynský inventár a položenie podlahovej krytiny 

 
Lipová 37, BNV: pracovné nerezové stoly, kuchynské linky do kuchyniek, maľovanie    
 

 

Školy a školské zariadenia sú v rámci aktuálnych finančných možností  pripravené na 
nový školský rok 2019/2020 a to v oblasti finančného, materiálno-technického a personálneho 
zabezpečenia. Výchovno-vzdelávací proces budú zabezpečovať kvalifikovaní pedagógovia, 
ktorí neustálym doplňovaním a zvyšovaním svojej odbornosti, flexibilne a kreatívne reagujú 
na  výchovno-vzdelávacie požiadavky súčasnej doby. Otvorenie nového školského roka bude 
2. septembra 2019. 

 
  
 
 
 

 
 
 
Tento materiál obsahuje: 1x Informatívnu správu o pripravenosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov na školský rok 2019/2020 - 8 strán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 


