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Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení 

 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov na školský rok 2020/2021 

 

 

Úvod 

 

Mesto Bardejov je zriaďovateľom 6 základných škôl, z toho 2 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 7 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 2020/2021 predpokladáme, že ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Bardejov bude navštevovať 3 105 žiakov. Oproti minulému školskému roku je to 

nárast o 28 žiakov a nárast o 3 triedy. Počet  zapísaných žiakov do 1. ročníka je 292, čo činí 

nárast o 39 žiakov.  

 

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

údajov 15. 9. 2020 budú uvedené v školskom výkaze MŠ SR 3-01 a 4-01 a po ukončení 

eduzberu  30. 9. 2020. 

 

 

 Prehľad o predpokladom počte žiakov a o počte tried je uvedený v tabuľke č. 1 

 

Tabuľka č. 1 

 

Základná škola 

Počet žiakov/ 

počet tried  

 

2019/2020 

Predp.  počet 

žiakov/tried  

 

2020/2021 

Počet žiakov 

v 1.ročn./počet 

tried   

 2019/2020 

Predp. počet 

žiakov v 1. 

ročn./tried   

2020/2021 

Komenského 23 750/34 755/34 58/3 64/4 

Wolkerova 10 677/31 683/32 53/3 71/4 

Bartolomeja Krpelca 548/26 543/25 41/2 38/2 

Pod Vinbargom 1 612/27 619/28 48/2 66/3 

Pod papierňou 16A 206/14 204/15 20/2 21/2 

Nám.arm.gen.L.Svobodu 16 284/18 301/19 33/2 32/2 

 

Spolu 

 

3077/150 

 

3105/153 

 

253/14 

 

292/17 

Pokles – 

Nárast + 

 

+ 28 žiakov/ +3 triedy 

 

+ 39 prvákov/ +3 triedy 
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Prehľad o predpokladanom počte zamestnancov ZŠ  udáva tabuľka č. 2 

 

Tabuľka č. 2 

Základná škola Počet 

pedagog. 

zam. 

2019/2020 

Počet 

pedagog. 

zam. 

2020/2021 

Počet 

nepedag. 

zam. 

2019/2020 

Počet 

nepedag. 

zam. 

2020/2021 

Komenského 23 59 62 14 14 

Wolkerova 10 54 56 10 10 

Bartolomeja Krpelca 53 51 9 9 

Pod Vinbargom 1 46 42 11 11 

Pod papierňou 16A 20 22 5 6 

Nám.arm.g.L.Svobodu 16 31 30 10 9 

 

Spolu: 

 

263 

 

263 

 

59 

 

59 

 

 

V základných školách je celkový počet pedagogických zamestnancov nezmenený. 

Oproti minulému školskému roku je pohyb v počtoch učiteľov a asistentov na školách, ale 

celkový počet je bez zmien.  

Počet nepedagogických zamestnancov ostáva nezmenený.  

 

 

 

II. Pripravenosť školských zariadení 

  

a) Školské kluby detí /ŠKD/ 

 

Predpokladáme, že v školskom roku 2020/2021  bude navštevovať ŠKD 949  žiakov, 

čo znamená nárast o 36 žiakov oproti minulému školskému roku. Počet oddelení 

a vychovávateľov sa predpokladá  32, čo je nárast o 1 oddelenie ako v minulom šk. roku.  

 

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 

 

2019/2020 

Predpokl. počet 

žiakov 

v ŠKD/počet 

oddelení 

2020/2021 

Počet 

vychovávateľ. 

 

 

2019/2020 

Počet 

vychovávateľ.  

 

 

2020/2021 

Komenského 23 225/7 240/8 7 8 

Wolkerova 10 211/7 200/7 7 7 

Bartolomeja Krpelca 140/5 145/5 5 5 

Pod Vinbargom 1 192/6 200/6 6 6 

Pod papierňou 16A 52/2 70/3 2 3 

Nám.arm.gen.L.Svobodu 16 93/4 94/3 4 3 

 

Spolu: 

 

913/31 

 

949/32 

 

31 

 

32 
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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, čo sa prejavuje 

dosiahnutými úspechmi a aj samotnou reprezentáciou školy doma i v zahraničí. 

Škola má dobré materiálno-technické vybavenie. Veľkým úspechom je, že nový šk. 

rok 2020/2021 začíname v zrekonštruovaných priestoroch, čo vytvára predpoklady aj pre 

zvýšenie počtu žiakov 

Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2020/2021 bude zabezpečovať 38 

pedagógov, vrátane vedenia školy a s predpokladaným počtom viac ako 800 žiakov. 

Vzhľadom k tomu, že proces zápisu do ZUŠ je otvorený, predpokladá sa ešte  ďalšie zvýšenie 

počtu žiakov k začiatku šk. roka 2020/2021. 

Presné počty žiakov budú vykázané ku dňu 15. 9. 2020 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 

 

 

2019/2020 

Počet 

pedagog. 

zamestnancov 

2019/2020 

Predpokl.  

počet žiakov 

 

2020/2021 

Predpokl. počet 

pedagogog. 

zamestnancov 

2020/2021 

Hudobný 469 31 437 31 

Výtvarný 191 3 150 3 

Tanečný 193 3 190 3 

Liter.dramatický 30 1 30 1 

 

Spolu: 

 

883 

 

38 

 

807 

 

38 

 

 Počet nepedagogických zamestnancov v školskom roku 2019/2020 a 2020/2021 ostáva 

nezmenený:  6 zamestnancov. 

 

 

III. Pripravenosť materských škôl /MŠ/ 

 

Mesto Bardejov je zriaďovateľom materských škôl, ktorých poslaním je dopĺňať 

rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa bude 

v školskom roku 2020/2021 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 záujmu 

rodičov. 

 

V novom školskom roku 2020/2021 bude výchovno-vzdelávací proces v MŠ 

zabezpečovať 90 kvalifikovaných učiteliek. Aktuálny stav zapísaných detí je 886, čo je 

pokles o 2 deti oproti minulému školskému roku. 

 

     Presné údaje o počte detí a o počte tried v budúcom školskom roku, budú vykázané k 15. 

9. 2020 v školskom výkaze MŠ SR 1-01. 
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Prehľad o predpokladanom počte detí, o počte tried,  o počte predškolákov, 

o počte pedagogických zamestnancov udáva tabuľka č. 5 

 

 

Tabuľka č. 5 

 

Materská škola 

Počet detí/ 

počet tried  

 

2019/2020 

Predp.  

počet 

detí/tried  

2020/2021 

Počet 

predšk. 

Počet pedag. 

zamestn. 

  

2019/2020 

Počet 

pedag. 

zamestn. 

2020/2021 

Komenského 24 124/6 126/6 36 13 13 

Komenského 47 131/6 124/6 42 13 13 

Gorkého 13 142/6 145/7 36 15 15 

Nový sad 24 54/3 61/3 12 7 7 

Nábrežná 141/6 129/6 46 13 13 

Nám.arm.gen.L.Svobodu 15 124/6 127/6 31 13 13 

Bard. Nová Ves 47/2 47/2 9 4 4 

Pod Vinbargom 66/3 67/3 24 6 6 

Pod papierňou 59/3 60/3 16 6 6 

 

Spolu 

 

888/42 

 

886/42 

 

252 

 

90 

 

90 

Pokles – 

Nárast + 

 

- 2 deti/ 0 tried 

  

+ -  0 zamestnancov 

 

Na základe novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov bude od 1. 1. 2021 povinná predškolská dochádzka pre 

deti, ktoré dosiahli päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, 

od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Pre rodičov detí, 

ktoré začnú od septembra 2021 plniť povinnú predškolskú dochádzku, bude zápis do 

materskej školy v čase od 30.4.2021 do 31.5.2021 povinný.  

 

 

IV. Pripravenosť školských jedální /ŠJ/ 

 

Súčasťou ZŠ a MŠ sú školské jedálne, ktoré aj v školskom roku 2020/2021 budú 

zabezpečovať stravovanie žiakov, detí a zamestnancov jednotlivých škôl a školských 

zariadení.  

Školské jedálne zabezpečujú pestrú stravu z kvalitných potravín a zabezpečujú 

bezproblémové stravovanie detí a žiakov s uplatňovaním zásad správnej výrobnej praxe 

vrátane  HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Systém analýzy rizika 

a stanovenia kritických bodov). V rámci podpory zdravia v stravovaní sú zapojené do 

programov „Školské ovocie“, ktorý podporuje konzumáciu ovocia a zeleniny a „Školský 

mliečny program“, ktorého cieľom je podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov.  

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov sú pripravené 

v šk. roku 2020/2021 plniť podmienky stravovania pre deti, žiakov a zamestnancov škôl po 

stránke personálnej, ekonomickej, ale i po stránke materiálno-technického zabezpečenia. 
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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 a pri ZŠ s MŠ Počet zam. v šk. 

r.2019/2020 

Počet zam. 

v šk.r.2020/2021 

Komenského 23 9 8 

Wolkerova 10 7 7 

Bartolomeja Krpelca 8 7,5 

Pod Vinbargom 1 8 8 

Pod papierňou 16A 5 5 

Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 6 5 

Spolu: 43 40,5 

 

 

Počet zamestnancov v ŠJ  pri MŠ je uvedený v tabuľke č. 7 

 

Tabuľka č. 7 

 

Školské jedálne pri MŠ Počet zam. v šk.r.2019/2020 Počet zam. v šk.r.2020/2021 

Komenského 24 5 5 

Komenského 47 5 5 

Gorkého 13 5 5 

Nový sad 24 2 2 

Nábrežná 5 5 

Nám.arm.gen. L. Svobodu 15 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 nestálu údržbu a opravu. 

Mesto Bardejov v rámci svojich finančných možností vytvára postupne materiálno-

technické podmienky na skvalitnenie výchovy a vzdelávania. Takisto má záujem o kompletnú 

rekonštrukciu objektov základných i materských škôl prostredníctvom získavania 

nenávratných finančných príspevkov a reagovaním na aktuálne výzvy, či už v rámci 

modernizácie odborných učební alebo v rámci zníženia prevádzkových a energetických 

nákladov. 

V súčasnom období máme zrekonštruované 3 ZŠ a 5 MŠ. Zrekonštruované sú budovy: ZŠ 

s MŠ Pod papierňou  16A, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, ZŠ Wolkerova 10, MŠ Gorkého 13, MŠ 

Komenského 24, MŠ Komenského 47, MŠ Nábrežná, MŠ Nový sad 24.  

Kompletná rekonštrukcia je potrebná na: ZŠ Bartolomeja Krpelca, ZŠ Nám.arm.gen. L. 

Svobodu 16 a ZŠ Komenského 23. 

MŠ Nám.arm.gen. L. Svobodu 15 má spracovaný projekt na kompletnú rekonštrukciu 

v rámci Zníženia energetických nákladov  a čaká na výzvu. 
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Nedostatky v oblasti technického stavu budov na základných školách a materských školách 

sú: 

➢ v havarijnom stave sú okná na základných školách ako je: ZŠ Bartolomeja 

Krpelca, ZŠ Komenského 23 a ZŠ Nám.arm.gen. L. Svobodu 16, MŠ 

Nám.arm.gen. L. Svobodu 15 

➢ potrebná je rekonštrukcia, príp. doplnenie oplotenia na: ZŠ Wolkerova 10 a ZŠ 

Pod papierňou 16A, MŠ Komenského24, MŠ Komenského 47,  

➢ nutná je oprava, príp. nové asfaltovanie na chodníkoch a školských dvoroch: MŠ 

Komenského 24, MŠ Gorkého 13 

➢ rekonštrukcia je potrebná v hygienických zariadeniach a umyvárňach: MŠ 

Komenského 24, MŠ Komenského 47, MŠ Gorkého 13,  

➢ nepriaznivý stav je na elektroinštalácii tried a kabinetov, príp. sú nutné opravy po 

revíziách na takmer všetkých školách. 

 

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. 

 

 

V súčasnosti sú schválené dotácie na projekty a prebieha aj realizácia schválených 

projektov: 

1. V rámci Environmentálneho fondu je schválená dotácia na projekt: 

➢ Zvýšenie energetickej účinnosti pavilónu „C“ a prechodovej chodby MŠ 

Gorkého 13, Bardejov 

Schválená dotácia:  145 000,00 € 

MsZ schválené spolufinancovanie:     7 700,00 € 

Neopravné náklady, ktoré nie sú ešte rozpočtované:   62 622,08 € 

Celkové náklady na realizáciu projektu: 215 322,08 € 

 

2. V rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu prebieha realizácia 

schválených projektov: 

➢ Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií 

žiakov ZŠ Bartolomeja Krpelca, Bardejov 

 103 273,66 € 

 

➢ Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského 23, Bardejov 

   68 374,12 € 

 

➢ Zatraktívnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom modernej učebne BIO-

CH pre žiakov ZŠ Wolkerova, Bardejov 

   66 699,77 € 

 

3. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia –  kolaudácia stavby: 

➢ Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov 

Kolaudácia stavby 23.7.2020 1 133 841,63 € 
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4. V rámci rekonštrukcie objektov ZUŠ M. Vileca – mimo projektové práce, ktoré sú 

hradené z vlastných zdrojov 

 173 000,00 € 

 

V rámci projektu Vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov boli podané žiadosti 

o nenávratnú finančnú pomoc: 

➢ na projekt ZŠ Nám.arm.gen. L. Svobodu 16 – Zelená strecha na pavilóne B, 

➢ na projekt ZŠ Bartolomeja Krpelca – Vegetačná strecha na objekte šatní pri 

telocvični.  

 

V mesiaci september 2020 je plánované otvorenie plavárne na ZŠ Nám.arm.gen. L. Svobodu 

16. 

  

Zrealizované rekonštrukčné práce a nákupy nových zariadení a didaktických pomôcok 

v materských školách v priebehu  školského  roka 2019/2020: 

➢ rekonštrukcia pieskovísk a výmena dosák z PVC materiálu: MŠ Komenského 24, 

Komenského 47,  

➢ rekonštrukcia elektroinštalácie v celej budove MŠ Nový sad 24, 

➢ rekonštrukcia exteriérového schodišťa: MŠ Komenského 24, 

➢ úprava školského areálu: MŠ Komenského 24, MŠ Nábrežná, MŠ Nám.arm.gen. 

L. Svobodu 15, MŠ Lipová 37 Bardejovská Nová Ves, 

➢ maľba interiéru, nákup radiátorov a krytov: MŠ Nový sad 24, 

➢ výmena zárubní a interiérových dverí: MŠ Gorkého 13, 

➢ výmena interiérových žalúzií: MŠ Komenského 24, MŠ Nový sad 24 

➢ zakúpenie interaktívnych zostáv a edukačných pomôcok na všetkých materských 

školách, 

➢ doplnenie interiérového nábytku: MŠ Nám.arm.gen. L. Svobodu 15. 

 

 

Zrealizované rekonštrukčné práce a nákupy nových zariadení v školských jedálňach pri 

materských školách v priebehu  školského  roka 2019/2020: 

➢ zhotovenie výdajných okienok a výdajných pracovných pultov: ŠJ pri MŠ Lipová, 

Bardejovská Nová Ves, 

➢ čiastočná rekonštrukcia a maľovanie kuchyne, skladových priestorov, šatní 

zamestnancov, nákup šatňových skríň pre zamestnancov: ŠJ pri MŠ Nábrežná, 

➢ pokládka podlahovej krytiny,: ŠJ pri MŠ Komenského 24,  

➢ zakúpenie výpočtovej techniky a multifunkčných zariadení: ŠJ pri MŠ 

Komenského 24, ŠJ pri MŠ Komenského 47, ŠJ pri MŠ Nám.arm.gen. L. Svobodu 

15, ŠJ pri MŠ Nový sad 24, ŠJ pri MŠ Nábrežná, 

➢ zakúpenie inventára, ako sú chladnička, pracovné nerezové stoly, škrabka na 

zemiaky, kuchynský robot, a drobný kuchynský inventár: všetky ŠJ pri MŠ. 
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Školy a školské zariadenia sú, v rámci aktuálnych finančných možností,  pripravené na 

nový školský rok 2020/2021 v oblasti finančného, materiálno-technického a personálneho 

zabezpečenia. Výchovno-vzdelávací proces budú zabezpečovať kvalifikovaní pedagogickí 

zamestnanci, ktorí neustálym doplňovaním a zvyšovaním svojej odbornosti, flexibilne a 

kreatívne reagujú na  výchovno-vzdelávacie požiadavky súčasnej doby. Otvorenie nového 

školského roka bude 2. septembra 2020. 
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