Zápisnica z 21. rokovania školskej komisie
Dátum: 14.05.2013
Čas: od 15,30 hod. do 17,30
Miesto: ZŠ Turnianska
Prítomní:
Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička, PaedDr. Olšanská
Neprítomní/ospravedlnení: PhDr. Šebej, CSc
Prizvaní: Mgr. Veronika Redechová, vedúca OŠKaŠ, RNDr. Daniiela Leštinská, riaditeľka ZŠ
Turnianska
Program:
1. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v ZŠ Turnianska 10 za I. polrok 2012/2013,
výsledky v realizácii projektov, súťažiach a olympiádach.
2. Rôzne
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Zuzana Lukačková. V úvode
privítala prítomných a osobitne riaditeľku ZŠ Turnianska RNDr. D. Leštinskú a poďakovala jej za
možnosť realizovať zasadnutie na pôde ZŠ Turnianska.
K bodu č. 1:
Úvodné slovo k výchovno-vzdelávacím výsledkom dosiahnutým v ZŠ Turnianska za I. polrok
školského roku 2012/2013 predniesla RNDr. Leštinská riaditeľka školy. Informovala o:
- Dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch a priemerných známkach za I. polrok
2012/2013 po ročníkoch, informovala o postupoch školy pri zvýšenej pozornosti na čítanie
s porozumením, ktoré sa odrazilo aj na výsledkoch Testovania 9-2013
- O aktivitách ZŠ a prínosoch pre ZŠ, škola orientovaná na environmentálnu výchovu
smerujúcu k príprave žiakov na život, realizujú ju nie iba začlenením environmentálnej
výchovy ako predmetu ale táto problematika sa prelína celým výchovno-vzdelávacím
procesom a k tomu sú zamerané aj projekty, ktoré škola realizuje
- Od 1.9.2012 do 31.3.2013 realizujú spolu 15 projektov, podali 2 nové, v ktorých však neboli
úspešné, osobitne vyzdvihla realizáciu medzinárodného projektu „Šport a učenie sa
v európskych školách, v rámci ktorého získala škola 21 0000 € a projekt „Zelená škola“, do
ktorej sú zapojení od začiatku realizácie projektu na Slovensku, ´dalej infornmovala
o projekte Bio do škôl, Modrá škola, Správaj sa normálne, Sme v škole, Mini-max volejbale,
Infovku, Olompiáde, Recyklohry, v rámci ktorej spolupracujú so spoločnosťou ASEKOL
SK s. r. o, ktorá zdarma odoberá zo školy elektrický odpad.
- V ďalšej časti svojho vystúpenia informovala o úspechoch žiakov školy bna okresných,
krajských a celoslovenských súťažiach a olympiádach, spolupráci s rodičmi pri organizácii
množstva podujatí napr. Deň Zeme.
- V závere informovala o výsledkoch celoslovenského testovania žiakov 9 ročníka, v rámci
ktorého žiaci školy dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom v oboch testovaných
predmetoch
- MATEMATIKA: Výsledok ZŠ Turnianska: 62,11 %, Percentil školy: 57,10 %
- Slovenský jazyk a literatúra Výsledok ZŠ Turnianska: 69,89 % Percentil školy: 64,24 %
Diskusia:
V diskusii vystúpili všetci prítomní členovia školskej komisie s otázkami týkajúcimi sa:
- Čitateľskej gramotnosti, spolupráce s MŠ, výber projektov, ktoré škola realizuje, zachovanie
kontinuity zamerania školy po ukončení funkčného obdobia súčasnej riaditeľky školy,
- problematiky požiaru, ktorý bol v prístavbe ZŠ Turnianska

Na všetky otázky odpovedala pani riaditeľka Leštinská a informovala členov komisie o:
- Zavedení predmetov Dramatická výchova a Hravá matematika na skvalitnenie čitateľskej
gramotnosti žiakov
- Výber projektov sa realizuje v súlade so zameraním školy, odmietajú projekty podporujúce
konzumný spôsob života
- Riešenie odstránenie následkov havárie v spolupráci s MÚ, jednotlivými oddeleniami
V závere svojho vystúpenia riaditeľka ZŠ Turnianska uviedla, že škola je v dobrej kondícii a je na
čom stavať
Záver:
Mgr. Lukačková predsedníčka školskej komisie v závere v mene komisie ocenila výsledky, ktoré
škola pod vedením RNDr. Leštinskej dosiahla. Ocenila a poďakovala za prácu pani riaditeľke
Leštinskej a v mene členov školskej komisie jej zaželala po ukončení pôsobenia na škole
k 31.7.2013 veľa úspechov v osobnom živote i v ďalšej profesionálnej kariére.
Rôzne:
A) Informácia o projekte Petržalská super škola – mestskej časti Bratislava-Petržalka
realizovaný v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a KZP
- Spoločný pilotný projekt mestskej časti a SAV pod heslom Veda nie je nuda
- Cieľ projektu: sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov o regióne BratislavaPetržalka formou prednášok kvalifikovanými odborníkmi SAV, priblížiť činnosť SAV
najmladšej generácii, nadviazanie kontaktov medzi žiakmi a zástupcami vedeckej obce,
kontakt medzi vedeckým tímom SAV a mladými talentami Petržalky, inšpirácia
a usmernenie k vhodnému výberu vedného oboru
- Cieľová skupina: žiaci II. stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetžalka a aj Rusovce
- Témy prednášok sledovali prierezovú tému Štátneho vzdelávacieho programu Regionálna
výchova a tradičná ľudová kultúra a zahrňujú tri vzdelávacie oblasti ŠVP: matematika
a práca s informáciami, Človek a spoločnosť a človek a príroda
- V rámci projektu sa realizovalo 9 prednášok (vždy po 3 prednášky pre každý ročník) pre
žiakov 5.,6., a 7., ročníka v DK Zrkadlový háj a ďalších 10 prednášok pre žiakov 8. a 9.
ročníka v konkrétnych ZŠ nasledovne:
Pre 8. a 9. ročníky
a) Možnosti laserov,Dušan Chorvát, 25.1.2013, ZŠ Holíčska, ZŠ Tupolevova
b) Svetový vulkanizmus a minulosť našich sopiek, Jaroslav Lexa, 5.2.2013, ZŠ Prokofievova,
ZŠ Nobelovo námestie
c) Hlboko pod Petržalkou, 18.3.2013, Vladimár Bezák, ZŠ Dudova, ZŠ Lachova
d) Možnosti laserov,Dušan Cholvát, 18.4.2013, ZŠ Lachova, ZŠ Budatinska
e) 17.5.2013, Hmyz a jantár z čias dinosaurov, ZŠ Gessayova a ZŠ Černyševského
Pre žiakov 5. – 7. ročníka spoločné prednášky v KZP
a) Zemetrasenia vo svete a u nás, 25.10.2012, Peter Moczo,
b) Čaro matematiky - Petržalka v číslach, 21.11.2012, Anatolij Dvurečenskij,
c) Chémia v každodennom živote, 19.12.2012, Miroslav Bočo,
d) Vírusy na hranici živého a neživého, 22.1.2013, Fedor Čiampor,
e) Prapetržalka, 21.02.2013, Jozef Bátora,
f) V hĺbke ekonomiky, 21.03.2013, Peter Stančík,
g) Superpočítač, 24.04.2013, Lukáš Demovič,
h) 21.5.2013, Neurčitosť budúcnosti, neurčitosť minulosti
i) 5.6.2013, Bezpečné šifrovanie
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B) Projekt Olympijský festival nádejí Petržalka 2013 pre žiakov navštevujúcich ŠKD
- celoročný projekt určený pre žiakov I. stupňa ZŠ, osobitne pre žiakov, ktorí navštevujú
školské kluby detí.
Projekt je súčasťou celonárodného projektu Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska
(OFDMS).
Mimoriadne pozitívne je potrebné hodnotiť fakt, že mestská časť ako jediná v rámci Bratislavy
organizuje takýto projekt v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, Krajským
štábom OFDMS i ďalšími spolupracovníkmi (o. z. Zober loptu nie drogy, IMPA, zástupcami
športových klubov B.S.C Bratislava, GM Pro cycling team) a predovšetkým do prípravy
a realizácie sú zapojené všetky ŠKD pri ZŠ mestskej časti Bratislava-Petržalka a aj BratislavaRusovce. Projekt vyvrcholil v dňoch 13. – 16. 5. 2013 olympiádou, v rámci ktorej sa stretlo 12
ŠKD, ktoré súťažia v atletike, plávaní, vybíjanej a cyklistike.
C) Projekt Tanec v duši pre deti navštevujúce ŠKD
- Realizovaný 3.5.2013 piatok od 14,00 hod. v priestoroch DK Zrkadlový háj za účasti žiakov
z 12 ŠKD
- Projekt realizovalo OŠKaŠ v spolupráci s metodickým združením ŠKD, ktoré bolo zriadené
na úrovni mestskej časti v roku 2012 na základe požiadavky vedúcich ŠKD pri ZŠ
D) Detská športová olympiáda pre deti MŠ - bude realizovaná 28. 5.2013 od 9,00 do 12,00 v areáli
ZŠ Turnianska
E) Informácia o počte zapísaných detí do ZŠ –členovia komisie dostali tabuľkový prehľad.
Vedúca OŠKaŚ informovala o výsledkoch zápisu a predpokladaných počtoch žiakov
v školskom roku 2013/2014, kde sa očakáva ďalší nárast na viac ako 4100 žiakov
F) Informácia o počte zapísaných detí do MŠ
Výsledky prijímania detí do materských škôl pre školský rok 2013/2014
Celkový počet podaných žiadostí: 1 449
Počet opakovaných žiadostí: 214 (zákonní zástupcovia podali žiadosť o prijatie svojho dieťaťa na dve a aj
na 4 MŠ) – oproti minulému roku (219) to je o 5 viacnásobných žiadostí menej.
Reálne podaných žiadostí po vyselektovaní opakovaných žiadostí: 1 235 v porovnaní s predchádzajúcim
rokom (1 169) stúpol počet reálne podaných žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ o 66.
Počet prijatých detí: 628 - oproti školskému roku 2012/2013 kedy bolo prijatých 677 je to o 49 detí menej.
Dôvod: novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý nadobudol účinnosť
od 1. 1. 2013 a má priamy dopad na možnosti ďalšieho zvýšenia počtu detí v triedach MŠ pri dodržaní
hygienických predpisov. V praxi to znamená, že sa najvyšší počet detí v každej triede MŠ, ktorý je
stanovený v zmysle § 28 ods. 9, môže zvýšiť len o tri deti a to len z dôvodov, ktoré sú stanovené v § 28
ods. 10 nasledovne: zmeny trvalého pobytu dieťaťa, zaradenie dieťaťa na adaptačný pobyt alebo na
diagnostický pobyt v MŠ, odklad povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu plnenia povinnej
školskej dochádzky, zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v MŠ,
Na základe takto stanovených podmienok môže byť maximálny počet detí v triedach MŠ podľa
veku nasledovný:
V každej triede MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú zvýšené počty
prijatých detí na maximálny možný počet.
V školskom roku 2012/2013 bolo možné, v zmysle školského zákona, pri splnení hygienických požiadaviek
a na základe súhlasu rady školy, prijať do jednotlivých tried viac ako tri detí (cca o 1-2). Takto bola zvýšená
kapacita v triedach niektorých MŠ, v ktorých bolo možné splniť hygienické požiadavky o 49 miest. Ďalšie
boli vytvorené zriadením náhradných tried, resp. od 1.1.2013 dvoch elokovaných tried.
Počet neprijatých detí: 607 (v porovnaní s minulým školským rokom je to o 109 detí viac v minulom
školskom roku k 1.9. neprijatých 492 detí) z nasledujúcich dôvodov
A) z dôvodu nedostatku miesta:
a) 76 deti ( z toho 59 detí 3-ročných, 15 detí 4-ročných, 2 detí - 5 –ročné), ktoré dovŕšia vek k 1. 9.
2013
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b) z dôvodu nedostatku miesta neprijaté aj deti:
matiek na MD a RD s druhým dieťaťom - neprijatých 123 detí (3 ročných 59 detí, 4 ročných 61
detí, 5 ročných 3 deti)
- s trvalým bydliskom mimo mestskej časti Bratislava-Petržalka – neprijatých 20 detí
- so zdravotným postihnutím (deti s rôznymi alergiami, Downov syndróm, atď.) – neprijaté 6 detí
- ktoré už navštevujú MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka–
nepreradené 9 detí
Celkom neprijaté deti z dôvodu nedostatku miesta: 234 detí
B) Počet neprijatých detí, ktoré v zmysle zákona nedovŕšia do 31. 8. 2013 vek 3 roky:
a) mladšie ako 3 ročné narodené od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010 – neprijatých 205 detí
b) mladšie ako 3 roky - narodené v roku 2011 – neprijatých 168 detí
Celkom 373 detí, ktoré do konca augusta 2013 nedovŕšia vek 3 roky
Ďalší postup pri riešení neprijatých detí do MŠ: Neprijaté deti, ktoré spĺňajú podmienky prijímania a sú
neprijaté pre nedostatok miesta budú postupne umiestňované na uvoľnené miesta v MŠ k 1.9.2013 aj počas
školského roka (voľné miesta v MŠ vznikajú z dôvodu odsťahovania, prerušenia dochádzky, zo zdravotných
dôvodov, atď.).
3. Predpokladaný celkový počet tried a počet detí v školskom roku 2013/2014
V školskom roku 2013/2014, na základe súčasnej kapacity 19 MŠ bude v 104 triedach 2 397 detí,
čo je síce oproti stavu k 15.9.2012, kedy celkový počet detí v MŠ 2365 o 32 miest viac, ale oproti
súčasnému stavu kedy je v MŠ spolu 2417 detí o 20 detí menej. Túto situáciu plánujeme riešiť vytvorením
nových tried v dvoch MŠ.
Z počtu 104 tried budú 2 triedy pre deti s diagnózou autizmus v MŠ Iľjušinova, v ktorých bude spolu
12 detí, 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska pre 8 detí, trieda pre deti
s poruchami výživy v MŠ Pifflova, v ktorej bude 19 detí.

Vekové zloženie detí v
triede

Najvyšší počet detí
v triede MŠ v zmysle § 28
ods. 9

Maximálne zvýšenie
počtu detí v MŠ
v zmysle § 28 ods. 10

Celkový počet detí

od 3 – 4 rokov
od 4 – 5 rokov
od 5 – 6 rokov
od 3 – 6 rokov

20 detí
21 detí
22 detí
22 detí

+3
+3
+3
+3

23
24
25
25

Záver: Členovia školskej komisie zobrali predložené informácie v bode rôzne na vedomie. Diskutovali
o možnostiach riešenia závažnej problematiky poskytnutia predškolskej výchovy a vzdelávania
občanom Petržalky, tak aby sa postupne naplnili požiadavky a potreby rodičov a detí. Členovia
školskej komisie budú podporovať všetky kroky MČ vedúce k zlepšeniu súčasnej situácie v tejto
oblasti. Zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka komisie.

za správnosť
Mgr. Zuzana Lukačková,
predsedníčka komisie
Zapísala:
Mgr. Veronika Redechová,
tajomníčka komisie
Bratislava 14.05.2013
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