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Správa bola vypracovaná na základe vyhlášky vlŠ sn č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských

zariadenía Metodického usmernenia č. to/2oo6-R z 25. mája 2006.





Názov školy: Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5,

Banská Bystrica
Adresa školy: Bakossova 5,974 01 Banská Bystrlca

Telefón: o48l4L5 33 01

lčo: 5L786249

E-mal!: skola@zsbakbb.edu.sk
msbakossova@zsbakbb.edu.sk

Webové sídlo: zsbakbb.edupage.org

Zriaďovatel': Mesto Banská Bystrica, československej armády 26,
974oL Banská Bystrica

s 2 ods. 1 písm. a)

Základné identifikačné údaje o škole

Vedúci zamestnanci školy

Rada školy

Rada školy bola ustanovená vzmysle 524 zákona č'596/2003Z.z. o štátnej správe vškolstve
a školskej samospráve a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov

po volbách do Rady školy na ustanovujúcej schôdzi dňa L7'10.2018.

Titul,meno, priezvisko Kontakt

Riaditeľka školy:
Mgr. Janka Danihlíková
od L.2.2OL9

o48/41-s 33 01
danih likovaj@zsbakbb.edu.sk
iandan@daxo.sk

Zástupkyňa riaditelky
škoIv pre Mš:

Mgr. Lenka Štolecová
0910 547 91_0

msba kossova @zsba kb b,ed u.sk

Zástupkyňa riaditelt<y
školy pre Zš:

Mgr. lveta Miklošková
Vinarčíková

048/4rs 33 01
iveta. mikloskova @gmail.com

Vedúca školskej
jedálne: Mgr. Jana Kováčová Necpálová

048/4t2 6L 34
jnecpalovaT9@gmail.com

Titul, meno, prlezvisko

Predseda Mgr. Richard Gaál

Pedagogickí zamestnanci : Mgr. Soňa Mešťanová

Nepedagogickí zamestnanci : Mgr. Jana Necpálová

Zástupcovia rodičov: lng. lvan Fraňo
Mgr. Daniel Koštial
Mgr. Miroslava Tareková
Mgr. Tomáš Tušim

Zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Anna MartišoviČová
Mgr. Monika Pastuchová
Mgr. Stanislav Mičev, PhD.
MUDr. Ludvík Nábélek, PhD
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Poradné orgány riaditelky školy

Pedagogická rada, metodicke združenia (MZ) v materskej škole, na 1-. stupnĺ ZŠ a v školskom

klube detí (šro) a predmetové komisie (PK) na 2' stupni ZŠ sú poradnými a iniciatívnymi

orgánmi riaditelky školy. Svojou činnosťou pomáhajú stanovovať a napĺňať výchovno-

vzdelávacie ciele školy.

5 2 ods.lpísm. b}

Úaaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so ŠWP
alebo údaje o počte detí v školskom zarĺadení

Úaa;e o počte detí v materskej škoIe (rvlš)

Materskú školu nenavštevovalo anijedno dieťa so ŠVVP

Úaaje o počte detí v základnej škole (zš)

Názov Mz, PK Vedúci Predmety

MZ pre Mš Mgr. Soňa Mešťanová

MZ pre 1._4. ročník Mgr. Ľubica Berkyová všetky predmety pre 1. stupeň ZŠ

Mz šKD Mgr. lvana Beňovská

PK s!ovenského jazyka
a cudzích jazykov Mgr. Alžbeta Rišová SJaL, ANJ, NEJ, RUJ

PK prírodovedných
predmetov

Mgr' Zuzana Brachnová MAT, FYZ, CHE,BIO, INF, TECH

PK spoločenskovedných
a v'ýchovných predmetov Mgr' Zuzana Jamrichová

TSV, VYV, HUV, ETV, NAV,
DEJ, OBN, GEG

TRIEDA
PočET DETí

zLoŽENlE sKuPlNY
FoRMA VÝcHovY
A VZDEúVANIAk 15.9.2019 k 31.8.2020

1. 22 22 heterogénna skupina celodenná forma
výchovy a vzdelávania2. 22 22 heterogénna skupina

Počet tried Počet žiakov

Spolu 1. stupeň 2. stupeň Spolu 1. stupeň 2. stupeň

k 15.9. 2019
15 I 7

33s L75 160

k 31. 8. 2020 346 183 163
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Úaaje o počte žiakov v jednotlivých ročníkoch Zš

Úaa;e o šro

Šrotst'i klub detí navštevovalo 6 Žiakov so Švvp. Do školského klubu boli prijaté všetky
zapísané deti'

s 2 ods. lpísm. c)
Počet zapísaných žiakov do Mš a do 1. ročníka Zš

Zápis detí do Mš

Zápis žiakov do Zš

Počet žlakov, ktorí nastúpil! do 1. ročníka

3

Ročník t. 2. 3 4. 5 6. 7 8. 9 Spolu

Počet tried 2 2 2 2 1. L 1, 2 1 t4
Počet žiakov
k 15.9.2019

39 45 49 42 48 23 22 31 36 335

Počet žiakov
k 31.8.2020

42 46 51 44 49 26 23 28 37 346

Počet žiakov so šwp
k 15.9.2019 2 4 3 4 4 2 7 26

Počet žiakov so šwp
k 31.8. 2020

t 3 3 3 4 4 1, 8 27

Plniaci pšo v zahraničí
*v ústave na v'ýkon väzby

7 2 2 1+l-* 2 3 1, L2+L*

Oddelenie il. il!. tv V VI
Spolu

6 oddelení

Priemerný
počet detí
v oddelení

Počet detí k 15.9.2019 2L 21, 24 26 25 27 1,44 24,00

Počet detí k 31.8.2020 24 24 23 26 25 27 r49 24,83

Počet zapísaných
detí spolu

Z celkového počtu zapísaných
počet dievčat predškoláci počet priiatých

36 22 4 15

Počet zapísaných
žiakov spolu

Z celkového počtu zapísaných

počet dievčat žiadosť o odklad nezaškolení v Mš

80 39 1L 4

Počet žiakov spolu
Z celkového počtu žiakov

počet dievčat po odklade nezaškotení v Mš

5 l_* 24 6 4

*z toho 2 žiaci opakujú ročník



Počet zapísaných Žiakov bol oproti minulému školskému roku vyššío 8 žiakov. Počet žiadostí

o odklad bol na úrovni predošleho školského roka. Po ukončení prijímacieho konania na ZŠ

SSV (jazyková škola), na súkromné školy a do základných škôl v iných obvodoch k 1.9.2020

nastúpi do ].. ročníka 5]. žiakov, čo je o 12 Žiakovviac ako v minulom školskom roku.

Problémy pri prijímanído 1. ročníka spôsobovala nerozhodnosť rodičov, zapisovanie detí aj

do viacerých základných škôl, a po prijatídieťa nenastúpilo na školu, ale zákonnízástupca ho

nakoniec dal na inú školu.

Prijímacĺe konanie sa aj v dôsledku hygienicko-epidemiologickej situácie spôsobenej

vírusovým ochorením CoVlD-].9 neúmerne dlho naťahovalo. Príprava a organizačné

zabezpečenie školského roka prebiehalo v sťažených podmienkach.

oo Šro sa zapísalo 143 detí. Všetky zapísané deti boli prijaté.

9 2 ods. lpísm. d)
Úaa|e o počte prijatých žiakov do prvého ročníka na sš

s 2 ods. lpísm. e)
Úaa|e o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

podl'a poskytovaného stupňa vzde!ania

Výsledky koncoročnej klasifikácie

Počet žiakov Prospelo Neprospelo Neklasifikovaní

346 330 4 T2

Neklasifikovaní boli žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

Žiau plniaci povinnú školskú dochádzku v Ústave na výkon väzby úspešne vykonal

komisionálne skúšky.

Dvom žiakom 1. ročníka bolo povolené opakovať 1' ročník na Žiadosť zákonných zástupcov

z dôvodu nesplnenia podmienok vzdelávacieho štandardu lSCED ]-. Jeden žiak 7. ročníka

neúspešne vykonal komisionálne skúšky z 3 predmetov a preto opakuje ročník.

Jeden žiak 9' ročníka neprospel zo všetkých predmetov. Počas školského roka bol v riešení

ÚpsvaR. obidvaja žiaci mali nedostatočný prospech uŽ v 1-' polroku školského roka a počas

mimoriadnej sĺtuácie spôsobenej covlD 19 v dištančnej forme vzdelávania nepracovali.
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Počet žiakov prijatých na stredné školy
odchádzajúci

na Sš
z

9. ročníka
z

8. ročníka
zo

7. ročníka
zo

6. ročníka
z

5. ročníka

44 36 4 L 2



Priemerný prospech za jednotlivé triedy a predmety

Primárne vzdelávanie

Nižšie stredné vzdeIávanie

Priemerný prospech oproti minulému školskému roku bol aj v dôsledku mimoriadnej situácie
spôsobenej covlD 19 v primárnom vzdelávaní zhoršený o 0,09 a v nižšom strednom
vzdelávaní bol zhoršený o o,L6.

Správanie žiakov

Znížená známka zo správania bola v L' polroku udelená jednému žiakovi 7. ročníka.
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Výchovné opatrenia udelené v jednotlivých štvrťrokoch školského roka

Z dôvodu dištančného vzdelávania v 2. polroku školského roka znížené známky zo správania
ani výchovné opatrenia žiakom udelené neboli.

Vyhodnotenie dochádzky za školský rok

V dôsledku dištančného vzdelávania bol priemerný počet vymeškaných hodín v školskom roku

2oL9/2o2o niŽší oproti školskému roku 2oI8/zo19 o 33,L2 hodiny. Priemerný počet

neospravedlnených hodín bol nižšío 0,89 hodĺny.

lákladnu školu navštevujú deti cudzincov z Ukrajiny, Ruska a Pol'ska, ktorí majú povolenie

k pobytu na Slovensku' Pre týchto žiakov zabezpečujeme jazykové kurzy štátneho jazyka.

Základná škola zabezpečuje vzdelávanie žiakov, ktorí sú vo vyšetrovacej väzbe v Ústave na

výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody na Komenského ulici v Banskej Bystrici

a plnia si povinnú školskú dochádzku ' Žiaci do školy nastupujú v priebehu celého školského

roka, a spravidla neabsolvujú celý školský rok v našej škole, ale po vynesení rozsudku sú

eskortova n í do i n ého n áp ravno-výchovného za riad en ia.

Celoslovenské testovanie žlakov T5 - 2019 aT9 _ 2o2o

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9-2020 sa rozhodnutím ministra školstva
z dôvodu pandémie spôsobenej covlD-19 nekonalo.
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Výchovné opatrenie 1. štvrtrok 1. polrok 3. štvrťrok 2. polrok

Napomenutie triednym učiteľom 9 7 0 0

Pokarhanie triednym učiteľom 3 3 0 0

Pokarhanie rladiteľkou školy 3 I 0 0

Pochvala triednym učiteľom 10 L8 0 0

Pochva!a riaditelkou školy 1 2 0 0

1. stupeň 2. stupeň Spolu
Spolu Ospr. Neos. Spolu Ospr Neos. Spolu Ospr Neos.

Počet vymeškaných
wučovacích hodín

1.3 244 13 016 228 13 565 1,3 463 ro2 26 809 26 479 330

Priemerný počet
wmeškaných hodín

76,55 75,24 1-,32 89,24 88,57 0,67 82,49 81,47 1,02

Názov Počet žiakov Úspešnosť v %_škola Úspešnosť v %o v rámci SR

Testovanie 5 SJL 46 66,0 % 64,8%

Tcstovanic 5 MAT 46 63,7 % 63,4%

Názov Počet žiakov Úspešnosťv%-škola Úspešnosť v %ov rámci SR

Testovanie 9 SJL

Testovanie 9 MAT

Materská škola



Dosiahnuté v'ýchovno_vzdelávacie výsledky

U detí materskej školy nastali počas školského roka podstatné zmeny v kognitívnej,
perceptuálno-motorickej a sociálno-emocionálnej oblasti s prirodzenými individuálnymi
rozdielmi v dosiahnutej úrovni.

U detí boli rešpektované vývinové špecĺfĺká, psychické predpoklady, uplatňoval sa individuálny
prístup a zabezpečoval pocit istoty, bezpečia a citovej stability'

Deti prirodzene dokázali nadviazať kontakt so zamestnancami školy, aj s rodičmi iných detí.

V triedach sa v spolupráci s deťmi postupne doplňovali pravidlá spolužitia v skupine' Detĺ sa
naučili prispôsobovať určitým požiadavkám, rešpektovať dané pravidlá, vytvorili si citové
väzby na ostatné deti, učitelky a obslužný personál. Ďalej rozvíjali návyky a zručnosti
v sebaobsluhe a iných činnostiach.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa formou námetových hier u detí rozvíjala spolupráca,
schopnosť vedieť sa dohodnú{ podeliť sa, zapojiť svoju fantáziu pri využití netradičného
materiálu. Pri práci boli uplatňované prvky aktivizujúcich metód vzdelávania a efektívne
spôsoby učenia zážitkové a príbehové, problémové a kooperatívne učenie,
bádanie' Dôraz bol kladený na podnetnosť prostredia materskej školy a na využitelhosť
získaných vedomostí v bežnom živote dieťaťa.

S využitím interaktívnej tabule sme prepájali hru a učebné činnosti - vytvárali sme pre deti
množstvo pracovných listov v tlačenej aj elektronickej podobe, využívali sme edukačné
programy, ktoré aktivovali a inšpirovali deti v rámci jednotlivých tem podl'a štvp. Na prácu
predškolákov slúžili aj zakúpené pracovné zošity.

Pri poznávacích aktivĺtách s deťmi bol využívaný dostupný materiál a vo velkej miere aj

vlastnoručne nazbĺerané prírodniny. S deťmi sme vytvorili Herbár - lisovali sme listy, jarné
kvety a tie sme následne použili v tvorivých aktivitách - vritvarných a pracovných činnostiach.

Prejavy problémového správania sme hned'v začiatkoch eliminovali a riešili spolu deťmi.

Zvýšená pozornosť bola venovaná aj grafomotorike a grafomotorickým činnostiam u všetkých
detí, najmä však pri príprave budúcich školákov.

Pre predškolákov boli pripravené pracovné listy, vykonala sa diagnostika školskej zrelosti
prostredníctvom dostupných orientačných testov školskej zrelosti.

okrem činností rozvíjajúcich jemnú motoriku a grafomotorĺku .pozornosť bola venovaná
rozvíjaniu hrubej motoriky prostredníctvom pohybových činností (počas telovýchovných
chvílbk a pri pobyte vonku) . Motivačnými básňami, jednoduchými jogovými aktivitami,
hudobno-pohybovýml hramt sme V ramcl prtestorovych moznostl precvlcovall pocas rannych
telovýchovných aktivít celé telo, chrbticu i ostatné častitela detí.

Počas školského roka deti trávili vel'a času vonku, rozvíjali si pohybové zručnosti - chôdzu,
beh, skákanie, zdolávanie prekážok, zvládli pohyb po nerovnom teréne. Zdokonalili si
pohybové zručnosti, naučili sa rýchlo reagovať na pohybujúce sa dieťa vo svojom blízkom
okolí, rešpektovať dohodnuté bezpečnostné pravidlá.

V kognitívnej oblasti deti úspešne napredovali a získavali nové kompetencie. Za pomoci
didaktických pomôcok a pracovných listov sa naučili triediť, priradbvať a vytvárať skupĺny,
spájať objekty podl'a daných kritérií. Naučili sa rozlišovať a pomenovať farby, tvary, počty.
Aktivity boli stavané tak, aby deti zažili úspech a boli cez vlastnú zvedavosĹ formou pokusu
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a omylu posúVané k osvojeniu nových poznatkov, kompetencií a zručností. Deti prejavovalĺ
záujem o pomôcky, chceli si všetko vyskúšať a cez ich zvedavos{ aktívnym manipulovaním sa
učili triediĹ určovad usporiada{ samostatne pracovať podl'a slovných inštrukcií, naučili sa
počúvať s porozumením' Vytváraním priaznivej atmosféry bola podporovaná detská
zvedavosť, tvorivosť a fantázia.

Rozprávkami a dramatizujúcimi hrami bola obohacovaná a kultivovaná reč a rečový prejav,
zretel' bol kladený na spisovnú výslovnosĹ súvislé vyjadrovanie, bohatú slovnú zásobu a

správnu artikuláciu. Aktívnu verbálnu a neverbálnu komunikáciu bola podporovaná
prostredníctvom rozhovorov, jazykových hier a cvičení, básnía piesní.

V socĺálno-emocionálnej oblasti boli deti vedené k riešeniu konfliktov spoločensky
prijatelhým spôsobom, rozvíjalo sa kultivované vzájomné správanie, budovala sa pozitívna
sociálna atmosféra v triede' Deti sa v kolektíve navzájom rešpektovali a správali sa podl'a

dohodnutých pravidiel. osvojili si základy spoločenského správania, zoznámili sa s prostredím
materskej i základnej školy, bez problémov sa v týchto priestoroch orientovali. Naučili sa bez
zábran komunikovať so zamestnancami materskej i základnej školy. Urobili velký posun
v sebaovládaní a prispôsobovaní sa danej situácii.

Spolupráca s rodičmi bola na velmi dobrej úrovni, rodičia sú ústretoví, nápomocnía snažia
sa rešpektovať podmienky a požiadavky materskej školy. V individuálnych rozhovoroch bolo
rodičom predškolákov poskytnuté poradenstvo a pomoc.
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s2 ods. 1písm. f)
Zoznam študljných a učebných odborov a ich zameraní,

v ktorých škola zabezpečuje v'ýchovu a vzdelávanie

V materskej škole sa výchova a vzdelávanie realizovalo podl'a Školského vzdelávacieho
programu ,,Krok za krokom do života", vypracovaného podl'a Štátneho vzdelávacieho
programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, schváleného MŠVVaŠ SR dňa

6' júla 2016pod číslom 2)76-I7780/27322:L-L0A0 s platnosťou od L' septembra 20L6.

V primárnom vzdelávanísme uplatňovali lnovovaný štátny vzdelávací program (iŠve), ktorý

schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2.2oL5
pod číslom 2175-5L29/L758:L-L0A0 pre základné školy s platnosťou od L. 9' 2015'

V nižšom strednom vzdelávaní sa uplatňoval lnovovaný štátny vzdelávací program (išVP),

schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa

6'2' 201'5 pod číslom 2oL5-5L29/5980:2-toA0 pre druhý stupeň základnej školy s platnosťou

od 1.9. 20L5.

Štolsr'7 klub detí postupoval podl'a Výchovného programu školského zariadenia Bakošiarik,

ktorý spĺňa náleŽitosti podl'a 5 8 ods. 4Zákona245/2oo8 (školský zákon) vznení neskorších

predpisov.

5 2 ods. 1písm. g}

Úaa;e o počte zamestnancov a plnení kvalífikačného
predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Ročník t.r. 2.r 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7.r 8. r. 9.r
Počet tried 2 2 2 2 2 T T L 2

Učebný variant
i škVP - primárne vzde!ávanle

i štvp- nižšie stredné vzdelávanie

Pedagogickí zamestnanci
Nepedagogickí
zamestnanci
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Zš 2 20 7 3 0 0 L 3 4 8 48

MŠ 1, 3 0 0 0 0 0 0 T 0 5

Spo[r

3 23 7 3 0 0 I 3 5 8 53

37 / 35,56 (prepočítaný počet) 16 / 1.5,03
53

50,59
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Pracovný pomer Trvalý
Doba
určitá

Znižený
úväzok

Dohoda zŤp

Pedagogickí zamestnanci 31_ 6 3 0 I)

Nepedagogickí zamestnanci L1, 5 1, 2 0

Pracovný pomer - fyzický počet

V školskom roku 2oL9/2o2o boli prijaté dve nové učitelky na vyučovanie predmetov

matematika, fyzika, chémia a technika. Do funkcie zástupkyne riaditelky školy pre základnú

školu bola prijatá nová pracovná sila.

Pre dlhodobú práceneschopnosť školníka bolo jeho pracovné miesto obsadené

zamestnancom na dohodu. od 1. júla 2020bol na uvolhené pracovné miesto školníka prijatý

nový zamestnanec,

Správcu počítačovej siete vykonával ]- zamestnanec na dohodu 20 hodín mesačne.

Pl nen ie kva l ifi kačného pred poklad u pedagogĺckých za mestnancov školy

Materská škola - kvalifikovanosť učiteliek ttĺŠ ku koncu školského roka bola Io0%.

Základná škola _ všetci pedagogickí zamestnanci ZŠ, vrátane vychovávatelbv boli kvalifikovaní.

Základná škola - odbornosť vyučovania v triedach

Trieda

Počet odučených hodín týždenne

Trieda

Počet odučených hodín týždenne

Spolu
Odborne
odučené

odbornosť
v o/o Spolu

Odborne
odučené

odbornosť
vYo

1.4 23 23 100 5.4 35 30 85,7r

1.8 23 23 L00 5.B 35 30 85,7r

2.4 26 26 1_00 6.4 36 30 83,33

2.8 25 25 100 7.4 4I 34 82,93

3.4 30 30 100 8.4 4L 37 90,24

3.B 29 29 100 9.4 30 28 93,33

4.4 31 31 L00 9.8 30 29 96,67

4.8 30 30 100
Spolu 248 2L8 87,9O

Spolu 2L7 2L7 100

Spolu t. a2. stupeň 465 435 93,55
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Predmet
Počet hodín týždenne odučených

Spolu Odborne v%o

Slovenský jazyk a Iiteratúra LOz 1.O2 100

Anglický jazyk 82 82 100

Nemecký jazyk 6 6 100

Ruský jazyk 6 6 100

Matematika 66 66 100

lnformatika 18 L8 100

Prvouka 6 6 100

Prírodoveda 6 6 100

Vlastiveda 6 6 L00

Fyzika 9 9 100

Chémia 6 0 0

Bio!ógia L0 3 30

Dejepis t2 r_0 83,33

Geografia 9 9 1_00

občianska náuka 5 I 20

Etická rnýchova 15 8 53,33

Náboženská v,ýchova 8 8 100

Technika TZ 8 66,66

Hudobná v'ýchova 13 L3 100

Pracovné vyučovanie 4 4 L00

Výtvarná v'ýchova 22 22 L00

Telesná a športová v'ýchova 42 42 r.00

Spolu 465 435 93,55

odbornosťvyučovania v jednotliv'ých predmetoch na L. a 2. stupniZš

oproti minulému školskému roku sa zlepšila kvalifikovanosť vo vyučovaní predmetov

informatika, technika a výtvarná výchova. Naopak, nekvalifikovane sa učil predmet chémia

a sčasti aj biológia. Dlhodobo sa nekvalifikovane vyučuje predmet etická výchova' Celkovo sa
kvalifikovanosť vyučovania zlepšila o I,33 %o.
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92 ods.l písm. h)

Úaa;e o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škoty

Pedagogickí zamestnanci si svoju odbornosť rozširovali samoštúdiom odbornej literatúry,

výmenou skúseností v predmetových komisiách, účasťou na webinároch a online seminároch.

Všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie organizované

zamestnávatelbm.

Učitelky materskej školy absolvovali aktualizačné vzdelávanie na tému:

Technika hrou _ technika v moterskej škole.

Učitelia základnej školy absolvovali aktualizačné vzde]ávanie na tému:
Prvky šikanovania a agresívneho spróvania v podmienkach Zš a ich zvládanie
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s2 ods. lpísm. i)
Aktivity a prezentácla školy na verejnosti

Účasť a úspechy žiakov na sút'ažiach

Názov súťaže Účastníci Úspešnosť

Vesmír očami detí - výtvarná súťaž deti MŠ

Európske dni športu MŠ d'akovný list
Najzaujímavejšĺe podujatĺe školskej knižnice _
Návrat na dedĺnu (Téma: 145. výročie narodenia
J. G' Tajovského), celoslovenská sút'až

2. stupeň Zš 4. miesto

Bedmínton žiakov - okresné kolo 2. stupeň Zš

Horehronské hry 2. stupeň ZŠ 2. miesto - skok do dial'ky

Technická olympiáda - školské kolo žiaci 9. ročníka

Matematická olympiáda - školske kolo 2. stupeň Zš

Technická olympiáda - okresné kolo žiaci 9. ročníka

olympĺáda AJ -školské kolo 2. stupeň ZŠ

olympiáda NJ _ školské kolo 2. stupeň ZŠ

olympĺáda ľudských práv - okresné kolo žiaci 9. ročníka 3. miesto

,,Šaliansky Maťko" - školské kolo žiaci 2.-5. ročnÍka

iBobor žĺaci 3.- 8. ročníka

Celoslovenská literárna súťaž,,Prečo mám rád
slovenčinu, prečo mám rád Slovensko"

2. stupeň ZŠ

Geografĺcká olympiáda - školske kolo žiaci 5.-7. ročníka

Pytagoriáda - školské kolo Žiaci 3.-8. ročníka

Viem čo zjem -,,Malí spisovatelĺa" žiaci 5. ročníka 2' a 8. mĺesto

olympiáda AJ _školské kolo žiaci 2. stupňa

olympĺády cJ - NJ - okresné kolo žiaci 2. stupňa

SúťaŽ v programovaní vĺanočných animácií CVC žiaci 4',5.ročníka
5. - 6. roč. - ]'. miesto
2. _ 4. roč. - 2. a 4. miesto

,,Šalĺansky Maťko" - okresné kolo žĺaci 1.-7.ročníka

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo žiaci 1'a 2. stupňa

Matematĺcká olympĺáda - okresne kolo žiaci 5.,9. ročníka

Geografická olympiáda, okresné kolo 5. ročník 1,1. miesto

Biblická olympiáda, školske kolo 9. ročník

Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo I. a2. stupeň ZŠ 1. miesto

Florbal - chlapci, okresné kolo 2. stupeň ZŠ

Výtvarná súťaž EYoF 2021
SoŠv a organizačný výbor EYOF 2021 v BB

3. a 5. ročník Zš

Výtvarná sÚtaž ,,Záchrana osôb z vodnej hladiny"
Územná org.Dobrovoľnej požiarnej ochrany v BB

- -,, -\5. rocntk z5

Viem čo zjem -,,Malí spisovatelia" (1. kolo) 5. ročník 2. miesto

Matematĺcký klokan - celoslovenská súťaž online
'].. -4.r. - 50 žiakov
5'-7 'r' - 23 žiakov

t:
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Prezentácia školy na verejnosti

Aktivity realizované v Mš

Názov aktivity Mesiac

D|VADLO - Bábkové divadlo na Rázcestí ,,7amatový zajačik" september

Európsky týždeň športu -,,Naši malí športovci" september

FlT KlDs - športujeme v MŠ každú stredu počas roka

Deň mlieka v materskej škole september

Magica Academy _ Rozprávková angličtina október

Magica Academy - Tancuj, spievaj, vykrúcaj október

Meranie zraku október

Deň zdravej výživy v MŠ október

Deň seniorov - spoločný program žiakov ZŠ a MŠ pre dôchodcov (bývalých
zamestnancov)

október

Jesenná tvorivá dielnička s rodičmi október

Logopedická depistáž október

Deň materských škôl november

Celoslovenská od borná konfencia november

Beseda zdravého úsmevu s MUDr. Mariannou Schallerovou november

Bystrický slávik - 20'ročníka prehliadky detí materských škÔl v speve november

Malý záchranár - spolupráca so Strednou zdravotníckou školou v B.B november

D|VADLO - bábkove divadlo Slniečko z Piešťan ,,Abeceda zdravia" november

Mikuláš v Múzeu sNP - tvorivá dielnička december

Mikuláš v MŠ - ludové zvyky a tradície december

Vianočný koncert - ZUŠ J. Cĺkkera Banská Bystrica december

Lucie - l'udové zvyky a tradície - žiaci ZŠ s MŠ J' Bakossa december

Divadlo _Teátro NELlNE,,Nesiem Vám novinu" december

Vianočná tvorivá dielnička s rodičmi december

Vianočné zvyky a tradície - kultúrny program žiakov MŠ a Zš pre rodičov december

Divadlo_ Babadlo,,Popolvár najväčší na svete" februá r

Stretnutie predškolákov s rodičmi február

Hvezdáreň BB _,,Vesmír na dlani" _ interaktívna beseda o vesmĺre február

Hvezdáreň BB -,,Vesmír očami detí" - výtvarná súťaž február

Marcové pondelkové čítanie - spolupráca so školákmi Zš marec

Práca s hlinou -tvorivá dielnička M.Novotňáka na tému: Veľkonočný zajačik marec

Stredoslovenská galéria - Ako na umenie ...2 (príroda a krajina)_ edukačno-
prezentačná výstava, spojenie vtitvarných diel s tvorivou prácou detí

marec

Školska pripravenosť a zrelosť _ prednáška pre rodičov predŠkolákov v MŠ marec
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Aktivity realizované v Zš

Názov aktivity Ročník Mesiac

Bezpečne na železnici, spolupráca s Policajným zborom 1' stupeň ZŠ november

Zážitky z prázdnin - projekty _ výstava vo vestĺbule školy 1. stupeň ZŠ september

Európsky deň jazykov 2. stupeň ZŠ september

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (LHM B.Bystrica, ŠVK) 2. stupeň ZŠ september

Pasovanie prvákov 1. stupeň Zš september

Deň mlieka 1'. stupeň ZŠ september

Návšteva knižnice Mikuláša Kováča šro september

Noc výskumníkov - účasť na prednáškach vedcov
a prezentácii vedeckých stánkov

2. stupeň ZŠ september

Kariérové poradenstvo - testovanie CPPPaP 9. ročník ZŠ september

Noc výskumníkov - účasť na prednáškach vedcov
a prezentácii vedeckých stánkov

2. stupeň ZŠ september

E-testovanie 5.,9. ročník ZŠ október

Zber papiera celá ško]a október
Literárno-historická exkurzia - Modra, Devín (Ľudovít Štúr,
romantizmus)

8. - 9' ročník október

Divadelné predstavenie - DJGT Zvolen ,,Na konci" (cesta

životom Tajovského)
8' - 9. ročník október

Beseda o spisovatelbviJ. G. Tajovskom 8' - 9. ročník október

Plavecký kurz 2.,3,.5.ročník október

Exkurzia _ ludové hudobné nástroje, (LH múzeum) 5. ročník október

otvorená hodina nemčiny
Nemecká študovňa šVK

7. ročník október

Deň zdravia a zdravej výživy + športový deň
1-. stupeň ZŠ

Šro
október

Bavme detišportom L' stupeň Zš október

Hygiena potravín - prednáška (RÚVZ BB) 4. ročník október

Deň seniorov _ spoločný program žiakov ZŠ a MŠ pre
dôchodcov (bývalých zamestnancov)

všetky
ročníky

október

Naši starí rodičia sú supeľ- tvoľivé dielne a besedy so
starými rodičmi

L' stupeň ZŠ október

Výstava na tému Plody zeme 1. stupeň Zš október

30. výročie Nežnej revolúcie - besedy a prezentácie 2. stupeň ZŠ október

Tvorivé die]ne {Thurzov dom) - Anjel strážny 1. stupeň ZŠ október

Biela pastelka celá škola október

Návšteva bábkového divadla SKD
október

november

Komparo 8 _ umiestnenie medzi 25% najúspešnejších škôl 8. ročník november
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odstraňovanie korčuliarskej negramotnosti L.,2. ročník november

Exkurzia - Úrad priemyselného vlastníctva 8. ročník november

Vedecká hračka 1-. stupeň ZŠ november

Beseda s priamym účastníkom SNP 8', 9' ročník november

Spomienková slávnosť na evanjelickom cintoríne - 101.
výročie ukončenia 1. sv. vojny

9' ročník november

Slovensko bez drog - prednáška 7., 8. ročník november

Výchovný koncert,,Labyrint" _ týždeň drogovej prevencie 2. stupeň ZŠ november

Testovanie 5 5. ročník november

Viem čo zjem - prednáška 3. a 5. ročník november

Strašidelné popoludnie 1. stupeň Zš
Šxo

november

Sokoliari
L. stupeň ZŠ

Šro
november

Návšteva DoD stredných škôl (sPŠ J. Murgaša, SoŠ
informačných technológií, Gymnázium A. Sládkoviča, Soš
podnikania, elektrotechnická, automobilová, SoŠ
hotelových služieb, oA, gymnáziu J.G. Tajovského)

2. stupeň ZŠ

november
december

január

Dopravná výchova - beseda (KR PZ BB)
L. stupeň ZŠ

Šro december

Prezentácia lT technológií v Švr 4'_5'ročník december

BB stredoškolák _ prezentácia stredných škôl 8. - 9. ročník december

Mikuláš v škole 1. stupeň ZŠ december

Ľudové zvyky a obyčaje v zime (literárno - dramatické
pásmo žiakov)

celá škola december

Vianoce v Thurzovom dome - zvyky, tradície, ozdoby zo
slaného cesta

1. stupeň december

List JeŽiškovi SKD december

Vianočné trhy v škole - školská akcia celá škola december

Vianočné zvyky a tradície _ spoločný kultúrny program
žiakov ZŠ a MŠ pre rodičov

celá škola december

Vianočné popoludnie Šro december

Vianočný stôl _ vianočný program v rámci je dnotlivých trie d cclá škola de ce mbe r

Zdobenie medovníkov SKD december

Bakošiarsky talentík SKD január

Hviezdoslavov Ku bín-školské kolo 2.-4- ročník január

Bábky - výstava bábok vyrobených žiakmi
vo vestibule školy

1' stupeň ZŠ február

Karneval - šKD 3. - 9. ročník február

Karnevalový sprievod - návšteva škôlkárov 1' stupeň ZŠ február

Valentínska pošta celá škola február
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Prednáška ,,Prevencia kriminality a šikanovania" - KR PZ B
Bystrica

6., 7. ročník február

Darčeky pre budúcich prvákov marec

Týždeň hlasného čítania - deti čítajú doma rodičom aj

súrodencom
L' stupeň marec

Prezentácia mimočítankovej literatúry 2. _ 4. ročník marec

Besedy

o Dospievanie, premeny tela
o Liga proti rakovine - prednáška pre dospievajúce dievčatá
o Sexuálne obťažovanie mladistvých a detí_ CPPPaP
o Prevencia šikanovania v triednom kolektíve
o Prevencia kriminality - beseda s políciou

o Neubližuj druhým - šikana, prednáška

o Fajčenie a rakovina pl'úc, beseda pre 8. ročník
o Protidrogová prevencia - výchovný koncert pre L. - 9. roč.

o Slovensko bez drog - prednáška spojená s besedou
. stop násiliu, stop drogám - CPPPaP
o Závislosť na PC a mobiloch' Nástrahy súčasného životného štýlu.

Ďalšie aktivity
. Dopravná výchova - 1' stupeň

:.o Caspremien -6.a7. ročník

o Výchovné koncerty
o Divadelnéprestavenia
o Zber papiera

o Biela pastelka

o Sásovský trojboj, Športová olympiáda
o Separovaný zber - plasty , papier

o Exkurzia v rámci Dňa otvorených dverína FPV UMB _fyzika a chémia
o Exkurzia do SHMU v rámci dňa otvorených dverí
o Literárne exkurzie

o Prezentácia študijných a učebných odborov rôznych stredných škôl na pôde školy
. Účasť žiakov 8. a 9. ročníka na dňoch otvorených dverí na stredných školách'
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92 ods. lpísm. j)
Úoaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Zapoienosť Mš do proiektov

Technická škôlko

organizátor: ŠpÚ

Ciel': Projekt prispieva k celkovejtechnickej a vedeckej gramotnosti detí predškolského veku.

V rovine vtš ide hlavne o vzbudenie záujmu detí o techniku, pestovanie vzťahu k
technike, rozvíjanie ich technického myslenia či manuálnych zručností, čo môže v
budúcnosti viesť k zvýšenému záujmu o technické odbory na školách.

Mogicd Academy

Ciel': Výučba anglického jazyka v materských školách.

čítonkovo

Čítanie rozprávok dobrovolhíkmi -dôchodcami pred odpočinkom detí.

organizátor: Centrum dobrovolhíctva
Ciel': Spájanie lásky k deťom s láskou ku knihám, rozvíjanie vzťahu detí k čítaniu a ku knihám.

Preh íben ie vzťa h u medzi vekovým i generáciam i.

KozMo a jeho dobrodružstvá

Ciel': Prevencia šikanovania v MŠ

Zapoienosť Zš do proiektov

Rozvoj i nformotizácie regionálneho školstva

organizátor: vtš SR

Ciel': Rozvoj informatĺzácie regionálneho školstva ( bývalý lNFOVEK )

ModernÍzácio vyučovdcieho procesu na Zš o Sš
organizátor: uŠ SR

Ciel': lnovatívne formy a metódy vzdelávania na ZŠ

Elektronizácia a revitalizócia školských knižníc
organĺzátor: vš sR
Ciel': Zvýšenie čitatel'skej gramotnosti žiakov (škola je zapojená od roku 2006).

škota podporujúca zdrdvie

organizátor: vtŠ sR
Ciel': Starostlivosť o zdravie detí a zamestnancov školy, zlepšovanie životného prostredia

a humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu {škola zapojená od roku 1995).

odstránenie korčuliarskei a plaveckei neoramotnosti

organizátor: Mesto BB (oZ Hc 05)

Ciel': Vytvorenie základnej predstavy o význame korčulbvania pre zdravie a rekreáciu.

osvojenie si základných pohybových zručností potrebných pre korčulbvanie.
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Viem čo ziem

organizátor: RÚVz
Ciel': celonárodný projekt venovaný zdravej výžive.

Detskú čin roka

organizátor: Slovenský výbor pre UNlCEF v Bratislave

Ciel': Projekty UN|CEF zabezpečujú zdravie, vzdelanie, rovnosť a ochranu detína celom svete.
Do týchto aktivít sa zapájame sústavne a priebežne prostredníctvom projektu ''ŠKOLA
PR|ATEĽSKÁ DEŤOM'' (napr. predajvianočných pohl'adníc, Týždeň modrého gombíka .'.).
Cielbm týchto projektov je priblížiť poslanie UNlcEF a vyvolať záujem o osud detí bez
detstva v krajinách, kde detitrpia podvýživou, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti,
nemajú prístup ku vzdelaniu alebo sú sužované vojnami.

Projekt - Galérig tolentov o cenu táno Bakossa

organizátor: Štátna vedecká knižnica - LHM a Zš s vlŠ lána Bakossa

Ciel': Rozvoj a podpora záujmových aktivít žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.

Proiekt e- testovanie

orga n izátor: Národ ný ústav certifi kova ných meran í vzdeláva nia

Ciel': Zvyšovanie kvality vzdelávania na Zš s využitím elektronického testovania.

KomplexnÝ porodenskÚ svstém prevencie d ovplwňovania sociálno-potoloaickÝch iavov
v školskom prostredí

organizátor: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Nové trendv vzdelávanid učitelbv onalického iazvka no základných školách

organizátor: MPC

Disitálne učivo nd dosdh

organizátor: vlŠwaŠ

Zóložkd do knihv spáio školv

organizátor: Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným
pedagogickým múzeom a knižnicou J.A' Komenského v Prahe

Ndizauiímdveišie poduiatie školskei knižnÍce

13. ročník celoslovenského projektu - Návrat na dedinu

lT Akademia - vzdelávanie pre 27. storočie

organizátori: Univerzita P'J.šafárika v Košiciach,

Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava

Celoslovenský proiekt CHYMEROS -Zaži detstvo ako dobrodružstvo s Danielom Hevierom

Aitv v lT

Programovanie Microbit, Programovanie LEGO roboti
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s2 ods.l písm. k)

Úaa;e o vrýsledkoch inšpekčnej činnostivykonanei ššlv škole

V školskom roku 2oL9/2020 nebola v škole vykonaná komplexná inšpekcia zo strany šŠl.

V základnej škole bola vykonaná tematická inšpekcia, ktorej predmetom bolo zistĺť stav

vzdelávania cudzincov v základnej škole.

s2 ods. 1písm. l)
Úoa;e o priestorovrých a materiálno - technických podmienkach školy

škola sídli v dvoch budovách. Hlavnú budovu tvoria kmeňové triedy, odborné učebne fyziky,

jazykov, školská dielňa, kuchynka, počítačové miestnosti' K dispozícii je i žiacka knižnica.

Kmeňové triedy sú dostatočne priestranné, vzdušné, svetlé a na svoju činnosť ich využíva aj

školský klub detí.

V tejto budove sa d'alej nachádzajú kabinety: pre 1.stupeň ZŠ, cudzie jazyky, fyziku, chémiu,

biológĺu, matematiku, slovenskÝ jazYk, geografiu, dejepis a vritvarnú výchovu. Nachádzajú sa

tu školské dielne, kabinet špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu a kmeňové a odborné

učebne.

V priestoroch budovy sa nachádza aj dvojtriedna materská škola.

Súčasťou budovy je zamestnanecký byt, zubná ambulancia a školská jedáleň, ktorá

zabezpečuje stravovanie detí, žiakov a zamestnancov školy. Školská jedáleň ponúka možnosť

stravovania aj pre seniorov bývajúcich v okolí školy. Počas pandémie spôsobenej covlD 19,

nebolo umožnené stravovanie cudzích osôb v školskejjedálni.

Z priestorov vestibulu školy sme odstránili automaty na rýchle občerstvenie, ktoré ponúkali

žiakom nezdravé potraviny (sladké a slané pochutiny).

Druhú budovu tvorí telocvičňa, náradbvňa a kabinet telesnej výchovy. Pre športovú činnosť

slúži telocvičňa a ihrisko, našim zámerom je dobudovať i posilňovňu, čim by sa zvýšila kvalita

vyučovacieho procesu a rozšírila aj možnosť aktivity pre zamestnancov školy.

Areál školy je členený na oddychovú a športovú časť. V jednej časti bolo vybudované detské

ihrisko pre materskú školu. okolo športového ihriska bolo zrekonštruované oplotenie, pri

ihrisku bolo rekonštruované doskočisko' Z dôvodu napadnutia borovíc v areáli sypavkou, sme

požiadali oddelenie životného prostredia Mesta Banská Bystrica a Krajský pamiatkový ústav

v Banskej Bystrici o povolenie ich výrubu. Výrub sa uskutočnído roku 2022.

Našou víziou je vybudovať v areáli náučné a oddychové zóny, ktoré by sa využívali nielen na

vyučovací proces, ale aj na krúžkovú činnosť a prácu Šro a pre deti Mš.

Učitelbm boli zakúpené tablety, ktoré slúžia ako elektronická triedna kniha. Počas školského

roka poskytli rodičia na výchovno-vzdelávací proces notebooky pre učitelbv, zakúpili

interaktívnu tabul'u s dataprojektorom a notebookom do jednej z učební na 1' stupni ZŠ.

20



Riaditelňa a sekretariát školy boli vymalbvané, a sekretariát bol vybavený novým nábytkom.

Z nevyužitého kabinetu bola urobená kancelária pre referentku PAM' Miestnosť bola

vymalbvaná, osadená bola podlaha a bol do nej umiestnený nový nábytok.

Štolst<á kuchyňa bola vybavená novými spotrebičmi.

Zriadbvatelbvi sme postúpili ešte v roku 20].9 projekt na rekonštrukciu elektroinštalácie
v budove školy, pretože súčasný stav nevyhovuje potrebám modernej doby.

Počas školského roka došlo k havárii strechy a zatopeniu sekretariátu, riaditelhe a vestibulu
školy. Po nahlásení havarijného stavu došlo k opätovnému zatopeniu priestorov, pričom

zatiekla aj čitáreň.

opätovne začala pretekať aj strecha na telocvični v časti, kde sa nachádza náradbvňa a sklad

športového náradia, v dôsledku čoho došlo k znehodnoteniu niektorého športového náradia

- zaplesnivenie kôz a ĺných kožených športových pomôcok'

Priestory ktoré s!úžia pre potreby materskej škoIy

Exte riér mote rskei školv
Školská záhrada je vybavená bezpečnými a funkčnými hracími prvkami. Vybavenie školskej

záhrady tvoríjedno pieskovisko (je pravidelne kontrolované a udržiavané), drevený domček
so šúchačkou, drevený vláčik a preliezková stena, ktoré prispievajú k rozvíjaniu
psychomotorických kompetencií detí a deti môžu aktívne tráviť čas vonku. Vd'aka týmto
podmienkam sĺ deti môžu rozvíjať pohybové zručnosti _ chôdzu, beh, skákanie, zdolávanie
prekážok a zvládanie pohybu na nerovnom teréne. V záhrade sa nachádzajú aj ovocné stromy,

ktoré poskytujú deťom dostatok tieňa pred slnkom. Školská záhrada je využívaná aj na

environmentálne aktivity (poznávanie niektorých jarných kvetov, ich zbieranie do herbára,
poznávanie hmyzu a pod.).

Nevýhodou záhrady je starý vek stromov (nebezpečenstvo pádu starých a zosušených

konárov) a tiež aj zvýšený výskyt ôs, najmä v letnom a jesennom období' Z uvedených

dôvodov sme požiadali oddelenie životného prostredia Mesta Banská Bystrica a Krajský
pamiatkový ústav v Banskej Bystrici o povolenie výrubu 6 kusov sliviek' Povolenie sme dostali
a vjesennom období 2020 dôjde k výrubu.

l nte rié r m ate rske i školv

Materská škola je umiestnená na 1. poschodí v budove školy. lnteriér školy tvoria dve slnečné
herne s príslušenstvom (šatne, umyvárne) a dve spálne' V budove sa nachádza samostatná
jedálnička. Zariadenie tried je vkusné a účelné, vybavené variabilnými hracími kútikmi' Triedy
sú vybavené kvalitnými učebnými pomôckami a hračkami pre skupinové a ĺndividuálne hry a

materiálom na výtvarnú i pracovnú činnosť.

Nábytok je rozmiestnený tak, aby mali deti dostatočný priestor na hry i zdravotné cvičenia.

Pomôcky pre deti sú volhe a Vĺdĺtelhe uložené, čím dávajú volhý priechod iniciatíve detí.

Hračky v triede zodpovedajú veku detí a majú požadovanú kvalitu.
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V triedach je prístup na internet, interaktívna tabul'a, notebook a multifunkčné zariadenie,

v Lienkovej triede aj vd'aka sponzorskému daru.

Vd'aka tomuto vybaveniu môžeme v edukácii rozvíjať. informačné kompetencie detí. UčiteIky

spolu s deťmi dbajú o estetickú úpravu a podnetnosť prostredia.

Triedy materskej školy sa priebežne podľa finančných možností dopĺňajú d'alším vybavením

a pomôckami.
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Normatívne zdroje (v €) 605 950,-
Mzdy 610 393 923,-

Odvody 620 74 38L,-

Prevádzka 630 r37 646,-

Použitie zdrojov z bežných rnýdavkov - prevádzka

Energie, voda a komunikácie

630

8L354,-
z toho: teplo 33 000,-

Materiál 75,-

z toho: výchovno-vzdelávací proces

Údržba L 517,-

Služby 37 L20,-

z toho: vzdelávanie pedagogických zamestnancov 855,-

Cestovné náhrady 4L2,-

Transfery 640 6 513,-

N evyčerpané prostried ky 9 800,-

Nenormatívne zdroje (v €) 56 888,-
As!stent učitel'a pre žiakov so zdravotným znernýhodnením 33 264,-

z toho: mzdy 610 27 r03,-
z toho: odvody 620 6I6L,-
Vzdelávacie poukazy 7 987,-

z toho: mzdy 610 3 756,-

z toho: odvody 620 1 313,-
z toho: materiál 630 29r8,-
Dopravné pre žiakov 640 175,-

Rozvojové projekty - bežné v'ýdavky 647
Žiaci zo SZP 630 900,-

Učebnice ANJ, Prvouka 630 L 67L,-

Lyžiarsky výcvik 630 5 250,-

škola v prírode 630 3 300,-

odchodné 640 3 365,-
Príspevok na výchovu a vzdelávanie - Mš 976,-

Havár!e 630

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovivyživovaciu
povinnosť na čiastočnú úhradu nákladov na v'ýchovu a vzdelávanie (poplatok za Šxo):

FP za školský klub sa použili na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávanĺm

SPOLU L3 520,-
z toho: mzdy a odvody 7 473,-

z toho: výdavky na energie 6 047,-

$ 2 ods. 1 písm. m)
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení vrýchovno-vzdelávacej činnosti

školy, školského klubu detí za kalendárny rok 2oL9
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Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má vočižiakovi vyživovaciu
povinnosť na čiastočnú úhradu nákladov na v'ýchovu a vzdelávanie (poplatok za MŠ):

FP za MŠ sa použilĺ na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním

SPOLU 7 436,-
z toho: mzdy a odvody 6 200,-

z toho: výdavky na energie 1236,-

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má vočižiakovivyživovaclu povinnosť

na čiastočnú úhradu nákladov na rĺýchovu a vzdelávanie {režijné náklady na šl1:

FP za režijné náklady sa použili na prevádzku a osobné náklady ŠJ

SPOLU 34 472,-

z toho: energie 8 405,-

výdavky, príplatky a odmeny 14 060,-

stoly, regály, všeobecný materiál 12 007,-

Príspevky a dary
SPOLU 4973,-

Vlastné príjmy
SPOLU 3 675,-

na interiérové vybavenie 3 075,-

na služby 600,-

Dotácie na podporu vtýchovy k stravovacím návykom
diet'at'a ohrozeného sociál nym vyl účením

2t4,20

Dotácie na podporu v'ýchovy k plneniu školských
povi nností diet'aťa ohrozeného sociá I nym vyl účen ím

183,-

Kapitálové výdavky 5

origĺnálne kompetencie (v g) šľo 94 965,-
Mzdy 610 57 37r,-
Odvody 620 20 853,-
Prevádzka 630 16 289,-

Použitie zdrojov z bežných rnýdavkov - prevádzka
Energie, voda a komunikácie

630

141.00,-

z toho: teplo 12ZO8,-

Materiál 100,-

z toho: výchovno-vzdelávací proces 100,-

lJdržba

SluŽby 2 089,-

z toho: vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovné rrálirady

Transfery 640 452,-
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Mzdy 610 70702,-
Odvody 620 24 3t5,-
Prevádzka 630 L9 L57,-
Použitie zdrojov z bežných vrýdavkov - prevádzka
Energie, voda a komunikácie 15 3LT,-

z toho: teplo L2272,-
Materiál t L74,-

z toho: výchovno-vzdelávací proces

Údržba 189

SIužby 2747,-

z toho: vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Cestovné náhrady

630

9,-

Transfery

Mzdy 6LO29,-610

640

Odvody 620 L4830,-
Prevádzka 630 9 L03,-
Použitie zdrojov z bežných v'ýdavkov - prevádzka
Energie, voda a komunikácie L L93,-
z toho: teplo L t93,-
Materiá! L224,-
Údržba L58,-
Služby 6528,-
Cestovné náhrady

630

Transfery 640 L79,-

Podklady do tabulky pripravila Katarína lacharová, ekonómka ško!y.

Správa o hospodárení tvorí prílohu k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej

výsledkoch a podmienkach školy za školský rok2oL9/2o2o.
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s2 ods.l písm. n)
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy

na školský rok2ot9l2o2o a vyhodnotenie jeho plnenia

Vízia školy

Základná škola s materskou školou Jána Bakossa v Banskej Bystrici bude vzdelávacou

inštitúciou rodinného typu,

otvorenou:
o pl'€ všetky vyučovacie i záujmové aktivity,

o spolupráci s rôznymi subjektmi,

o názorom, nápadom, ideám, koncepciám, novým situáciám a zmenám,

v ktorej:
o pulzuje radostný život poznávania, nadobúdania vedomostía zručností,

o sa žiak rád učí a učitel'rád vyučuje,

o má kaŽdý žiak a každé dieťa rovnakú šancu byt úspešným,

ktorej absolvent bude:
o pripravený na vstup do základnej školy,

. disponovať komunikačnými spôsobilosťami a čitatel'skou gramotnosťou,

. mať záujem o d'alšie vzdelávanie a bude pripravený na štúdium na rôznych typoch

stredných škôl,

o spôsobilý uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom
živote.

9trotegické ciele:

1. Skvalitnením rĺýchovno-vzdelávacieho procesu zlepšiť vyučovacie v'ýs!edkov žiakov.

Plnenie cieľo: ciel'sa priebežne plnil.

o bola zabezpečená odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov na 93,55%o,

o vyučujúci jednotlivých predmetov štúdiom pedagogickej a odbornej literatúry

rozvíjajú svoje metodické, didaktické a sociálne zručnosti práce so žiakmi,

o vyučujúci intenzívnejšou spoluprácou so školskou špeciálnou pedagogičkou rozvíjajú

svoje kompetencie práce so žiakmiso špeciálnymivýchovno-vzdelávacími potrebami,

o špeciálna pedagogička uskutočňuje individuálne intervencie so žiakmi so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami a poskytuje im pomoc vo výchovno-vzdeláVacom

procese,

o zintenzívnila sa spolupráca výchovnej poradkyne so zákonnými zástupcami žiakov.
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2. Dobudovaním odborných učební a obnovou zariadenia v priestoroch školy skvalitniť
a zmodernizovať materiálno_technické vybaven!e škoIy,

Plnenie ciel'a: ciel'sa priebežne plnll.
o materská škola je zapojená do projektu Technické materské školy, všetky triedy

v materskej škole boli z prostriedkov rady rodičov a z poukázaného podielu 2% dane
fyzických osôb vybavené pracovnými kútikmi _ pracovnými stolmi, pracovným

náradím a pracovným materiálom, detitak môžu rozvíjat svoju predstavivos{ logické

myslenie a zručnosti pri práci so skutočným náradím a materiálom,

o do tried základnej školy boli zakúpené nové lavice,

o rodičovská rada zakúpila škole notebooky, interaktívnu tabul'u, učebné pomôcky na

vyučovanie fyziky, športové potreby a hračky do MŠ a pomôcky do šKD,

o projekt na vybudovanie moderných odborných učební sa zatial' nerealizuje a škola

nemá vlastné prostriedky, aby odborné učebne vybudovala vo vlastnej réžii,

. sfunkčnil sa internet, zaktualizoval sa softvér, skvalitnili sa informačné technológie.

3. Vytváraním spoločných tradícií rozvíjať aktívnu spoluprácu medzi deťmi materskej
školy a žiakmi základnej školy.

Plnenie cieľa: ciel'sa priebežne plni!.

ZŠ s MŠ budujú spoločné tradície a spolupracujú na rôznych aktivitách:

. spoločný začiatok a ukončenie školského roka,

o žiaci 4. ročníka ZŠ v rámci mesiaca knihy čítali pred spaním rozprávky deťom v MŠ,

o na technickej výchove vyhrabali žiaci lístie zo záhradky Mš,

o žiaci Mš sa pri príležitosti karnevalu predviedli v maskách žiakom 1. stupňa ZŠ,

o žiaci Zš predviedlisvoje karnevalové masky deťom v MŠ,

o deti MŠ mali možnosť pobudnúť v triedach medzi žiakmi 1. ročníka, čím sme ich
motivovali na Vstup do ZŠ, aktivitu budeme opakova{

o žiaci ZŠ oboznamujú deti MŠ s l'udovými tradíciami, napr. Velkonočné tradície,
Mikuláš, Na Luciu a pod',

o spoločné tvorivé dielne detí MŠ a žiakov ZŠ pri rôznych príležitostiach,

o deti MŠ a žiaci ZŠ predviedli spoločný program pre seniorov pri príležitosti mesiaca

úcty k straším a deti vlŠ im vlastnoručne pripravili a rozdali darčeky,

o spoločné vianočné trhy v priestoroch školy.

Strategické ciele sa dosahovali pomocou špecifických cielbv v oblasti:

o výchovno-vzdelávaciehoprocesu,

. personalistiky,

o materiálno-technickéhozabezpečenia,
o spolupráce, spoločenských aktivít, vzťahov s verejnosťou.

Plnenie ciel'a: v jednotlivrých oblastiach sa stanovené ciele priebežne p!nili.
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Posla ním materskei školv ie :

Prostredníctvom tvorivo humanistickej výchovy rozvíja'ť. osobnostné kvality dieťaťa v poznaní

seba samého, sveta l'udí, prírody a kultúry.

HlavnÝm cielbm materskei školv bolo:
Rozvoj elementárnych základov kompetencií dieťaťa potrebných pre vstup do ZŠ, rozvojjeho
individuality a jedinečnosti'

HlavnÝ cieľ sa priebežne plnil prostredníctvom čiastkovÝch cieľov:
. rozvíjať a podporovať jedinečnosť dieťaťa, jeho zdravé sebavedomie a sebaistotu,
. rozvíja'(. a podporovať schopnosti dieťaťa kooperovať v skupine,
. rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,
. utvárať a rozvíjať. u detí environmentálne cítenie a správanie,
. podporovať a rozvíjať' nadanie a záujmy každého dieťaťa,
. rozvíjať' digitálnu gramotnosť detí,
. pripraviť dieťa na vstup do Zš a podporiť jeho vzťah k získavaniu nových poznatkov,
. utvárať a rozvíjať u detí úctu, lásku a vzťah k l'udovým zvykom a tradíciám,
. rozvíjaťa podporovať u detítoleranciu, poznanie a rešpektovanie rozličných kultúr'
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s 2 ods. 1 písm. o)
oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré vrýsledky,

a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň v'ýchovy a vzdelávania zIepšiť vrátane návrhov opatrení

Silné stránky Slabé stránky

o kultúra školy,
o hodnotenie školy ŠŠl,
o realizácĺa ĺnovatívnych metód a forĺem vo

vyučovaní,
. zapájanie školy do národných projektov,
r tvorba vyučovacích projektov,
o tvorĺvosť učiteľov,
. odbornosťvyučovania,
o mimoškolské aktivity školy,
o pestrá záujmová činnosť,
o vytváranĺe podmienok na vzdelávanie žiakov

so ŠVVP,
o asĺstenti učitel'a,
o špecĺálny pedagóg,
o aktívna činnosť koordinátora prevencie

závislostí a sociálno- patologĺckých javov,
o aktívna spolupráca s inštitúciami, napr'

- s MsÚ a školským úradom,
- so ŠVK, KMK a LHM,
- S UMB,
- s Múzeom SNP,
- s Domom Matice slovenskejv B. Bystrici,
- so Stredoslovenským osvetovým

strediskom v Banskej Bystrĺci,

- s Bábkovým divadlom na Rázcestí,
o zrekonštruované socĺálne zarĺadenia,
o zrekonštruovaná podlahová krytina,
. MŠ ako súčasť školy,
o bezbariérovosť priestorov MŠ,
o prezentácia školy na verejnosti,
o zapájanie žĺakov do súťaží,
o diétne stravovanie,
. dobrá dostupnosť školy.

. nevyhovujúci stav strechy,
o nevyhovujúcĺ stav elektroinštalácie,
o zastarané vybavenĺe tried nábytkom,
o vzrastajúci počet ĺntegrovaných žiakov

v trĺedach,
o nízkY počet asĺstentov učiteľa,
. absencia prĺestorov pre ŠKD,
. slabý záujem rodičov pomôcť škole,
o veľmi nízky záujem niektoých

rodičov / zákon ných zástupcov o Žĺakov,
o škola nemá bezbariérový prístup do trĺed
o postupné zastarávanie výpočtovej techniky
o nedostatok dataprojektorov

a interaktívnych tabúľ.

Príležitosti Riziká

o skvalitňovať informačný a komunikačný
systém školy,

o vybudovať nové odborné učebne,
o skvalitňovať úroveň výchovno-vyučovacieho

procesu,
o zapájať sa do projektov.

r neustále sa meniaca štátna školská politika,
. zdÍhavé riešenie problémového správania

žiakovv spoluprácis PZ a UPSVaR,
o nedostatočné nástroje na znižovanie

záškoláctva,
o veľké byrokratické požiadavky na prácu.

:
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Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov:

pokračovať vo výmene nábytku v triedach,
priebežné dopíňanie dataprojektorov, notebookov a inej didaktickejtechniky,

zabezpečen ie d'alšej interaktívnej tabu le,

oprava strechy na telocvični,

rekonštrukcia strechy a svetlíkov v spojovacej chodbe a školskej jedálni,

vybudovanie odborných učebných (národný projekt),

rekonštrukcia priestorov školskej jedálne stena s výdajnými okienkami je

v nevyhovujúcom stave, ohrozená je bezpečnosťzamestnancov aj stravníkov,

škola má záujem o využívanie športového areálu, ktorý sa nachádza v blízkosti školy,

plánujeme vstúpiť do jednania s príslušnými inštĺtúciami.

5 2 ods. lpísm. p)

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na v'ýkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trh alebo ich úspešnosť prijímania na d'alšie štúdium

V snahe o čo najlepšie uplatnenie našich žiakov na trhu práce, robíme pre žiakov a ich

zákonných zástupcov rôzne aktivity:

o rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka ohl'adom výberu strednej školy,

o práca s Proforientom V 8. a 9' ročníku,

o práca s programom Cesta k povolaniu _ volba povolania,

o exkurzie so žiakmi na dni otvorených dverí- Gymnázia, soŠ, sou,
o prezentácia stredných škôl na pôde našej školy,

o informačné dnĺ pre rodičov žiakov 5., 8. a 9. ročníka - o možnosti štúdia na SŠ,

o kariérne poradenstvo v spolupráci s CPPPaP,

o prezentácia duálneho vzdelávania na pôde školy.

Všetci žiaci školy boli prijatí na stredné školy podl'a ich výberu a záujmu.

9 2. ods.2 písm. a)

Psychohygienické podmienky vrýchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole boli dodržané.

Vyučovanie začína ráno o 7.55 hod' a skončí spravidla do 13.25 hod. Nulté hodiny sa

nevyučovali. Siedme hodiny boli v rozvrhu hodín len ojedinele a vyučovala sa na nich etická

výchova a náboženstvo.

Rozvrh hodín rešpektoval psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania' Vyučovacie

hodiny trvali 45 minút a medzi nimi boli 10 minútové prestávky. Po druhej vyučovacej hodine

bola desiatová prestávka v trvaní ]'5 minút.

obed majú žiaci po skončení vyučovania , žiaci 1. stupňa majú obedňajšiu prestávku spravidla

po 5. vyučovacej hodine, žiaci 2. stupňa po 6. vyučovacej hodine. V prípade, že žiaci majú
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siedmu vyučovaciu hodinu, obedujú po 6 vyučovacej hodine, potom nasleduje siedma
vyučovacĺa hodina. Po obede nasleduje mimoškolská činnosťžiakov a krúžky'

V škole je dostatok pitnej vody, k dispozícii je nápojový automat, pitný režim je zabezpečený.

Školská jedáleň poskytuje kvalitnú a zdravú stravu v dostatočnom množstve pre danú vekovú

kategóriu. Súčasťou obeda bývajú zeleninové šaláty alebo ovocie, žiaci dostávajú nápoje.

Štolská jedáleň poskytuje aj diétne stravovanie - diabetickú, bezlepkovú a šetriacu diétu.

V priestoroch školy je čisto, priestory sú každodenne upratované a čistota býva pravidelne

kontrolovaná' Triedy a chodby sú vkusne upravené a vyzdobené'

s 2. ods.2 písm. b)

Volhočasové aktivity školy

Na vedenie krúžkov škola využívala finančný príspevok zo vzdelávacích poukazov. Príspevok
bol použitý na mzdy pre vedúcich krúžkov'

Vzdelávacie ka

V škole boli realizované aj d'alšie krúžky, ktoré viedli lektori z Centra volhého času a Fitkids.
Deti MŠ navštevovali krúžok Rozprávková angličtina, vedený lektorkou z Magica academy.

337 249

L Hrám sa s písmenkami L 10

2 Hrám sa s písmenkami 2 L4
3 Mladý zálesák I4
4. BAKOSS PIXAR STUDIO 1 13

5 BAKOSS PIXAR STUDIO 2 L2

6 Príprava na T9 z matematiky L7

7 Matematika prevažne váŽne I4
8 Matematika hrou 23

9. Športový krúžok 15

10. Čítanie s porozumením L L3

rt. Čítanie s porozumením 2 13

L2. Čítanie s porozumením 3 10

1_3 Varím, varíš, varíme 10

14. Florbal pre chlapcov 20

15 Florbal pre dievčatá LT

L6. Výtvarný krúžok 24
L7 Slovenčina veselo i váŽne 1_8

18 Slovenčina po siedmacky L7

L9 Hravá gramatika 18

L9 Slovenčina po deviatacky 17

20 Cvičenia zo slovenského jazyka 18
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10€

štolsty klub detí

Dôležitou súčasťou školy je Šro, ktorý pracoval podl'a výchovného plánu. Hlavnými cieľmi

výchovy v Šro bol rozvoj schopností, osvojenie vedomostí a návykov, získanie skúseností

a formovanie charakteru dieťaťa. Výchovno-vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania

pomáhala odstraňovať a kompenzovať zaťaženie detí z vyučovania' Prioritou bola ralaxácia a

aktívny pohyb' šKo rešpektoval psychohygienu dieťaťa, v každej záujmovej činnosti bola

rozvíjaná celá osobnosť dieťaťa' Práca vychovávateliek v ŠKD tvorila medzistupeň medzi

vyučovaním v škole a výchovou v rodine. Šro a škola úzko spolupracovali v mnohých

aktivitách. Deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo umožnené navštevovať ŠKD

s cielbm podporovať ich a rozvíjať. V šKD boli vytvárané podmienky na formovanie zdravého

životného štýlu so zameraním na kvalitu pohybových aktivít' V činnostiach vnášali

vychovávatelky do svojho pôsobenia prvky environmentálnej výchovy, spoločenského

správanĺa, výchovu k materstvu a rodičovstvu a dopravnej výchovy. U žiakov sa zameriavali
predovšetkým na manuálnu zručnosť a estetické cítenie' Vzťah ku knihe a čítaniu formovali

u detí pravidelnou návštevou knižnice Mikuláša Kováča.

Aktivlty šKD:

Každý mesiac mali žiaci v pláne vel'a zaujímavých aktivít, v ktorých rozvíjali svoju tvorivos{
prejavovali zmysel pre umenĺe, zaoberalĺ sa ochranu prírody, arozvíjali svoje pohybové

schopnosti. V rôznych súťažiach sa učili súťaživosti, spolupráci, akceptácii. Učili sa prijať

víťazstvo aj prehru.

Aktivity šro sa prelínal! s inými aktivitami školy a sú uvedené v kapitole Aktivity a prezentácia

školy na verejnosti.

Príloha:

Správa o činnosti školy počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách
od 16. marca 2020
Výkaz k správe o hospodárení za rok 2019
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Správu predkladá: Mgr' Janka Danihlíková,

riaditelka zŠ s MŠ Jána Bakossa,

Bakossova 5, Banská Bystrĺca

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade školy dňa 28. augusta 2020.

Správa bola etektronicky postúpená členom Rady školy pri Zš s Mš Jána Bakossa,

Bakossova 5, Banská Bystrica na prerokovanie dňa 28. septembra 2020.

Rada školy pri Zš s Mš Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica berie na vedomie Správu

o Výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok

2019/2020.

Základná škola s materskou školou
Jána Bakossa

Bakossova 5
974 01 Banská Bystrĺcä

4nr hn'ĺo'e"*-r+a

f/-

' &l1r.Janka Danihlíková
riaditelka školy

Mgr hard Gaál
pred a rady škĺrly
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Príloha k Správe o vrýchovno-vzdelávacej činnosti škoIy jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2ot9 | 2o2o

Základná škola s materskou školou Jána Bakossa,
Bakossova 5, 974 01' Banská Bystrica

Správa o činnosti školy
počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách

od 16. marca 2O2O

V Banskej Bystric!dňa 25. 08.2o2o

Vypracovala:
Mgr. lveta Miklošková Vinarčíková
zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ

Mgr. Lenka Štolecová
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Schválila:
Mgr. Janka Danihlíková
riadĺteľka školy

záHadná škola 3 mďeľsbu školou

Bakossova 5 - '
974 01 Banská Bystrlca

ĺa7 ľ-&"-z+l





od 13. marca 2o2o do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom
v súlade s nariadeniami hlavného hygienika Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu,
ako aj zriadbvateľa školy.

V priebehu prerušenia vyučovania boli zo strany štátnych orgánov vydávané metodické
pokyny a usmernenĺa, ktoré boli školou v plnom rozsahu rešpektované a plnené. Riaditelka
školy v súlade s priebežne vydávanými pokynmi a nariadeniami hlavného hygienika
a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydávala interné predpisy upravené
na podmienky školy. lnterné predpisy sa dotýkali vyučovacieho procesu, ako aj dodržiavania
hygienických zásad proti šíreniu epidémie.

Vyhodnotenie činnosti základnej školy
počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa učitelia venovali hlavným
vzdelávacím oblastiam. Zvýšenú pozornosť venovali profilovým predmetom.
Komplementárne vzdelávacie oblastl boli používané ako doplnkové.

Na to, aby sa mohli učiť všetci žiaci, bolo potrebné zo strany pedagógov hľadať možnosti, ako
sa s každým žiakom spojiĹ doručĺť mu učebný materiál, sprostredkovať výklad učĺva,
poskytnúť pomoc pri vypracovávaní úloh, zamerať sa na spätnú väzbu. Bolo nutné
prispôsobiť komunikáciu a výučbu individuálnym možnostiam každého žiaka.

Pedagogickí zamestnanci pri dištančnom vzdelávanívyužívali elektronické formy, najmä
- Edupage, ktorý umožňoval širokú škálu nástrojov pre správu a riadenie vzdelávacieho

obsahu (plánovanie tematických celkov a hodín), vytváranie prezentácií, interaktívnych
prvkov a testov k jednotlivým hodinám a tematickým celkom. Učitelia v ňom taktiež
vytvárali a zdiel'ali elektronické učebné materiály, ktoré následne zadávali žiakom na
preštudovanie online. Neocenitelhou sa stala funkcionalita komunikácie s rodičmi
a hodnotenie žiakov.

- Zoom ''basic account", ktoreho výhodou bolo, že ponúka aj možnosť zdiel'ania obrazovky
či nahrávanie videokonferencie.

- Skype, ktorý vyhovoval žiakom s obmedzením práce na PC. Výhodou bola možnosť audio-
a videohovorov a chatu aj pre žiakov so Švvp. Umožňoval aj posielanie súborov. Ponúkal
aj možnosť zdiel'ania obrazovky učitelbvho počítača.

- Messenger (Fb), ktorý využívala väčšina žiakov vyšších ročníkov,
- televízne vysieIanie na RTVS (kombinované s d'alšími formami výučby),
- Youtube - audiovizuálne nahrávky.

Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením bolo zabezpečené adekvátnym
upravovaním učebných zdrojov pre týchto žiakov, individuálnou pomocou pri plnení
dĺštančne zadaných úloh. Pri týchto činnostiach poskytovala pomoc žiakom aj špeciálna
pedagogička, ktorá úzko spolupracovala a efektívne pomáhala všetkým pedagogickým
zamestnancom pri dištančnom vyučovaní. Pomoc žiakom pri riešení úloh zabezpečovali aj

pedagogickí asistenti.

Ďalším kl'účovým problémom bolo vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, ktorí nemali k dispozícii počítač a prístup na internet. Distribúcia materiálov a ich

následný zber boli zabezpečené prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníčok
minimálne jedenkrát za týždeň.
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L. Vyhodnotenie edukačného procesu v základnej škole
počas mimoriadneho prerušenĺa vyučovania

1.1 Vyhodnotenie edukačného procesu metodickým združením t.- 4. ročníka

V období mimoriadneho prerušenia šk. vyučovania sa učĺtelky venovali hlavným vzdelávacím
oblastiam. Zvýšenú pozornosť venovali predmetom sJL, MAT, PDA, VLA a PVo.
Komplementárne vzdelávacie oblasti boli používané ako doplnkove.

V predmetoch zaradených do oblastijazyk a komunikácia bola edukácia zameraná na rozvoj
čitatel'skej gramotnosti. sJL ako hlavný predmet bol zaradený do výučby na dialku každý deň.

Nové učivo bolo vysvetlbvané pomocou prezentácií, skupinových a individuálnych online
hodín (ĺndividuálne boli zapájaní aj integrovaní žiaci a žiaci zo zahraničia). Na komunikáciu
so žiakmi a rodičmi všetkých ročníkov boli využívané aplikácie Zoom, Slack. Na Zoom
stretnutia sa prihlasovalo ].4 - 19 detí. Učitelky delill deti na menšie skupiny, hlavne
1. ročník, kde dôraz kladený na techniku čítania.

Mailová komunikácia nasledovala vždy po online hodinách. Žiaci dostávali sumár úloh
a učĺva. Zadané domáce úlohy odosielali žiaci na kontrolu. Spätnú väzbu a motivačné
hodnotenie dostali po každej odovzdanej úlohe' Učitelky sa venovali aj prehlbovaniu
a opakovaniu učiva. Pedagogickí zamestnanci využívali aj školský portál edupage, webové
stránky napr. WWW'bezkriedy.sk, www.zborovna.sk, www.učímenadialku.sk a iné dostupné
zdroje informácií. Prostredníctvom uvedených portálov posielali prezentácie zamerané na
vysvetlenie učiva, ako aj na jeho opakovanie a upevňovanie, didaktické hry, pracovné listy,
náučné videá, zábavné testy apod.

Úzka spolupráca učiteliek bola aj so špeciálnou pedagogičkou, ktorá viedla individuálne
hodiny prostredn íctvom internetu.

Ako fixačné metódy boli privýučbe online dominantné:
- opakovanie, precvičovanie rôznymi prístupnými formami,
- hodnotenia, motivácie pre prácu doma - e-maily priamo určené deťom s motivačnými

obrázkami- emoji.

Žiaci, ktorí nemali možnosť využiť internetové stužby, boli o úlohách a učive informovaní
sprostredkovane terénnymi sociálnymi pracovníkmi, triedne učitelky využívalĺ aj telefonickú
a SMS komunikáciu.

Väčšina detí využila možnosť nastúpiť do školy od L.6.2o2o. Časť detí pokračovala
dištančnou formou štúdia.

Nevtýhody učenia na dialku:
- neexistovala vzájomná interakcia učiteľ-žiak, žiak _žiak,
- technické problémy,
- nemali všetci rovnaké pracovné podmienky a možnosti,
- u menších detíbol pri práci s PC potrebný rodič, čo bo| problém pri sústredení dieťaťa,
- výsledné práce boli skreslené, učitelky nedokázali objektívne vyhodnotiť mieru

samostatnosti práce žia kov.
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1.2 Vyhodnotenie edukačného procesu predmetovej komisie jazykov

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovanla sa všetky vyučovacie predmety,
ktoré podl'a rámcových učebných plánov patria do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia,
zameriavali najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií
a komunikačné ciele. Zo strany učitelbv si to vyžadovalo značnú dávku kreativity pri
koncipovaní obsahu a formy vzdelávania spôsobom, aby bol pre žiakov nielen zdrojom
informácií, ale aj príťažliuý.

Zmysluplné online vzdelávacie aktivity umožňovali individuallzáciu podl'a záujmov žĺakov,
žiaci si mohli vybrať úlohy, ktoré im boli najbližšie. okrem klÚčových kompetencií sa rozvíjalo
aj kritické myslenie žiakov a princípy sebahodnotenia.

Na to, aby sa mohli učiťvšetci žiaci, bolo potrebné zo strany pedagógov hľadať možnosti, ako
sa s každým žiakom spoji{ doručiť mu učebný materiál, sprostredkovať výklad učiva,
poskytnúť pomoc pri vypracovávaní úloh, zamerať sa na spätnú väzbu. Bolo nutné
prispôsobiť komunikáciu a výučbu individuálnym možnostiam každého žiaka.

Členovia PK jazykov pri dištančnom vzdelávaní využívali tieto informačné systémy a aplikácie:
- Edupage,
- Toom "basic account",
- Skype,
- Mesenger (Fb),

- televízne vysielanie na RTVS (kombinované s d'alšímiformamivýučby),
- Youtube.

Učitelia žiakom poskytovali spätnú väzbu, kontrolovali im vypracované úlohy, upozorňovali
ich na chyby. Motivovaliich pochvalami.

Najväčšou výzvou v tomto smere bolo vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením,
adekvátne upravovanie učebných zdrojov pre týchto žiakov, pomoc pri plnení dištančne
zadaných úloh, vysvetlenie a objasnenie zadaní, pomoc pri riešení úloh (učitelia sa opĺerali
o pomoc asistentov). Ďalším kl'účovým problémom bolo vzdelávanie žiakov zo sociá]ne
znevýhodneného prostredia, ktorí nemali k dispozícii počítač a prístup na internet.
Distribúcia materiálov a ich následný zber boli zabezpečené prostredníctvom terénnych
sociálnych pracovníčok. Deti cudzincov si taktiež vyžadovali individuálny prístup
prostredníctvom dostupných informačných prostriedkov pri nácviku výslovnosti, správnej
artikulácii slovenských hlások, prízvuku, intonácie a rytmu slovenskej reči. Všetci títo žiaci
potrebovali dodatočnú osobnú podporu a pomoc pri učení, ktorú v danej situácii bolo možné
len veľmi ťažko zabezpečiť.

Nevýhody učenia na diaľku:
- žiaci nemalltechnické vybavenie, neboli pripojení na internet,
- žiaci sa nevedeli dostať k papierovým zadaniam,
- žiakom chýbalsociálny kontakt,
- žiaci nemali doma vhodné podmienky na učenie,
- mnohí rodičia nevedeli žiakom pomôc{
- žiaci so švvp nemali k dispozícii kompenzačné pomôcky.
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1.3 Vyhodnotenie edukačného procesu predmetovej komisie prírodovedných
predmetov

Žiaci boli vzdelávaní online pomocou online učebnice, vzdelávanie cez webináre, online
hodiny prostredníctvom aplikácií Zoom a MS Teams, poskytované mali aj individuálne
konzultácie. Učitelia využívali rôzne metódy a formy práce. Žiakom boli poskytované učebné
materiály - manuály Vypracované učiteľom, ktoré okrem teoretických vedomostí obsahovali
vzorové riešenia úloh a návody na riešenie príkladov (obrazové návody a inštruktážne videá).
Materiály poskytnuté žiakom boli pripravené prevažne učitelbm, v menšej miere prevzaté
z internetových zdrojov. Ďalej im boli posielané súbory úloh na vyriešenĺe.

Pokyny a úlohy na vypracovanie boli zadávané na online hodinách, prostredníctvom
ed upage, mailov, prípad ne prostredn íctvom terénnej sociálnej pracovn íčky.

Náročnosť úloh bola prijednotlivých témach vždy rôzna, od najjednoduchších po zložitejšie,
aby aj slabší žiaci mali možnosť zažiť pocit úspechu a šikovnejší žiaci nemali pocit nudy
a neboli tým odradzovaní od práce.

Spôsob komunikácie si volili učitel' sám, na základe možností žiakov. V prípade menšieho
využívania videokonferencií na niektorých predmetoch ĺšlo hlavne o nesúlad časov, kedy
mohli byt účastníci naraz pripojení. Na komunikáciu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného
prostredia bola využívaná spolupráca so sociálnou pracovníčkou. Táto spolupráca sa ukázala
ako efektívna a zaslané pracovné listy sa nám vracali vypracované žiakmi. Medzi žiakmi zo
SZP sa nachádzali aj takí, ktorí mali prístup na internet - teda aj k zadávaným úlohám, no
napriek tomu počas celej mĺmoriadnej situácie nepracovali vôbec ani po viacerých výzvach
a upozorneniach zo strany triednych učitelbv.

Úlolry zasielané žiakmi boli pravidelne vyhodnocované a žiaci dostávali od učitel'a písomnú
spätnú väzbu, v ktorej bol v prípade nesprávneho postupu uvedený aj návod na riešenie.
Žiaci mali možnosť zaslať Vypracované úlohy viacerými spôsobmi (podl'a svojich možností) -
email, Edupage, Messenger, WhatApp, Viber. V rámci spätnej väzby zo strany učitelbv boli
žiaci často pozitívne motivovaní a povzbudzovaní, čo pri mnohých žiakoch spôsobilo aj
ochotu zveriť sa učitelbm s problémami pri riešení úloh. V prípade nejasností mati žiaci
možnosť konzultovať s vyučujúcim svoje postupy - čo žĺaci, prípadne rodičia v rozumnej
miere aj využívali. Využívali sa aktivity rozvíjajúce medzipredmetové vzťahy.

S prácou žiakov boli učitelia vo väčšine spokojní, u niektorých žiakov bota prejavená až
prekvapujúca aktivita a snaha. Riešenia úloh, ktoré odovzdávali, mali úroveň primeranú veku
a pojmovému aparátu.

online vzdelávanie v prírodovedných predmetoch, hlavne v predmete matematika, nie je pre
bežnú populáciu žiakov v základných školách vhodné a dlhodobo zvládnutelhé. Žiaci
potrebujú priamy kontakt s učitelbm, vysvetlenie učiva, priblíženie pojmov na konkrétnych
príkladoch z praxe, musia mať možnosť spontánne reagovať, pýtať sa a dostávať jednoduché
odpovede' Žiaci potrebujú povzbudiť v prípade neúspechu, čo pri online vzdelávaní na dialku
nie je úplne možné. V mnohých prípadoch boli demotivovaní a môže to viesť k ich nezáujmu
o danú tému a predmetu ako takému. Taktiež v predmetoch ako je fyzika, chémia a technika
je vhodnejší spôsob výučby prezenčný. Žiaci si potrebujú skúsiť,,ako veci fungujú".
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Nevtýhody učenia na diaľku:
- chýbajúci sociálny kontakt,
- nedostatočná pripravenosť školstva na vyučovanie z domu,
- nedostatočné HW i sW vybavenie žiakov,
- predmety fyzika, chémia a technika obsahuje aj názorné ukážky a praktické úlohy, ktoré

nebolo možné zrealizovať v domácom prostredí v p|nej miere,
- nesamostatnosť žiakov, sú zvyknutí byť neustále pod kontrolou, vedení učitelbm,

nedokážu si plánovať a systematicky pracovať na úlohách, čas pri PC využívali viac na
hranie ako serióznu prácu na úlohách,

- v mnohých prípadoch deti považovali mimoriadnu situáciu za prázdniny (nebolo možné
žiakov prinútiť aby sa vzdelávali, kedže vedeli, že nikto nemôže prepadnúť).

1.4 Vyhodnotenie edukačného procesu predmetovej komisie výchovných
a spoločenskovedných predmetov

Členovia PK využívali najmä formu posielania prezentácii, pracovných listov, kvízov, rôznych
hier na preopakovanie a utvrdenie učiva. Preferoval sa portál edupage, kde mali prístup
všetci žiaci, i ked'nie všetci žiaci mali technické možnosti využívať tento spôsob výučby.
Jednalo sa hlavne o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Týmto žiakom boli
doručované pracovné listy a úlohy prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov.

Hodnotenie jednotlivých predmetov prebiehalo slovne. Každá Vypracovaná a odovzdaná
úloha bola učitelbm skontrolovaná a žiak dostal slovnú spätnú väzbu.

V predmetoch hlavnej vzdelávacej oblasti (GEo, DEJ, oBN) žiakom učitelia vytvárali portfóliá
v období mimoriadnej sĺtuácie, ktoré boli použité pri klasifikácií.

Komplementárne vzdelávacie oblasti (ETV, NBV, VYV, HUV, TSV) sa odporúčali ako doplnkové
aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávace j záť.aže. Učitelia posie!ali žiakom
sporadicky úlohy, prezentácie, hry, hádanky, doplňovačky, videá, podl'a ktorých si mohli
napríklad zacvičiĹ či niečo vypoču{ vyrobiť.

Komunikácia so žiakmi prebiehala prostredníctvom internetu. Na vypracovanie úlohy mali
žiaci jeden až dva týždne, podl'a náročnosti zadania. Úloľry boli vyberané tak, aby žiakov
nezaťažovali, ale skôr si pri nich oddýchli a odreagovali sa od ostatných predmetov. Po
Vypracovaní ich elektronicky posielali a následne dostávali spätnú väzbu. Vzhl'adom na
usmernenia ministerstva pre žiakov neboli povinné'

2. Nevtýhody a problémy vo Vyučovaní pri dištančnom vzdelávaní

Z hodnotiacich správ o výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých predmetových komisií
a metodických združení vyplynuli velké nevýhody a problémy dištančného učenia. Boli to
nasledovné zistenia:
- neexistovala vzájomná interakcia učitel'- žiak, Žlak _ žiak,
- chýbali sociálne kontakty,
- technické problémy,
- všetci žiaci nemali rovnaké pracovné podmienky a možnosti,
- u menších detí bol pri práci s PC potrebný rodič, čo bol problém pri sústredení dieťaťa,
- výsledné práce boli skreslené, učitelia nedokázali objektívne vyhodnotiť mieru

samostatnosti práce žiakov,
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žiaci nemali potrebné technické vybavenie, neboli pripojení na internet,
mnohí rodičia nevedeli žiakom pomôcĹ
žiaci so šVVP nemali k dispozícii kompenzačné pomôcky,
celková nedostatočná pripravenosť školstva na vyučovanie z domu,
experimentálne ukážky v prírodovedných predmetoch nebolo možné zrealizovať
v domácom prostredí v plnej miere,
nesamostatnosť žiakov (žiaci sú zvyknutí byt neustále pod kontrolou, vedení učitelbm,
nedokážu si plánovať a systematĺcky pracovať na úlohách),
v mnohých prípadoch si deti pomýlili mimoriadnu situáciu s prázdnĺnami (nebolo možné
žiakov prinúti{ aby sa vzdelávali, kedže opakovať ročník nemôžu),
v mnohých prípadoch žiaci počítače využívali viac na hry ako na učenie, čo môže podporiť
vznik závislosti na počítačových hrách.

3. Vyhodnotenle plnenia učebných osnov jednotlivých predmetov za jednotlivé
ročníky

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,,obsah vzdelávania
žiakov základných škôl počas mĺmoriadneho prerušenia vyučovania v školách" učitelia odučili
povinné tematické celky.

V rámci jednotlivých PK a MZ bola urobená analýza splnenia tematických výchovno-
vzdelávacích plánov stanovených na školský rok 2019 /2o2o.

Neodučené učĺvá, resp. tematické celky sú uvedené v hodnotiacĺch správach o výchovno-
vzdelávacej činnostijednotlivých predmetových komisií a metodických združení.

Uvedené tematické celky a učivá budú vhodne implementované do TWP v nasledujúcom
školskom roku. Učivo bude v primeranej forme (zodpovedajúcej príslušnému štandardu)
zaradené do vhodných tematických celkov vo vyššom ročníku.

4. Hodnotenie a klasifikácia

Hodnotenie a klasifikácia žiakov počas prerušenia vyučovania bola v zmysle usmernení
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Systém hodnotenia a klasifikácie bol
prerokovaný v jednotlivých predmetových komisĺách, metodických združeniach a následne
v pedagogickej rade a schválený riaditeľkou školy bo| nasledovne:
a) predmety telesná a športová výchova, vritvarná výchova, hudobná výchova, pracovné

vyučovanie, etická výchova, náboženská výchova sa neklasifikovali, na vysvedčení sa
uvied lo,, abso lvova l/absolvova la ",

b) ostatné predmety boli klasifikované známkou, ktorá sa od známky na vysvedčení v prvom
polroku školského roka 2o19/2o2o odlišovala najviac o jeden stupeň, pričom pri
klasifikácii boli zohl'adnené známky žiaka udelené v druhom polroku do 13. 03.2o2o
a jeho portfólio získané za predmet v období mimoriadnej situácie.

Dňa 22.06.2020 pedagogická rada prerokovala výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov.
odporúčala riaditelke školy nariadiť komisionálne skúšky 7 žiakom, ktorí do L3.3.2o2o
nedosahovali dostatočné výchovno-vzdelávacie výsledky a počas mimoriadneho obdobia
nepracovali.

Na základe rozhodnutia riaditelky školy sa komisionálne skúšky konali v mesiaci august 2o2o.
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Počet žiakov, ktorí konali komisionálnu skúšku 7

z nich komisionálnu skúšku vykonalo úspešne 6

z nich komisionálnu skúšku vykonalo neúspešne 1.

edok komisionálnych skúšok

opakovať ročník po neúspešnom vykonaní komisionálnej skúšky z 3 predmetov bude L žiak
7. ročníka'

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov bolo povolené opakovať 1. ročník
2 žiakom.

5. Ďalšie činnosti pedagogických zamestnancov

online vzdelávaniu vyučujúci venovali značné mnoŽstvo času. Vel'a času bolo treba na
prípravu materiálov pre žiakov, na kontrolu vypracovaných zadaní a na poskytovanie
individuálnej spätnej väzby každému žiakovi.

Každý pedagogický zamestnanec si musel nájsť svoj systém práce a prispôsobiť sa
možnostiam žiakov.

Pedagogickí zamestnanci sa počas mimorĺadneho prerušenia vyučovania v škole venovali aj

aktualizačnému vzdelávaniu na tému Prvky šikanovania a agresívneho spróvonia
v podmienkach Zš a ich zvlódanie. Vzdelávanie bolo realizované online. Na záver
vzdelávania pedagogickí zamestnanci vypracovali zo vzdelávania písomný výstup.

Vyhodnotenie činnosti materskej školy
počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách

Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách v materskej škole neprebiehala
výchova a vzdelávanie. Detl MŠ boli doma v starostlivosti svojĺch zákonných zástupcov.

Pedagogickí zamestnanci vykonávali prácu nariadenú vedením školy doma, venovali sa

štúdiu príslušnej legislatívy a odbornej literatúry, vypracovávali metodické materiály pre
potreby MŠ (pracovné listy pre predškolákov podl'a tém v škvp, vyrábali učebné pomôcky,
vyhotovili výzdobu na tému Jar - na okná a priestory materskej školy'

Učitelky sa venovali aktualizačnému vzdelávaniu dištančnou formou a Vypracovali materiály
- výstup z aktualizačného vzdelávania podl'a vybraného modulu z projektu Technickej MŠ.

Na pracovisku sa učitelky nezhromaždbvali, mali vypracovaný harmonogram striedania sa

v materskej škole. Počas prítomnosti na pracovisku sa Venovali upratovaniu skladov
učebných pomôcok a dezinfekcii priestorov Mš. Robili výzdobu a pripravovali materskú
školu na návrat detí.

Učitelky v prípade potreby poskytovali rodičom detí telefonicky metodickú pomoc a morálnu
podporu. Pre záujemcov z radov rodičov poskytovali metodický materiál na domáce
vzdelávanie detí.
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Zá4adná škola s mateľskou školou Jána Bakossa. Bakossova 5.
974 0l Banská Bvstľica

sPRÁvA K RoZBoRU o HosPoDÁnnľÍ Zš za rok20t9

V roku 2019 dostala Základná škola s mateľskou školou Jána Bakossa, Bakossova
5, Banská Bystľica prostľiedky zo štáfineho rozpočtu vo výške ó53 051 €, z toho _
noľmatĺvne vo výške 596 150 €, nenoľmatívne vo vyške 56 901 €.

Noľmatívne Íinančné pľotriedky boli čerpané hlavne ĺamzdy (tarifné p|aty,
9{meny , priplatky - osobný, za nadčas,kľeditový, riadiaci, za činnosŕ triednehô učiteľa ;393 923 €, na odvody _ 74 38t €. 9800 nebolo vyčeľpanych, presúvajú sa do
r.2D2}.Transfery boli vo vyške 6 5l3 €

Na prevádzke boli čerpané noľmatívne Íinančné pľostľiedky nasledovne:
cestovné náhrady - 412 €, eneľgie _ 81 354 €, materiál _ 75 €, irdržbu - ! 517, nájom _

855 € a sluŽby _ 37 l20 €.

Nenoľmatívne Íinančné pľosÍľiedky boli čerpané nasledovne _ transfery
dopľavné l88 €, nevyčerpaný ch 2 € sa pľesunulo na rok'2020, odchodné - 3 365 €,mzdy
28489 €aodvody9958 €, materiétl6351 €, školavpľíľode3 300 €alyžiarskyvycvikv
sume 5 2500 €..

Nakol'ko dotácie z prenesených kompetencií boli nepostačujúce, čerpali sme
finančné prostriedky zvlastných príjmov uo 

'rysk" 
8 4gg € a to nasledóvne: materiál _ 7

|9? c a sluŽby _ 600 €. Dalej sme pouŽili sponzoľs[ý príspevok od rodičov vo výške 4
973 € na energie.

V Banskej Bystľici 27.3.2020

Vypľacova Ia: K.Zachar ov á
Zák|adná škĺrla s mnteľskou školou

Jálra Eakossa
Bakossova 5

974 01 Banská Byskjca

&ruLý
Mgľ. Janka Danihlíková

riaditel'ka školy





51186249 Základná škola s materskou školou Jána Bakossa,
Bakossova 5, Banská

označenie STRANA AKTĺV

súvaha Úč RoPo sFoV 1_o1

čĺslo
riadku BÍutto Netto

20í8

Netto

20:!e

Korekcia

a b c 43

sPoLU MAJEToK (r.002 + Í.033 + r.ĺ10 + r.í14) 00í

oô'

003

A.1.1 Aktivované náklady na vývoj (0ĺ2) - (072+{91AÚ) 004

2. Softvér (013) _ (073+091AÚ) 005

2 itelné práva (0í4) - (074+091AÚ)

122! !7.0;ss
í í63 8ĺ9.3ĺ

777 518,56

777 518,56

A.l,
ľ999:i't ľa!:!9! !99! 1 1911 |. |.o]a. '
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 aŽ 0ĺ0)

Drobný dlhgdobý nehmolný majetok (0í8) -
(078+091AU)

006 
,

4- 007

009

5 008 :

6.

7

A.lt.

0í0

0'11 í ĺ63 819'3ĺ

A.ll.í.

449 952,43

386 300,75

46'l 1ĺ1,89

390 868,42

Ostatný dlhpdobý nehmotný majetok (019) -
(079+09ĺAU)

obstaĺanie dlhodobého nehmotného majetku (041)
(0e3)

|_os-!ytnq!ó pľ,eddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(05ĺ) - (095AU)

Dlhodobý hmotný majetok súčet (l. 012 aŽ 023| 777 518.56 390 868,42

Pozemky (031) _ (092AÚ)

2.

3.

4.

5.

Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)

Pĺedmety z drahých kovov (033) _ (092AÚ)

veci a súbory hnuteÍných veci

(02ĺ) - (081+092AÚ) 749 3í6'07

28 202,49

386 300,75

359 365,67

26 935,08

370 302,59

20 565,83

6. Dopravné prostriedky (023) _ (083+092AÚ)

J

:

í ĺ08 681'74

55 137,57

,

012

013

0í5

0'ĺ6

017

celky trvalých porastov (025)Pestovateľské
(085+092AÚ)

12.

t'ažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)

hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)

obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) -
(oe4)

Ioskytn-q!é prgddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) - (0s5AU)

Dlhodobý fĺnančný majetok súčet (l. 025 až 032)

(02s) - (0B8+092AÚ)hmotný

Podieĺové cenné
jednotke (061) -

papiere a podiely v dcerskej účtovnej
(o96AU)

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s
podstatným vplyvom (062) - (096AU)

cenné papiere a podiely (063) -Reaĺizovatelné
(096AÚ)

DlhovQ cenné papiere držané do splatnosti (065) _

(0e6AU)

63 588,94 70 180,73

jednotke v konsolidovanom celku

Ostatný dlhodobý ĺinančný majetok (069) _ (096AÚ)

dlhodobého finančného majetku (043)

obežný majetok r' 034 + ŕ. 0/ĺ0 + r' 048+ Í.060 + Í'
085+ r' 098 + r. í04

(067) _ (096AÚ)

súčet (r' 035 až 039)

8.

o

ĺ0.

11.

A.lľ.

A.lll.í'

4.

5.

028

029

6. 030

8.

031

032

033

035

036

B,

B.t. 034

63 588,94

2735,74

2 735,748.t.1 Materiál (112 + í19) - (19'ĺ)

2 735,74

2 735,74

3 204,12

3 204,',tz

2. ffikone.na 
výroba a polotovary (121 + 122) - (192 +

2.

3.

3. Výĺobky ('l23) _ (194) 037

i (í24) _ (í95)

5. Tovar (132 + ltt + 139) - (196)

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(t,04'l až ĺ' 047|

038

040

039 i

8.il.

8.il.1 rozpočtu
odvodov prĺjmov rozpočtových organizáciĺ
zriaďovateÍa (351) 04ĺ

2111





51786249 Základná škola s materskou školou Jána Bakossa,
Bakossova 5, Banská

označenie sTRANA AKTĺv

a

súvaha Úč RoPo sFoV ĺ-01

Číslo
riadku

20't9 201 I

Brutto Koĺekcia Netto Netto

3 4

, Zúčtovanie transfeĺov štátneho rozpočtu (353)

a ZÚÓtovanĺe lransferov rozpočtu obce a vyššieho
územného celku (355)

0!2

043

4.
transŕerov zo štátneho rozpočtu v rámci

044konsolidovaného celku (356)

5.

6.

7

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho
územného celku (357) 045

ZÚčtovanĺe transíerov zo Šlátneho rozpočtu iným
subjeklom (358) 046

verejnej
047

0488.1il, Dlhodobé pohľadávky súčeĺ (ĺ. 049 až 059)

B'lĺl.'ĺ Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 049

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)

3.

4. 0statné pohÍadávky (315AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) _ (39íAÚ) 053

Pohra{ávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) _

(3s1AU)

050 
i

051 
;

052

5.

PohÍadávky voči zdruŽeniu (369AÚ) _ (39'1AÚ)

PohÍa{ávky a záuäzky z pevných terminových operácií
(373AU)-(391AU)

8. PohÍadávky z nájmu (374AÚ) - (39íAÚ)

9. PohÍadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)

Nakúpené opcie (376AÚ) _ (39íAÚ)

lné pohÍadávky (378AÚ) - (391AÚ)

056

058

057 :

059

B.tv. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084}

B.tv.'l Odbeĺatelia (311AÚ) _ (39ĺAÚ)

Zmenky na inkaso (3í2AÚ) _ (391AÚ)

Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) -
(391AU)

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (3ĺ4) _ (39ĺAÚ)

ostatné pohÍadávky (315AÚ) _ (391AÚ)

060 1 677,83 't 677,83 5 272,49

061 l

062

3. 063

065

064

7

Pohľadivky z nedaňových rozpočtových pĺijmov (3í6)
.(391AU) 066

PohÍadávky z daňových a colných rozpočtových
prijmov (317) - (3914U) 067

8.

Pohľadávky z nedaňových prijmov obcĺ a vyšších
územných celkov a rozpočtových organizácii
zĺiade4ých obcou a vyššĺm územným celkom (318)
(39ĺAU)

Pohľadávky z daňových prijmov.obcĺ
Územných ôeltov (3í9) _'(391AÚ)

a vyŠšich

10. PohÍadávky voči zamestnancom (335AÚ) _ (391AÚ)

11
Zúčtovanĺe s orgánmi sociálneho poi,stenia a
zdravotného poistenia (336) - (391AU)

068

069 
,

070 l

071

12. Daň z prĺjmov (34ĺ)

13. ostatné priame dane (342) - (39íAÚ)

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)

ĺ5 0statné dane a poplatky (345) - (391AÚ)

072

073 i

074

075

16. PohÍadávky voči zdruŽeniu (369AÚ) - (391AÚ)

PohÍadávky a zäuäzky z pevných terminovaných
operácii (373AU) _ (391AU)

016

077

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 078

68,88

I o PohÍadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) _ (391AÚ)

20 Nakúpené opcie (376AÚ) _ (391AÚ)

21 lne pohľadávky (378AÚ) _ (391AÚ)

22. Spojovacĺ účet pri zdruŽenĺ (396AÚ)

079 :

080

08í , 1 677,83

082

083 :23. s Európskou úniou (371AÚ)- (39ĺAÚ)

3111

1 677,83 5 203,6 I





51186249 základná škola s mateľskou školou Jána Bakossa,
Bakossova 5, Banská

označenie STRANA AKTĺV

súvaha Úč RoPo sFoV ĺ_0í

Čislo
riadku

085

Brutto Korekcia Netto

20í 8

Netto

20í 9

b 2 3 4

24. Tĺansíery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo
verejnej správy (372AU) - (391AU) 084

B.V, účty súčet (Í. 086 až 097)

B.v.ĺ. Pokladnica (211)

Ceniny (213)

Bankové účty (221AÚ +l- 261)

59 175,37 61 704,12

3. 61704,12

4.

o

10.

11.

12.

B.VI,

B.Vl.ĺ.

2.

8.Vil.

3.

4.

5.

2-

4.

5.
Poskytnu!é návratné finančné výpomoci fyzickým
osobám (277AU) - (291AU) ĺ09

110rozlišenie súčet (Í.11í až ĺ.113} 62,74 62,74
9 "2'?!,
62,7462,74 62,74

2.

c.1. Náklady budúcich obdobĺ (381)

Komplexné náklady budúcich obdobi (382)

Prljmy budúcich obdobi (385)

k účtom klientov Štátn

113

ej pokladnice (účtová
114

111 
I

112 :

skupi na 2Dl

2.

59 1 75,37

086

087 i

59 t75,37

5.

6.

7

8.

0statné realĺzovatelné cenné papiere (257) _ (291AÚ)

Obstaranie kĺátkodobého ĺinančného majetku (259) _

(29íAÚ)

Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)

Íinančnénávratné dlhodobévypomocr
099 až(r. 03)

Účty v ban'kách s dobou viazanosti dlhŠou ako jeden
ĺok (22íAU)

Dlhovi cenné papiere na obchodovanie (253) -
(29ĺAU)

Dlhové cenné papĺere so splatnost''ou do jedného roka
držané do splalnosti (256) - (29ĺAU)

59 1 75,37

Výdavkový rozpočtový účel (222)

Prijmový rozpočtový Účet (223)

cenné papiere na obchodovanie (251) _

088

090

092

097

098

089 i

093

094

9e5

096

Poskytnuté návratné Íinančné výpoqroci subjeltom v
rámci konsolidovaného celku (271AU) - (29ĺAU) 099

Poskytnuté návratne finančné výpomoci ýzickým
osobám (277AU) - (291AU)

návralné

ute
AÚ)

ostatným

íĺnančnénávratné krátkodobévýpomoci
až05(r 0e)

Poskytnuté návratné finanlné výoomoci
podníkateÍskym subjektom (274ÄÚ) _ (29ĺAÚ)

Poskytnuté návĺatné finančné výpomoci subjektom v
ĺámci konsolidovaného celku (271AU) _ (29ĺAU)

Poskytnuté návratné íinančné výpomoci ostatným
subjektom verejnej správy (272AU) _ (291AU)

í00

'ĺ01

106

107

103

02:

í01

ĺ05

Poskvtnuté návratné finančné výoomoci ostatnÝm
orgaňizáciám (27 5 AÚ]l - (29 ĺ AÚJ'

'ĺ08

3.

4t11





súvaha Úč RoPo sFoV 1-01
51786249Zák|adná škola s materskou Škoĺou Jána Bakossa,

Bakossova 5, Banská

označenĺe STRANA PASiV
Čĺslo
ĺiadku

2019 2018

ob :c
: 115

E

VLASTNÉ lMANlE A zÁvÄzKY r' 'l16 + l.126 + r. 180 + r. í83 449 952,43 46ĺ ĺ1í,89

Vlaslné imanie l' 117 + l,120 + Í,123

oceňovacie rozdiely súčet (ĺ.'l18 + r. 119)

íí6 57 122,73 40 685,19

1'.t7

A.l.í oceňovacie rozdĺely z precenenia majetku a zäväzkov (*l- 414) í18

2. oceňovacie ĺozdiely z kapitálových Účastin (+/- 415) 119

Fondy súčet |ĺ' 121 + r.122)

il.1. ĺezervný fond (421) 121

ostatné íondy (427)

A.ilt. Výsledok hospodáIenia (+!) súčet (ĺ.124 až 125| 123

A.lll.1 NevyspoÍiadaný výsledok hospodárenia minulých rokoV (+/- 42B) 124

2. : 122

57 122,73

40 685,19

40 gg5,1g

59 247,03

Výsledok hospodärenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. í 17 +

r.'120 + ĺ. 124 + ĺ. 126 + r. 180 + r. 183)
16 437,54 -18 561,84

B súčet ĺ.'l27 + l,132+ r' 140 + Í.'l5í + Í' í73 't26

B.l Rezervy súčet (ĺ.128 až 13'l) 127

B.l'ĺ. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128

ostatné rezervy (459AÚ) 129

Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)

Žíoi."á''i.
ĺ. 1 39}

zúčtovanie odvodov prĺjmov rozpočtových organizáciĺ do rozpočtu 133
zriadovateľa (35í)

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134

3. (355)
transíerov rozpočtu obce a vyššieho územného celku : ĺrs

348 312,23 368 383,52

B,ll. '.J'i .'Ĺi.ii.'i ''i.li.i .piä'i .ĺl.t ĺ,' i 
js .i .

ZÚčtovanie kansferov zo Šlátneho rozpočtu v ĺámci
konsolidovaného celku (356)

132 280 108,46 28 1 386,45

B.lt.1 í 38'00

281 248,45280 1 08,46

lJo4,

I ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357)

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)

Zúčtovanie lransferov medzi subjektami verejnej správy a iné
zÚčtovania (359)

8.ilt. Dlhodobé záväzky súčet (r' 14{ až í50)

B'lll' ĺ. ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)

Dlhodobé prijate preddavky (475AÚ)

3, Dĺhodobé zmenky na úhĺadu (478AU)

4. Zäväzky zo sociálneho fondu (472)

Á Zäuäzky z nájmu (474AÚ)

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)

PohÍadávky azáuäzky z pevných teĺmĺnových operácii (373AÚ)

8. Predané opcie (3774Ú)

0 lne záväzky (379AÚ)

10. Vydane dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ)

B.tv. Krátkodobé záväzky súčet |ĺ. 152 až 172|

B.lV.ĺ Dodávatelia (321)

Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)

Prĺjaté preddavky (324, 47 5 AÚ)

ostatné záväzky (325, 479AU)

NevyÍakturované dodávky (326, 476AÚ)

6. Záväzky z nájmu (474AÚ)

PohÍadävky azäuäzky z pevných terminových operáciĺ (373AÚ)

137

6. í38

{ 10

140

141

142

11 147,21 8 38í'96

143

144 11 147,21 I 38 1,96

145

í46

147

í48

149

150

; ĺ5í 57 056,56 78615,11

92,83: 152

2.

3.

] í53

15!

155

í56

7
: 158

157

1s98. Pĺedané opcie (377AÚ)

23 942,929. lné záväzky (379AÚ)

Záväzky z upĺsaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)

160

16í

5111

't0.

48 178,60





51786249 ZálJadná škda s materskou školou Jána Bakossa,
Bakossova 5, Banská súvaha Úó RoPo sFoV ĺ{í

označenie STMNA PAsĺv Čĺsb
riadku 2019

a b

2018

6c 5

12.

Záväzky voči združeniu (368)

(331)

162

163

ĺ64

770,42

26 650,80

5 692,42

58,37
ĺ3. ostatné záväzky voči zamestnancom (333)

mi sociálneho poistenia a zdravotného

ĺ5. Daň z prĺjmov (341)

18.

24 8ĺ5,59

5 469,72

í9.

20-

21.

3.

4.

5.

6.

Výnosy budÚcích obdobi (384)

Vďahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina

182 44 517,47 52 043'í8

ĺ83

11

14.
105

167

ĺ66
16.

17

'17 1

170

172

Spojovacl účet pÍi zdruŽenĺ (396AÚ)

ostatné dane a poplatky (345)

Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)

ostatné prĺame dane (342)

Daň z prĺdanej hodnoty (343) 168

169

zúltovanie so subjektami mimo verejnej
správy

B.V.

B.V.ĺ.

2.

44 5',t7,47 52 043,.t8

9l!_'ľi:l kĺátkodobé (473^Ú,241) _ (255AÚ)

(24e)ostatné krátkodobé Íinančnévýpomoci

rozlíšenie sÚčet (ĺ. ĺ8ĺ + r. ĺ82)

Bankové úvery a výpomoci súčet|ĺ.174 aŽ 179)

Bežne bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, nĺ,232)

Prijaté odvýpomoci subjektov verejnej spráVy

ľäiiľ'lB!'?lxĺ[,ančne 
vÝPomoci od subjektov verejnej správy

173

176

174

175

177

178

Výdavky budúcich obdobĺ (383)

179

ĺ81

í80

Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)

c.

c.1

2.

D.

6t11





s1786249 základná Škda s materskou škoĺou Jána Bakossa,
Bakossova 5, Banská

Číslo účtu
alebo

skupiny
Náklady

201 9

; Výkaz ziskov a strat Úe nopó sioú zlĺ i

Spolu
2018

číslo rĺadku
Hĺavná činnosť Podnikateľská

činnosl'

2 3 4
:

,50 -

50ĺ

Spotlebované nákupy (r. 002 až r. 005)

Spokeba mateĺiálu
161 ?93ĺ4
72 848,20

9ĺ 354'94

68 071,40

41 675,40
Spokeba eneĺgie

Spoheba ostatných neskladovateľných dodávok

504, 507 Predaný lovar, Predaná nehnuteÍnosť

Služby (r. 007 až ľ. 0í0)

5'.11

51? _
513

518

:52
521

524

527

528

53

53ĺ

54

54ĺ

542

544

548

549

55í

552 Tvorba zákonných ĺezerv z prevädzkovej činnosli

Tvorba ostatných rezeĺv z prevádzkovej činnosti

557
činnosti

zákonných opravných poloŽĺek z prevádzkovej

22 700,88 8 775,52

020

021

022

02? 
l

024 l

025

026

018

029

027

030

031

032

55
14 582,67 14 582,67 4 513,28

4 513,2814 582,67 14 582,67

011

034

558

I

: 554

opravných poloŽiek z prevädzkovej
035

R_e-zeľvy_a-opravné položky z finančnej činnosti (r.
037+ r. 038) 036 l

Tvorba ĺezerv z Íinančnej činnosti 037

t. 55!

59

Tvoĺba opĺavných poloŽĺek z íinančnej činnosti

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich obdobĺ 039

ĺ50,70040Finančné náklady (r' 041 až r, 048)

56í Predané cenné papiere a podiely 041 I

042 ,

043 
,

562

563 Kurzové shaly

564 Nákĺady na pľecenenie cenných papierov

566 Náklady na krátkodobý Íinančný majetok

Úroky

567

c

502

503
26 396,00

5í 629,93
51

a udržiavanie
7 512,11

548,24

182 956,42

525

51 320,66

33 094,70

258 390,92

66 658,98

43 569,58

220,91

18 005,05

884 543, ĺ0

226 874,30

634 967.92

Dane a poplatky (ľ. 0,t8 aŽ r,

Náklady na repĺezentáciu

Ostatné služby

ostatné sociálne náklady

Cestovné

náklady (ľ' 012 aŽ ĺ'0í6}

020)

Daň z motorových vozidiel

Mzdové náklady

sociálne poistenĺe

Ostatné sociálne poistenie

sociálne náklady

532 Daň z nehnuteÍnosli

017 j

018 
:

91 354,94

43 569,58

22700,88

0ĺ9

008

009

016

0í0

5ĺ 629'93

003

164 203,14

72 848,20

004

007

005

006

884 543'í0

226 874,30

634 967,92

0ĺí

015

012

0ĺ4

013

7 512,11

548,24

99't

002

538 Ostatné dane a poplatky

545

náklady na plevádzkovú činnosť (r' 022 až

nehmotného

0statné
ĺ.028)

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

0statné pokuty, penále a úroky z omeškania

546 odpĺs pohľadávky

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

[:í3ľIľ"'8ä1iné 
položky z pĺevádzkovej činnosti

Manká a škody

dlhodobého nehmotného amajetku dlhodobého
majetku

Náklady na derivätové operácie oĺg

1t4

í 50,70 2 496,72





51786249 Základná škola s matenskou školou Jána Bakossa,
Bakossova 5, Banská

Čĺslo účtu
alebo

skupiny
Náklady

Výkaz ziskov a sbát Úč RoPo sFoV 2_0ĺ

Čĺslo liadku
2019

Podnikateľská
čĺnnosť

Hlavná činnosť Spolu
2018

4
b c 2 3

íinančné náklady 0!7-

048

054

1 50,70 ĺ50'70 2 496,72
Manká a škody na ĺinančnom

Mimoriadne náklady (r. 050 aŽ r. 053)

Štody

574 Tvorba rezerv

mimoriadne náklady

Tvorba opravných poloŽiek

58

05í

052

053

58 965,70

055

056

584

585

06587

f99
589

062 58 965,70 58 965,70 17 753,23

138,00
Účtovéskupiny 50 - 58

.00í + r.006+ r.0ĺí + .,017 + Í.021 + r.029 + Í'04o + Í.o/ĺ9+

063

064: súčet
!ľ.054)

(ĺ 1 174 075,24 1 174 075,24 402 684,2',1

a

568

569

57

572

578

579

583 057

do Štátnych
organrzacll

na ĺransíery
063)

a z odvodunáklady (rpĺĺjmov
až

rozpočtu ostatným

na Štátnehozo srozpočtu ubjektom

58 965,70 17 891,23

Náklady na transfery z ĺozpočtu obce alebo z ĺozoočlu
vyŠŠieho Územného celku šubjektom mimo verejnej
spravy

058

Náklady
vyššieho 059

586 060

na transfeĺy z.rozpočtu obce alebo z rozpočtu
územného celku ostatným subjektom ve'rejnej

Náklady z budúceho odvodu prĺjmov

Náklady z odvodu prĺjmov

na ostatné transíery

2t4





51786249 Základná Škola s materskou školou Jána Bakossa,
Bakossova 5, Banská

Výnosy' daň z prijmov a výsledok hospodárenia Čísĺo riadku

Výkaz ziskov a strát Úč RoPo sFoV 24í

20í9

Hlavná činnosť Podnikateľská
činnosť

2

2018
Spolu

a b c 3 4

60 za vlastné výkony a tovar (r. 066 až ľ. 068) 065

TrŽby za vlastne výĺobky

38 170,74

066 
r

99' !
38 170,74

38 170,74 27 025,46

27 025,46602 z predaia sluŽieb

za lovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 068 i

6ĺ zmena slavu vnúlĺooľganizačných zásob (t. 070 aŽ
Í. 073) (+/-) 069 :

611 staVu nedokonienej výroby 070

612 slavu polotovarov 071

072

073

613 Zmena stavu výrobkov

614 Zmena slavu zvierat

62 (ĺ. 075 až r. 078) 074

ô21 Aktivácia materiálu a tovaru

622 Aktivácia vnútroorganizačných sluŽieb

623

624

63

632

641

642

644

090

092

093

657

095

096

654 097

659 098

655 komplexných nákladov budúcich obdobĺ 099

66 Finančné výnosy (r. í0í až ĺ''l08) í00

66í Fržby z predja cenných papierov a podielov

38 170,74

604, 607

075

633

61 043,14 17 822,11

645

646

648

65

61 043,14 17 822,11

652

653

094

Úroky

1.01

102662

663 zisky

664 z precenenia cenných papierov

665 Výnosy z dĺhodobeho finančného majetku

z krátkodobeho íinančného majelkU

Výnosy z derivátových operácií

103

ĺ04

í05

106 i

61 043'í4

Číslo účĺu
alebo

skupiny

076

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

Aktivácia dlhodobeho hmotného majetku

D-aňoy^é_g colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080
až ĺ 082)

Daňové a colné výnosy štátu

Daňové výnosy samosprávy

Výnosy z poplatkov

64
jn^s_tatné výnosy z prevádzkovej činnosti (l' o84 až l'
i 08el

Tržby. z preda:p dlh.odobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

61 043,ĺ4083

084

087

TrŽly z gtedaja materiálu

a z omeškaniaúroky

ostatne výnosy z pĺevádzkovej činnosti

ostatné pokuty, penále a úroky z omeŠkania

Výnosy z odpisaných pohladávok 088

089

Zúčtovanie ĺezeĺv a opĺavnÝch ooložiek z
prevádzkovej činnosti a Íinänčnei činnosti a
zúčtovanie časového rozlišenia ('.09í + r. 096 + r
099)

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
pľevádzkovej činnosti (r. 092 aŽr' 095)

ZÚčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej

Zúčtovanie ostatných rezeĺv z prevádzkovej činnosti

Zúčtovanie zákonných opĺavných položiek z
prevádzkovej činnosti

Zúčlovanie ostatných opravných položiek z
prevádzkovej činnosti

_o_pravných položiek z finančnej
0e8)

ZúÓtovanie rezerv z Íinančnej činnosli

ZÚčtovanie Íezery a
činnosti (r. 097 + r.

Zúčtovanie opravných poloŽiek z Íinanlnej činnosti

: 666

ostatné Íinančné výnosy

107

3t4





$í786249 Základná škola s materskou Školou Jána Bakossa,
Bakossova 5, Banská Výkaz ziskov a stĺát Úč RoPo sFoV 241

číslo účĺu
alebo

skupiny
výnosy' daň z prĺjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku

b c

ľľ'i.9!9'ýn-9:t ĺ1 !í9 aŽ ĺ' 113)

Náhrady Škód

í99

110

Íezerv 111

Hlavná činnost'

20í9

Podnikateľská
činnosť Spolu

20í8

42 3

ostatné mimoriadne výnosy

679 Zúčtovanĺe opravných poloŽiek

z transferov a
68

68ĺ

112

1í3

v
111

(ĺ.115 až ĺ 123)

z beŽných transferov zo Štátnehorozpočtu ĺ'l5
682 Výnosy z kapitálových kansÍerov zo štátneho rozpočtu ĺí6
683 Výn z bežných transferov od ostatných subjektov

spÍavy

a

117

684 Vý.noiy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov verejnej špľávy í18

z beŽných transferov od Európskej únie It9
686 Výnosy z kapitálových transíeÍov od EurÓpskej únie 120

ô87 od ostalných subjektov
121

688 kapitálových transferovod ostatných
mimo veľejnej správy

z

Výnosy z odvodu rozpoČtových prijmov

122

z a príjmov v
av

123

12469 ĺ 091 298'90 1 09't 298,90 339 274,80
celkom (ĺ

z
69ĺ

692

125

126

396 636,70 396 636,70 141 894,48

ĺ ĺ 154'99 3 5ĺ6'80

675 288,81 19ĺ 567,04

968,042 904,12

4 973,00 í 300,00

693

696

697

Výnosy samosprávy
rozpočtu a od iných

z bežných transferov zo Šlátneho
subjektov veĺejnej spĺávy 127 : 675 288,81

í 1 'ĺ54'99

2 904,12a 128

129

ĺ30

transÍerov od ostatných
131

695 Výnosy. samosprávy z beŽných kansÍerov od
tsuropskeJ unte

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
EUropsKeJ unte

samosprávy z
mtm0 4 973,00

698 z.kapitálových transíerov od
mlmo verejneJ spÍávy 341,28 341,28 28,44

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových prĺjmov 133

134

ĺ36

137

Účtová trieda 6

9!!e1(r'.065+ Í.'069+ ĺ'074+ ĺ,079+ 7.693+ r'090+ r. í00 + r109+ĺ.11411.1241

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. í34. r.064) (+/.)

daň z pĺijmov

_ 99t_ Dodatočne platená daň z prĺjmov

:Výsledok hospodárenia po zdanenĺ
i r. ĺ35. (ĺ. 136; r' 137) (+Ĺ)

1 190 512,78 1 19A 512,78 384122,37

_í8 561'84
135 | 16 437,54

16 437,54138

4t4

16 437,54 18 56í,84




