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1. Údaje o škole 

Názov školy:   Základná škola s materskou školou Jána Bakossa 

Adresa:    Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica 

Telefónne číslo:   048 / 4153301 

Webové sídlo:   https://zsbakbb.edupage.org 

Adresa elektronickej pošty: skola@zsbakbb.edu.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Meno a priezvisko funkcia 

Mgr. Janka Danihlíková riaditeľka školy 

Mgr. Iveta Miklošková Vinarčíková 
zástupkyňa riaditeľky školy  
pre základnú školu 

Mgr. Lenka Štolecová 
zástupkyňa riaditeľky školy 

pre materskú školu 

Mgr. Jana Kováčová Necpálová vedúca školskej jedálne 

 

Rada školy 

Meno a priezvisko funkcia 
Skupina, za ktorú bol člen 
volený/delegovaný  

Mgr. Richard Gaál predseda pedagogický zamestnanec školy 

Mgr. Soňa Mešťanová člen pedagogický zamestnanec školy 

Mgr. Jana Kováčová Necpálová zapisovateľka nepedagogický zamestnanec školy 

Mgr. Anna Martišovičová člen zástupca delegovaný zriaďovateľom 

Mgr. Monika Pastuchová člen zástupca delegovaný zriaďovateľom 

Mgr. Stanislav Mičev člen zástupca delegovaný zriaďovateľom 

MUDr. Ludvík Nábělek člen zástupca delegovaný zriaďovateľom 

Ing. Ivan Fraňo člen zástupca rodičov 

Mgr. Daniel Koštial člen zástupca rodičov 

Mgr. Viera Pašerbová člen zástupca rodičov 

Mgr. Tomáš Tušim člen zástupca rodičov 

 

2. Údaje o zriaďovateľovi 

Názov zriaďovateľa: Mesto Banská Bystrica 

Sídlo: Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica 

Telefónne číslo: 048/43 30 321 - 322 

Adresa elektronickej pošty: podatelna@banskabystrica.sk 

 

mailto:podatelna@banskabystrica.sk


3. Informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 

Názov 
orgánu 

Dátumy 

zasadnutí Prijaté uznesenia 

Ra
da

 šk
ol

y  

október 
2020 

Per rollam 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy za školský rok 2019/2020 

 Aktualizácia ŠkVP pre ZŠ i MŠ pre školský rok 2020/2021 

 Zmeny v školskom poriadku pre základnú školu 

 Zmeny v školskom poriadku pre materskú školu 

24. 6. 2021 

prezenčne 

 Návrh na pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie 
výchovno-vyučovacieho procesu v školskom roku 2021/2022 

 Personálne zabezpečenie školy v školskom roku 2021/2022 

 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2020 

 Návrh rozpočtu na rok 2021 

 Zápis žiakov do 1. ročníka 

 Spôsob a kritériá hodnotenia žiakov počas mimoriadnej situácie 

30. 8.2021 

Per rollam 

 Aktualizácia ŠkVP pre MŠ 

 Školský poriadok pre materskú školu platný od 2.9.2021 

 Školský poriadok pre základnú školu platný od 2.9.2021 

Pe
da

go
gi

ck
á 

ra
da

 

28. 8. 2020 

 Organizácia školského roka  2020/2021, prerokovanie:  
- úväzkov učiteľov, 
- rozvrhu hodín, dozorov, 
- kariérových pozícií pedagogických zamestnancov, 
- klasifikácie predmetov, 
- školského poriadku, 
- integrácie žiakov, 
- usporiadaní denných činností v materskej škole (denný poriadok) 
- pokynov upravujúcich podmienky prevádzky školy vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu 

1. 10. 2020 
 Prerokovanie Správy o VVČ školy, jej výsledkoch a podmienkach školy za 

školský rok 2019/2020 

25. 11. 2020 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok školského 

roka 2020/2021 

 Zmeny v hodnotení a klasifikácii výchovných predmetov na 2. stupni ZŠ 
(vzhľadom na prebiehajúce dištančné vzdelávanie) 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu počas dištančnej výučby 

21. 1. 2021 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského 

roka 2020/2021 

 Integrácia žiakov (nové návrhy) 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu počas dištančnej výučby 

 Prerokovanie kritérií prijímania detí do materskej školy 

14. 4. 2021 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok školského 

roka 2020/2021 

 Prerokovanie metodických usmernení k návratu žiakov do škôl  
po ukončení dištančnej výučby 

24. 6. 2021 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok školského 

roka 2020/2021 

 Organizačné pokyny k ukončeniu školského roka, čerpanie voľna počas 
letných prázdnin 



M
et

od
ick

é 
zd

ru
že

ni
e 

pr
e 

M
Š 26. 8. 2020 

 Prerokovanie plánu MZ 

 Sprostredkovanie informácií zo vzdelávaní 

10.6.2021 
 Vyhodnotenie činnosti MZ 

 Aktualizačné vzdelávanie 

M
et

od
ick

é 
zd

ru
že

ni
e  

p
re

 1
. 

– 
4.

 ro
čn

ík
 

18.9.2020 

 Plánu práce MZ- doplnenie, schválenie 

 Aktualizácia TVVP pre jednotlivé ročníky 

 Hodnotenie žiakov 

 Príprava akcií na nasledujúce mesiace 

2. 12. 2020 

 

 Adaptácia prvákov 

 Analýza  a vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov  
za 1. štvrťrok školského roka 2020 /21 

 Príprava na dištančné vzdelávanie 

21. 1. 2021 

 

 Priebeh a vyhodnotenie dištančného vzdelávania. 

 Spolupráca s rodinou 

3. 6. 2021 

 

 Príprava hodnotiacej správy za školský rok 2020 /21 

 Vyhodnotenie súťaží, akcií, vzdelávania členov MZ 

 Návrhy na skvalitnenie práce pre budúci školský rok 

M
et

od
ick

é 
zd

ru
že

ni
e  

pr
e 

ŠK
D 

27. 8. 2020 

 

 Rozdelenie úloh pre členov MZ 

 Schválenie plánu práce MZ na školský rok 2020/21 

 Oboznámenie sa s platnými pandemickými opatreniami 
 Plán podujatí v ŠKD na mesiace september- október 2020 

28. 10. 2020 

 Vyhodnotenie činnosti za 1. štvrťrok školského roka 2020/2021 

 Informácie a skúsenosti so zaškolením detí 1. ročníka 

 Plán podujatí v ŠKD na november 2020 - január 2021 

24. 2. 2021 

 Vyhodnotenie činnosti za prvý polrok 2020/2021 

 Spolupráca triedne učiteľky - vychovávateľky 

 Plán akcií v ŠKD na mesiac marec - máj 2021 

26. 5. 2021 

 Analýza a vyhodnotenie činnosti ŠKD za 3. štvrťrok 

 Vyhodnotenie Plánu práce MZ za 2. polrok 2021/2002  

 Plán podujatí v ŠKD na mesiace máj, jún 2021 

Pr
ed

m
et

ov
á 

ko
m

isi
a 

pr
íro

do
ve

dn
ýc

h 
pr

ed
m

et
ov

 

a
 i

n
fo

rm
a

ti
k

y
 

10. 9. 2020  Plán práce PK prírodovedných predmetov 

18. 11. 2020 

 Výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok školského roka 2020/2021 

 Vyhodnotenie úrovne  písomných previerok z matematiky v triedach 

 Zapojenie do predmetových olympiád a súťaží (Technická olympiáda, 
Matematická olympiáda, Informatická súťaž iBobor) 

 Vzdelávanie učiteľov on-line 

20. 1. 2021 

 Výchovno-vzdelávacie výsledky  za 1. polrok školského roka 2020/2021 

 Plnenie/neplnenie TVVP počas prvého  polroku 

 Výsledky Technickej olympiády 

 Dištančná forma vzdelávania a dopad na úroveň vzdelávania žiakov 
najmä zo znevýhodneného prostredia 

16. 6. 2021 

 Výchovno-vzdelávacie výsledky  za 2. polrok školského roka 2020/2021. 

 Plnenie/neplnenie TVVP počas druhého polroku 

 Zapojenosť žiakov do súťaží, výsledky olympiád MAT, FYZ, BIO 

 Hodnotiaca správa za PK 

 Exkurzie zrušené kvôli zlej epidemiologickej situácii na SK 

 Opatrenia pre nasledujúci školský rok na zmiernenie negatívneho 
dopadu dištančného vzdelávania na vedomostnú úroveň žiakov 



Pr
ed

m
et

ov
á 

ko
m

isi
a 

ja
zy

ko
v  

august 2020 

(prezenčne) 

 Plán práce PK na rok 2020/2021 

 Tematické výchovno-vzdelávacie plány na rok 2020/2021 pre všetky 
jazyky v jednotlivých ročníkoch 

Úlohy vyplývajúce zo zasadnutia PK: 
 vstupné testy zo slovenského jazyka a literatúry uskutočniť vo všetkých 

ročníkoch v posledný septembrový týždeň, najneskôr však prvý októbrový 
týždeň          

 v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou upraviť TVVP pre žiakov so ŠVVP 

 zúčastniť sa česko-slovenského projektu  „Záložka do knihy spája školy“ 

 zúčastniť sa projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 
k Medzinárodnému dňu školských knižníc“ 

 priebežne sledovať časopis Jazyk a literatúra (v digitálnej forme je prístupný 
na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk) 

11. 11. 2020 

(online) 

 Jednotný postup pri dištančnom vzdelávaní 
 Individuálny prístup k žiakom so ŠVVP v spolupráci s asistentmi učiteľa   
 Kritériá hodnotenia žiakov počas dištančného vzdelávania zohľadňovať 

individuálne podmienky na domácu prípravu v rámci dištančného 
vzdelávania 

12. 1. 2021 

(online) 

 Predĺžené klasifikačné obdobie za prvý polrok školského roka 2020/2021  

pre všetkých žiakov 2. stupňa do 31.3.2021 

17. 6. 2021 

(prezenčne) 

 Hodnotiacu správa o výchovno-vzdelávacej činnosti PK jazykov 

v školskom roku 2020/2021 

 Vyhodnotenie činnosti počas mimoriadneho prerušenia vyučovania 
v školách 

Pr
ed

m
et

ov
á 

ko
m

isi
a 

sp
ol

oč
en

sk
ov

ed
ný

ch
 

a 
vý

ch
ov

ný
ch

  p
re

dm
et

ov
 

26. 8. 2020 

 

 Schválenie plánu práce PK na školský rok 2020/21 

 Úprava a doplnenie TVVP s ohľadom na dištančné vzdelávanie 

9. 11. 2020 

 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok školského 
roka 2020/2021 

 Zhodnotenie dištančného vzdelávania 

 Hodnotenie výchovných predmetov – neklasifikovať, hodnotiť slovom 

absolvoval 

21. 1. 2021 
 Predĺženie klasifikácie za 1. polrok školského roka do 31.3. 2021 

 Klasifikácia žiakov počas dištančného vzdelávania 

21. 6. 2021 
 Zhodnotenie plnenia plánu práce 

 Problémy počas dištančného vzdelávania, návrhy na opatrenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Údaje o počte žiakov 

Počty žiakov ZŠ ŠKD 

spolu1 so ŠVVP1 

zapísaných 

do 

1.ročníka2 

prijatých 
do 1. 

ročníka 

podali 

prihlášku 
na strednú 

školu 

prijatí na 
strednú 
školu3 

Počet 
oddelení1 

Počet 
zapísaných 

žiakov1 

332 29 72 49 43 43 6 142 

Zdroj údajov:  
1Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01, Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 4 – 01, zber údajov k 15.09.2020. 
2Príloha k výkazu Škol(MŠVVŠ SR) 3 – 01 Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021, zber údajov k 30.05.2020. 
3Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01, Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 4 – 01, zber údajov k 15.09.2021.  

 

 

MŠ 

Počet detí spolu Počet detí so ŠVVP Počet novo prijatých detí 
k 01.09.2020 

44 0 15 

Zdroj údajov: Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 1 – 01, zber údajov k 15.09.2020. 

 

 

Vzdelávanie v triedach pre žiakov so ŠVVP a žiakov s nadaním 

Počet tried Počet žiakov zameranie 

xx xx xx 

xx xx xx 

 

5. Výsledky hodnotenia žiakov 

Počet žiakov 
k 31.08.2021 

prospeli neprospeli nehodnotení opakujú 
ročník 

Klasifikovaní 
2.,3.,4. 

stupňom  
zo správania 

Hodnotení 
slovným 

hodnotením 

327 307 7 13 2 1 50 

Zdroj údajov:  
Príloha k výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01Prospech a dochádzka žiakov základných škôl, zber údajov k 15.09.2021. 

 

6. Údaje o počte pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších 
zamestnancov 

Počet zamestnancov k 30.06.2021 

spolu pedagogickí odborní 
ďalší 

škola školská jedáleň 

55 38 0 9 8 

 



7. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

Pedagogickí 
zamestnanci 

Učiteľ 

Pe
da

go
gi

ck
ý 

a
si

st
e

n
t 

/a
si

st
e

n
t 

uč
ite

ľa
 

Vy
ch

ov
áv

at
eľ

 

Šk
ol

sk
ý 

šp
ec

iá
ln

y 
pe

da
gó

g 

Šk
ol

sk
ý 

tr
én

er
 

Za
hr

an
ičn

ý 
le

k
to

r 

 

MŠ 

1. 

stupeň 
ZŠ 

2. 

stupeň 
ZŠ 

Počet spolu 4 11 13 3 6 1 0 0 

Kvalifikovaní 4 11 13 3 6 1 0 0 

Nekvalifikovaní 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dopĺňajú si kvalifikáciu 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

8. Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Materská škola 

Názov aktivity 

Ahoj škôlka – športovo-zábavné popoludnie 

Európsky týždeň športu –  spolupráca s olympijským výborom 

Deň mlieka v materskej škole 

Deň zdravej výživy v MŠ 

Mesiac úcty k starším – výroba pohľadníc 

Logopedická depistáž – Centrum Slniečko 

Angličtina pre škôlkarov - CVČ 

Fit kids – športový krúžok 

Jesenné fotografovanie  
Deň materských škôl 
Vianočné fotografovanie 

DIVADLO - bábkové predstavenie v MŠ 

Mikuláš v MŠ 

Vianočné zvyky a tradície – ako je to u nás doma 

Výtvarná súťaž Hvezdáreň BB, „Vesmír očami detí“ 

Európsky týždeň športu v MŠ - Športovo-zábavné dopoludnie „Ahoj škôlka“ 

Výtvarná súťaž Olympijský výbor  „Môj Olympijský deň“ – Olympiáda Tokyo 

Výtvarná súťaž  MPC a Ministerstvo školstva, „Dúhový kolotoč – Čarujem  farbičkami“ 

Karneval 

Letné fotografovanie 

MDD v materskej škole 

Rozlúčka s predškolákmi 
 

 



Základná škola 

Realizácia súťaží a účasť na súťažiach: 

Názov súťaže 
Účastníci /žiaci 

Umiestnenie 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice – Potteriáda (Téma: Radosť ukrytá 
v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou), celoslovenská súťaž 

9. miesto 

Technická olympiáda – školské kolo 9. ročník 

Matematická olympiáda - školské kolo 5.-9.ročník 

Technická olympiáda – okresné kolo bez umiestnenia 

iBobor 3. – 7. ročník 

Pytagoriáda – školské kolo 3. – 4. ročník 

Hviezdoslavov Kubín – triedne kolo 1.stupeň 

Výtvarná súťaž MŠ SR žiak  4. ročníka 

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 2. – 4. ročník 

Nakresli zdravie – celoslovenská výtvarná súťaž  2 žiaci – 3. ročník 

Galéria talentov o cenu Jána Bakossa – celoslovenská súťaž organizovaná  
ZŠ s MŠ J.Bakossa a LHM v Banskej Bystrici 

bez umiestnenie 

Medzinárodná súťaž v písaní esejí v AJ organizovaná The Goi Peace Foundation 
z Japonska na tému: Čo je život?  Organizátor súťaže MŠVVaŠ SR  

1 žiačka –  

5. ročník 

 

Iné aktivity organizované školou a inými subjektami 
Názov aktivity Účastníci/žiaci 

Logo ŠKD – súťaž žiakov spojená s hlasovaním o najlepšie logo ŠKD 

Zážitky z prázdnin – projekty – výstava vo vestibule školy  1. stupeň ZŠ 

Európsky deň jazykov 2. stupeň 

Pasovanie prvákov 1. stupeň 

Deň mlieka 1. stupeň 

Testovanie profesijnej orientácie žiakov 9. ročníka v spolupráci s CPPPaP 9. ročník 

Deň otvorených dverí – online návšteva stredných škôl 9. ročník 

Práca s prírodnými materiálmi ŠKD 

Svetový deň duševného zdravia – prosociálna aktivita na tému 

PSYCHOHYGIENA 
7. ročník 

Deň zdravia a zdravej výživy 1. stupeň 

Plody zeme - výstava 1. stupeň 

Biela pastelka celá škola 

Mesiac úcty k starším - Naši starí rodičia sú super 1. stupeň 

Mesiac úcty k starším - Príprava pozdravov bývalým zamestnancom školy celá škola 

Všetkovedko, vedomostná súťaž 1. stupeň 

Vyrobme si šarkana ŠKD 

Noc výskumníkov – účasť na prednáškach vedcov a prezentácii vedeckých 
stánkov 

2. stupeň 



List Ježiškovi – vianočná  pošta ŠKD 

Mikulášske podujatie v ŠKD ŠKD 

Výroba vianočných darčekov pre kamarátov ŠKD 

Vianočné popoludnie ŠKD 

Vianoce pre zvieratká 1. stupeň  
Vianočný čas 1. stupeň 

Karneval v triede 1. stupeň 

Fašiangy - výroba masiek  ŠKD 

Výroba pozdravov – Valentínky ŠKD 

Mesiac knihy – čitateľská gramotnosť ŠKD 

Veľkonočná výzdoba  školy ŠKD 

Deň vody 1. stupeň 

Mobilné knižnice – spolupráca s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča 1. stupeň 

Kraslice – vajíčko maľované – výstava  1.stupeň 

Deň Zeme 1.stupeň a ŠKD 

Veselé kamene – maľovanie prírodného materiálu ŠKD 

Výroba darčekov pre mamičky ŠKD 

Tvorba  obrázkov – Malá kniha o zvieratách 3 ŠKD 

Darček pre mamičku 1.stupeň 

Návšteva Múzea SNP 9.ročník 

Zber papiera, ochrana životného prostredia všetci žiaci 
MDD v škole 1.stupeň 

Jakubský chodník – vychádzka do prírody 1.ročník 

Tihányiovský kaštieľ -  múzeum 1.ročník 

Farebný svet zdravia 1.ročník 

Hľadajte Cesnaka  - historická prehliadka BB 4. a 6. ročník 

Výstup na Urpín – vychádzka do prírody 4. ročník 

Didaktické hry 1. stupeň 

Medzinárodný deň detí –  popoludnie plné súťaží ŠKD 

Deň otcov – úcta k otcom                 ŠKD 

Prevencia šikany a kyberšikany - CPPPaP 5. a 6. ročník 

Protidrogová prevencia - CPPPaP 8. a 9. ročník 

 

Z dôvodu hygienicko-epidemických opatrení sa v školskom roku 2020/2021 nekonali kurzy na 
odstraňovanie plaveckej a korčuliarskej negramotnosti, lyžiarske kurzy a škola v prírode. 

Školské výlety sa realizovali formou vychádzky do prírody. 

Škola pravidelne informovala verejnosť o svojich aktivitách a úspechoch na webovom sídle školy 
https://zsbakbb.edupage.org a na školskej Facebookovej stránke. 
 

 

 

 



9. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Materská škola 

Názov projektu Zameranie 

Technická škôlka 

Projekt  prispieva k celkovej technickej a vedeckej gramotnosti detí  
predškolského veku. Má za cieľ vzbudiť záujmu detí o techniku, 
pestovanie vzťahu k technike, rozvíjanie technického myslenia a 

manuálnych zručností, čo môže v budúcnosti viesť k zvýšenému 
záujmu detí o technické odbory na školách. 

Čítankovo 
Spájanie lásky k deťom s láskou ku knihám, rozvíjanie vzťahu detí 
k čítaniu a ku knihám. Prehĺbenie vzťahu medzi generáciami. 

KOZMO a jeho dobrodružstvá Prevencia šikanovania v podmienkach MŠ 

Najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice – Potteriáda  

Radosť z čítania, kúzlo ukryté v príbehu. 
Podpora čitateľskej gramotnosti, podnecovanie detskej fantázie, 
vytváranie vzťahu ku knihe. 

 
Základná škola 

Názov projektu Zameranie 

Záložka do knihy spája školy – 

medzinárodný projekt 
Rozvíjanie a podpora čitateľskej gramotnosti, nadväzovanie 
vzťahov s partnerskými školami. 

Najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice - Potteriáda  

Radosť z čítania a vzdelávania podporovaná školskou knižnicou. 
Podpora čitateľskej gramotnosti, podnecovanie detskej fantázie, 

vytváranie vzťahu ku knihe. 
Galéria talentov  
o cenu Jána Bakossa 

v spolupráci s Literárnym 
a hudobným múzeom v B.B. 

Rozvoj a podpora záujmových aktivít žiakov základných škôl 
a osemročných gymnázií. 
Príležitosť prezentovať svoj talent v oblasti: spev, hra na hudobný 
nástroj, literárna tvorba, výtvarná tvorba, fotografia. 

Enter micro:bit – projekt T-com  Programovanie robotov. 

Vianočný projekt  
(Durham, Veľká Británia) 

Propagácia vianočných zvykov, výroba a distribúcia vianočných 
ozdôb do zapojených škôl, nadviazanie priateľstva. 

Škola podporujúca zdravie – 

medzinárodný projekt. Propagácia zdravého životného štýlu. 

Národný program boja proti 
drogám 

Program zameraný na protidrogovú prevenciu. 

Metamorfózy školskej záhrady 

Starostlivosťou o školskú záhradu viesť žiakov k vytváraniu 
vzťahu k životnému prostrediu a k vytváraniu estetického 

prostredia. 

Ovocníčkové stredy v ŠKD Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a zdravej strave. 

Viem čo zjem  Celonárodný projekt RÚVZ venovaný zdravej výžive. 

IT Akademy Vzdelanie pre 21. storočie. 

Separovaný odpad Ochrana životného prostredia. 
Elektronizácia a revitalizácia 
školských knižníc 

Projekt zameraný na revitalizáciu školských knižníc a podporu 

čitateľskej gramotnosti žiakov. 

E-testovanie 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického 
testovania. (NÚCEM). 

Aj TY v IT Programovanie Microbitov a LEGO robotov. 



10. Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou 
v škole 

 

Inšpekčná činnosť v základnej škole v školskom roku 2020/2021 vykonaná nebola. 
 

Termín konania inšpekcie xxx 

Druh inšpekcie xxx 

Cieľ inšpekcie xxx 

Dosiahnutá úroveň hodnotenia xxx 

 

11. Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy 

 
Zhodnotenie priestorového a materiálno-technického vybavenia 

pozitíva negatíva 

Technický stav budovy  
a priestorov 

 školská záhrada určená pre MŠ 

s hernými prvkami, 
 hygienicky nezávadné, svetlé, 

vzdušné a priestranné triedy na 
dennú činnosť detí v MŠ, 

 samostatná jedáleň pre MŠ,  

 samostatné spálne pre MŠ,  

 priestranné a vzdušné triedy ZŠ, 
 učebne cudzích jazykov, 
 žiacka školská kuchynka, 
 žiacka knižnica, 

 školská jedáleň, 

 zrekonštruovaná telocvičňa, 

 školský areál vhodný na 

výučbové a voľnočasové aktivity, 

 zrekonštruovaná strecha po 
havarijnom stave na časti 
budovy, 

 zrekonštruovaná výdajná stena 
v školskej jedálni 

 havarijný stav strechy v jednom 

pavilóne, 

 nevyhovujúci stav kanalizácie 

v škole aj školskej jedálni, 
 nevyhovujúca elektroinštalácia 

v celej budove, 

 prerastené stromy v školskej 

záhrade, napadnuté sypavkou, 

bránia prenikaniu svetla do tried 

a ohrozujú zdravie a bezpečnosť 
žiakov a zamestnancov, 

 opotrebované herné prvky 
v záhrade materskej školy, 

 budova školy nie je zateplená, 
dochádza k únikom tepla, 

 absencia športového areálu – 

bežecké dráhy, ihriská na loptové 
hry, 

 nefunkčná školská dielňa 

Zariadenie/vybavenie  

 triedy ZŠ/MŠ vkusne zariadené 
funkčným nábytkom, 

 dataprojektor alebo interaktívna 
tabuľa v každej triede MŠ/ZŠ, 

 vynovené priestory pre vedenie 
školy 

 

 absencia vhodného zariadenia v 
chodbových oddychových zónach 

- nie sú vybavené nábytkom, resp. 
vybavenie je staré, opotrebované 

a nefunkčné, 

 kabinety učiteľov sú vybavené 
starým a často aj nefunkčným 
nábytkom 

 

 



Zrealizované aktivity pre skvalitnenie priestorových a materiálno-technických podmienok 

Opravy a údržba 

Revitalizácia školskej telocvične: 
zrekonštruovaná palubovka, vymaľovanie, rekonštrukcia náraďovne, 
kompletná rekonštrukcia strechy, odstránenie  grafitov na vonkajšom 
murive. 

Kompletná rekonštrukcia strechy na spojovacej chodbe v budove školy. 
Výmena podláh a vymaľovanie priestorov vedenia školy po havárii – 

zatečenie a vytopenie v dôsledku nefunkčnej strechy). 
Rekonštrukcia výdajnej steny v školskej jedálni. 
Vymaľovanie 3 tried a kabinetu. 

Pravidelná údržba herných prvkov v záhrade MŠ. 

Zariadenie/vybavenie 

interiéru a exteriéru  

Vybavenie priestorov vedenia školy novým nábytkom. 

Vybavenie tried 2. stupňa novým funkčným nábytkom. 

Vybavenie 4 tried dataprojektormi a tabuľami na premietanie. 

Doplnenie šatňových skriniek pre žiakov 2. stupňa vo vestibule školy. 
Postupná výmena zastaraných a nefunkčných notebookov pre učiteľov. 

Zakúpenie grafických tabletov a vizualizérov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, 

v ktorých má škola nedostatky 

 

SWOT analýza 

Silné  stránky (S) Slabé stránky (W) 
 kultúra školy, 
 realizácia inovatívnych metód a foriem vo 

vyučovaní, 
 tvorba vyučovacích projektov, 
 tvorivosť učiteľov, 
 odbornosť vyučovania, 
 mimoškolské aktivity školy, 
 pestrá záujmová činnosť, 
 vytváranie podmienok na vzdelávanie žiakov 

so ŠVVP, SZP a marginalizovaných skupín, 
 asistenti učiteľa, 
 špeciálny pedagóg, 
 aktívna činnosť koordinátora prevencie 

závislostí a sociálno- patologických javov,  
 aktívna spolupráca s inštitúciami, napr. 

- s MsÚ, školským úradom, 
- so ŠVK, KMK a LHM, 

- s UMB, s Múzeom SNP, 
- s Domom Matice slovenskej v B. Bystrici, 

- so Stredoslovenským osvetovým 

      strediskom v Banskej Bystrici,  

- s Bábkovým divadlom na Rázcestí, 
 obnovené priestory a zariadenie školy, 
 MŠ ako súčasť školy, 
 bezbariérovosť priestorov MŠ, 
 prezentácia školy na verejnosti, 
 zapájanie žiakov do súťaží,  
 diétne stravovanie, 
 dobrá dostupnosť školy, 

 atraktívny areál obklopený zeleňou. 

 nevyhovujúci stav strechy v jednom 

pavilóne, 

 nevyhovujúci stav elektroinštalácie, 
 nevyhovujúca kanalizácia v budove školy 

a v školskej jedálni, 
 nízky počet asistentov učiteľa vzhľadom na 

vzrastajúci počet integrovaných žiakov 
v triedach,  

 absencia školského psychológa, 
 absencia priestorov pre ŠKD, 
 slabý záujem rodičov pomôcť škole, 
 veľmi nízky záujem niektorých 

rodičov/zákonných zástupcov o žiakov, 
 absentuje bezbariérový prístup do tried, 

 postupné zastarávanie výpočtovej techniky, 
 zdĺhavý legislatívny proces pri snahe o 

revitalizáciu zelene v školskej záhrade.  
 

Príležitosti (O) Ohrozenia (T) 

 skvalitňovať informačný a  komunikačný 
systém školy, 

 revitalizovať odborné učebne, 
 zvyšovať úroveň výchovno-vyučovacieho 

procesu, 

 zapájať sa do projektov, 

 zintenzívniť spoluprácu s rodičmi žiakov, 
 zapájať rodičov žiakov do života školy,  

 rozšíriť záujmovú činnosť, 
 skvalitňovať materiálno-technické 

a personálne podmienky vzhľadom na 
zvyšujúci sa počet žiakov so ŠVVP a SZP. 

 neustále sa meniaca štátna školská politika, 

 zdĺhavé riešenie problémového správania 
žiakov v spolupráci s PZ a UPSVaR, 

 nedostatočné nástroje na znižovanie 
záškoláctva, 

 rastúce byrokratické požiadavky na prácu, 

 nedostatok finančných prostriedkov na 
odstránenie havarijných stavov vznikajúcich 

v dôsledku veku budov. 



 

Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy 

(podľa § 5 ods. 7 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z.) 

Plánovaný cieľ/aktivita Vyhodnotenie plnenia 

Skvalitnením výchovno-vzdelávacieho 
procesu zlepšiť vyučovacie výsledky 

žiakov. 

 odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov na 
úrovni 94, 30%, 

 vyučujúci štúdiom pedagogickej a odbornej 

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

 vyučujúci intenzívnejšou spoluprácou so školskou 
špeciálnou pedagogičkou rozvíjajú svoje 
kompetencie práce so žiakmi so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami,  

 špeciálna pedagogička uskutočňuje individuálne 
intervencie so žiakmi so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami a poskytuje im pomoc vo 

výchovno-vzdelávacom procese, 
 zintenzívnila sa spolupráca výchovnej poradkyne 

so zákonnými zástupcami žiakov, 
 doučovanie žiakov 9. ročníka formou krúžkov, aby 

dosiahli čo najlepšie výsledky na Testovaní 9  
a prijímacích skúškach. 

Dobudovaním odborných učební 
a obnovou zariadenia v priestoroch školy 
skvalitniť a zmodernizovať materiálno-

technické vybavenie školy. 

 materská škola je zapojená do projektu Technická 

škôlka, 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, 
deti tak môžu rozvíjať svoju predstavivosť, logické 
myslenie a zručnosti pri práci so skutočným 
náradím a materiálom, 

 do tried základnej školy boli zakúpené nové lavice, 
 rada rodičov zakúpila škole interaktívnu tabuľu, 

notebooky, rôzne učebné pomôcky, športové 
potreby a hračky do MŠ a do ŠKD, 

 projekt na vybudovanie moderných odborných 
učební sa zatiaľ nerealizuje a škola nemá vlastné 
prostriedky, aby odborné učebne vybudovala vo 
vlastnej réžii, 

 skvalitnil a zrýchlil sa internet, zaktualizoval sa 

softvér, dokúpili sa grafické tablety a vizualizéry.  
Vytváraním spoločných tradícií rozvíjať 
aktívnu spoluprácu medzi deťmi 
materskej školy a žiakmi základnej školy. 

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

 spoločný začiatok a ukončenie školského roka, 
 žiaci 4. ročníka ZŠ v rámci mesiaca knihy čítali pred 

spaním rozprávky deťom v MŠ, 
 na technickej výchove žiaci vyhrabali lístie zo 

záhradky MŠ, 
 žiaci MŠ sa pri príležitosti karnevalu predviedli 

v maskách žiakom 1. stupňa ZŠ,  



 žiaci ZŠ predviedli svoje karnevalové masky deťom 
v MŠ,  

 deti MŠ mali možnosť pobudnúť v triedach medzi 

žiakmi 1. ročníka, čím sme ich motivovali na vstup 

do ZŠ,  
 žiaci ZŠ približujú deťom MŠ ľudové tradície, napr. 

Veľkonočné tradície, Mikuláš, Na Luciu a pod.,  

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

 deti MŠ a žiaci ZŠ pripravili a odoslali darčeky pri 

príležitosti mesiaca úcty k starším, 

 príprava vianočných pozdravov.   

Rozvoj elementárnych základov 
kompetencií dieťaťa potrebných  
pre vstup  do ZŠ, rozvoj jeho individuality 
a jedinečnosti. 

 rozvíjala a podporovala sa jedinečnosť dieťaťa, 
jeho zdravé sebavedomie a sebaistotu, 

 rozvíjali a podporovali sa schopnosti dieťaťa 
kooperovať v skupine, 

 rozvíjali sa u detí návyky súvisiace so zdravým 
životným štýlom, 

 u detí sa utváralo a rozvíjalo environmentálne 
cítenie a správanie, 

 bolo podporované a rozvíjané nadanie a záujmy 
každého dieťaťa, 

 rozvíjala sa digitálnu gramotnosť detí, 
 deti sa pripravovali na vstup do ZŠ a podporoval sa 

ich vzťah k získavaniu nových poznatkov, 
 u detí bola utváraná a rozvíjaná úcta, láska a vzťah 

k ľudovým zvykom a tradíciám, 
 rozvíjala a podporovala sa toleranciu, poznanie                 

a rešpektovanie rozličných kultúr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Ďalšie informácie 

13.1 Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
 

Normatívne zdroje (v €)  703 152,- 

Mzdy 610 463 075,- 

Odvody 620 101 053,- 

Prevádzka 630 100 259,- 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

40 901,- 

z toho:  teplo 30 483,- 

Materiál 18 809,- 

Údržba  8 052,- 

Služby 29 967,- 

z toho:  vzdelávanie pedagogických zamestnancov  1 200,- 

Transfery 640 2 488,- 

Nevyčerpané prostriedky  38 765,- 

Nenormatívne zdroje (v €)  56 888,- 

Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  36 576,- 

z toho:   mzdy 610 27 104,- 

z toho: odvody 620 9 472,- 

Vzdelávacie poukazy   7 750,- 

z toho: mzdy 610 0,- 

z toho: odvody 620 0,- 

z toho:  materiál 630 7 500,- 

Dopravné pre žiakov 640 26,- 

Žiaci zo SZP 630 950,- 

Učebnice, Prvouka 630 9 320,- 

Lyžiarsky výcvik 630 0,- 

Škola v prírode 630 2 688,- 

Odchodné 640 1 402,- 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie - MŠ  3 316,- 

Mimoriadne výsledky 630 400,-  

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (poplatok za ŠKD): 
FP za školský klub sa použili na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním 

SPOLU  9 825,- 

z toho:  mzdy a odvody  0,- 

z toho:  výdavky na energie  9 825,- 

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (poplatok za MŠ): 
FP za MŠ sa použili na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním 

SPOLU  4 016,- 

z toho:  mzdy a odvody  0,- 

z toho:  výdavky na energie  4 016,- 



Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (režijné náklady na ŠJ): 
FP za režijné náklady sa použili na prevádzku a osobné náklady ŠJ 
SPOLU  23 374,- 

odvody  9 212,- 

energie  4 128,- 

stoly, regály, všeobecný materiál                                                    7 412,- 

služby  919,- 

Príspevky a dary 

SPOLU  3 687,- 

Vlastné príjmy 

SPOLU  2 304,- 

na interiérové vybavenie/ energie  500,- 

na služby  919,- 

nájomné  885,- 

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením  

0,- 

Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských 
povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 

 99,- 

Kapitálové výdavky 5  - 

Originálne kompetencie (v €) ŠKD 100 347,- 

Mzdy 610 69 929,- 

Odvody 620 25 385,- 

Prevádzka 630 3 387,- 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

1 068,- 

z toho:  teplo 0,- 

Materiál 55,- 

z toho:  výchovno-vzdelávací proces 55,- 

Údržba 257,- 

Služby 2 007,- 

Transfery 640 1 946,- 

Originálne kompetencie (v €) MŠ 117 710,- 

Mzdy 610 71 719,- 

Odvody 620 26 562,- 

Prevádzka 630 19 428,- 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

 15 409,- 

z toho:  teplo  12 272,- 

Materiál 1 944,- 

z toho:  výchovno-vzdelávací proces 1 570,- 

Údržba  0,- 

Služby 2 076,- 

Transfery 640 0,- 

 



Originálne kompetencie (v €) ŠJ 110 498,- 

Mzdy 610 65 570,-  

Odvody 620 21 902,- 

Prevádzka 630 23 026,- 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

8 156,- 

z toho:  teplo 0,- 

Materiál 1 203,- 

Údržba 10 268,- 

Služby 3 399,- 

Transfery 640 293,- 

Podklady do tabuľky pripravila Katarína Zacharová, ekonómka školy. 

 

13.2 Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich voľnom čase 

V školskom roku 2020/2021 boli žiakom ponúknuté záujmové krúžky s rôznym zameraním. 
V dôsledku nepriaznivej hygienicko-epidemickej situácie žiaci v krúžkoch nemali možnosť pracovať. 
 

Činnosť ŠKD 

Dôležitou súčasťou školy je ŠKD, ktorý pracoval podľa výchovného plánu.  Hlavnými cieľmi výchovy 
v ŠKD 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. ŠKD 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. ŠKD a škola 
úzko spolupracovali v mnohých aktivitách. Deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo 
umožnené navštevovať ŠKD s cieľom podporovať ich a rozvíjať. V ŠKD boli vytvárané  podmienky na 
formovanie zdravého životného štýlu so zameraním na kvalitu pohybových aktivít.  V činnostiach 
vnášali  vychovávateľky do svojho pôsobenia prvky environmentálnej výchovy, spoločenského 
správania, výchovu k materstvu a rodičovstvu a dopravnej výchovy. U žiakov sa zameriavali 
predovšetkým na manuálnu zručnosť a estetické cítenie. Z dôvodu hygienicko-epidemických opatrení 
nemohli na podporu formovania vzťahu ku knihe a čítaniu využívať pravidelnú návštevu knižnice 

Mikuláša Kováča, ako to bolo v minulosti. 

V snahe dodržiavať v maximálnej miere hygienicko-epidemické opatrenia v súvislosti s ochorením 
Covid-19 boli žiaci rozdelení do ŠKD podľa tried, ktoré navštevujú. V prevádzke preto bolo 9 školských 
klubov a vychovávateľom pomáhali v práci aj asistenti učiteľa a triedne učiteľky žiakov 1. stupňa. 

Každý mesiac mali žiaci v pláne veľa zaujímavých aktivít, v ktorých mohli rozvíjať svoju tvorivosť, 
prejavovať zmysel pre umenie, zaoberať sa ochranou prírody, a rozvíjať svoje pohybové schopnosti. 
V rôznych súťažiach sa učili súťaživosti, spolupráci, akceptácii.  Učili sa prijímať víťazstvo aj prehru.  

Aktivity ŠKD sa prelínali s inými aktivitami školy a sú konkretizované v kapitole 8. Aktivity a prezentácia 
školy na verejnosti. 



13.3 Informácie o spolupráci školy s rodičmi žiakov alebo s inými fyzickými osobami  alebo 
zástupcom zariadenia  

Škola počas celého školského roka spolupracovala s Radou rodičov. Rada rodičov bola nápomocná pri 
riešení problémov súvisiacich s dištančným vzdelávaním – poskytnutie finančných prostriedkov na 
zakúpenie notebookov pre učiteľov, pomoc so zabezpečovaním materiálno-technického zabezpečenia 
– hygienické potreby pre žiakov. Poskytla finančné prostriedky na zakúpenie učebných pomôcok, či 
odmien pre žiakov na konci školského roka.  

V snahe o čo najlepšie uplatnenie našich žiakov na trhu práce kariérová poradkyňa školy organizovala 
pre žiakov a ich zákonných zástupcov rôzne aktivity: 

 práca s Proforientom v 8. a 9. ročníku, 
 práca s programom Cesta k povolaniu – voľba povolania,  
 online dni otvorených dverí na rôznych stredných školách, 

 informačné dni pre rodičov žiakov 5., 8. a 9. ročníka - o možnosti štúdia na SŠ, 
 kariérne poradenstvo v spolupráci s CPPPaP,  

 prezentácia duálneho vzdelávania. 

Škola pravidelne spolupracuje so zriaďovateľom, ktorý je nápomocný pri riešení a odstraňovaní 
havarijných stavov a prípade potreby poskytuje metodickú pomoc. 

Škola dlhodobo spolupracuje s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie 

(CPPPaP). CPPPaP pravidelne poskytuje intervencie v triedach, v ktorých sa vyskytnú problémy 
v sociálnych kontaktoch žiakov, problémy vo vzájomnej komunikácii žiakov či náznaky šikanovania. 
Vďaka tejto spolupráci sa škole podarilo podchytiť problémové správanie žiakov hneď v počiatku. 

V prípade potreby škola spolupracuje s Mestskou políciou v Banskej Bystrici alebo s Policaným zborom 

SR. Obidva útvary sú vždy ústretové a nápomocné pri riešení vzniknutých problémov. 

Dlhodobo škola spolupracuje so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici, Literárnym  

a  hudobným múzeom  v Banskej Bystrici a Knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, ktoré 
organizujú pre žiakov rôzne školské a mimoškolské akcie. 

V spolupráci s Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici škola zorganizovala už 10. ročník 
súťaže Galéria talentov o cenu Jána Bakossa. 

Na veľmi dobrej úrovni prebieha spolupráca školy s Centrom voľného času na Havranského ulici 
v Banskej Bystrici pri realizácii záujmovej činnosti žiakov. 

13.4 Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné 

Školský vzdelávací program 

Školský vzdelávací program je vytvorený v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Svojou 
štruktúrou a obsahom zodpovedá kritériám stanovených školským zákonom. 

Primárnou ambíciou školského vzdelávacieho programu je stanoviť edukačné ciele v súlade 
s humanistickým formovaním dieťaťa. Sme škola poskytujúca všestranný rozvoj osobnosti žiaka, 
rozvíjajúca jeho kľúčové kompetencie a podporujúca vytváranie jeho osobného hodnotového rebríčka. 
Základným heslom a cieľom pri výchove a vzdelávaní je „Sloboda, ľudskosť, vzdelanie, kreativita“. 
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E Mesto Banská Bystrica

Zálk|adnä škola s mateľskou školou J. Bakossa

Bakossova 5

974 0l Banská Bystľica

VEC: Schválenie spľávy o ýchovno_vzdelávacej činnosti' jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zaľiadení

Mesto Banská Bystrica, zriaďovateľ Zák|adnej školy s mateľskou školou, Bakossova 5, Banská
Bystricavsúladesustanovením$5ods.7písm.Izálkonač.59612003Z.z.oštátnejsprávev
školstve a školskej samospráve a o zÍnene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších
predpisov

schvaľuje

Vami pľedloŽenú Spľávu o výchovno_vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy za školský tok2020l202l. ];''] : l,: |')ĺ'-

i.,,,: r li..lr,: i1,,,,., I :," :,rr
.;1,/r. / a /

0 /,.rtirr,ĺ
J/n Nosko

primátoľ mesta

zastupený Mgr. Annou Maľtišovičovou
vedúcou Školského úradu,

oddelenia školstva a mlädeže

Váš list znlzo dŕra Naša značka Vybavuje/linka Banská Bystrica

PS-SUR-175538/2021 PaedDr. Kamila Strapková
048/4330501

07.12.2021

Mesto Banská Bystrica, československej armády 26,974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
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