
K bodu 3 a 4 : 

Počas letných prázdnin prebehali  na ZŠ a ŠZ rôzne aktivity, ktoré sa týkali relaxačných činností detí 
a zároveň sa realizovala údržba a oprava priestorov. 

Materské školy: 

1. Výchovno-vzdelávacie aktivity 
Počas mesiaca august bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces vo všetkých  MŠ okrem 
MŠ Budovateľská, ktorá fungovala v auguste ako zberná škôlka pre všetky deti v meste. 
Denne navštevovalo školu cca 40 – 45 detí a boli uspokojené všetky žiadosti rodičov. 
Z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí MŠ pri ZŠ J. Murgaša deti a p. učiteľky pôsobili na 
MŠ Okružná.  Počas obidvoch mesiacov bola zatvorená iba MŠ pri ZŠ P. Pázmánya,  rodičom 
bola poskytnutá možnosť umiestniť deti počas júla do MŠ Družstevná. 
 

2. Materiálno – technické zabezpečenie, rekonštrukcie, údržba počas prerušenia prevádzky 
 
MŠ 8. mája – rekonštrukcia pieskoviska, osadenie novej preliezačky, vytvorenie umelého 
kopca na školskom dvore, výmena osvetlenia 
MŠ Družstevná –  upratovanie, dezinfekcia , nevyhnutná údržba ( vodovodné batérie, 
toalety), výmena svetelných zdrojov, v spolupráci s RZ rekonštrukcia preliezačiek, pieskovísk 
a lavičiek 
MŠ Hollého – výmena šatňových skriniek v 2 triedach, menšie vodoinštalačné opravy, 
obnova vybavenia ŠJ, tepovanie kobercov, výmena žiaroviek 
MŠ P.J. Šafárika  - sanitačný program, hĺbkové upratovanie všetkých priestorov v hlavnej 
i v elokovanej budove, oprava a údržba sociálnych zariadení, úprava školského dvora, 
výmena obruby pieskovísk a lavičiek, vymaľovanie kuchyne a príslušných priestorov, 
tepovanie kobercov a detských ležadiel, maľovanie zárubní, výmena stolov a stoličiek do ŠJ 
MŠ Okružná – obnovenie obvodového plášťa strechy so zateplením a klampiarskymi prácami 
na triede a spojovacej chodbe, lokálna oprava fasádnej steny, výmena fixných plastových 
okien za otváracie so sieťkami proti hmyzu v 2 triedach, WC, kúpeľňa, šatňa, zakúpenie 
bojlera do kuchyne a pračky 
MŠ Budovateľská -  oprava vstupného schodiska do budovy MŠ, výmena okien a pultov pre 
výdaj stravy v kuchyni, výmena dverí v kuchyni, nové obruby pieskovísk, nové nátery 
kovových preliezačiek, nové police. 

ZUŠ  -  príprava interiéru a časti exteriéru v budove na hlavnej ulici – výtvarný odbor ( maľovanie 
chodby, dverí, drevených prvkov exteriéru ), rekonštrukcia osvetlenia v obidvoch budovách. 

CVČ – informácia bude podaná na zasadnutí. 

Základné školy: 

ZŠ s MŠ P. Pázmánya                                                                                                                                             
Počas letných prázdnin sa  realizoval letný tábor pre deti MŠ a žiakov ZŠ v termíne od 4. júla do 
7. júla 2017. Tábor denne navštevovalo približne 40 prihlásených detí rôzneho veku. 
Pedagogický dozor bol zabezpečený zamestnancami školy i externým dozorom. Tematický tábor 
bol zameraný na ľudové zvyky a tradície, remeslá, ľudovú hudbu, ľudové nástroje a tance. 



Program bol pestrý, zostavený tak, aby si účastníci mohli vybrať z viacerých ponúkaných aktivít: 
ľudové tance pod vedením skúsených dospelých tanečníkov, ktorí tancujú v ľudových súboroch, 
športové aktivity na školskom dvore, zoznámenie sa so starými ľudovými detskými hrami, 
výroba rôznych šperkov, hra na citarách, ľudový spev a pod.                                                                   
Počas letných prázdnin v elokovanej triede MŠ sa realizovala celková rekonštrukcia sociálnych 
zariadení financovaná zo schválených finančných prostriedkov zriaďovateľa. V priestoroch školy 
sa kompletne vynovila elektroinštalácia, vymaľovali sa chodby na prízemí i na poschodí 
a prebehla aj výmena podlahy na prízemí vďaka hlavnému sponzorovi školy, združeniu rodičov i 
zriaďovateľa. 

ZŠ J. C. Hronský                                                                                                                   
Prvý júlový týždeň sa uskutočnil  letný tábor, ktorý zorganizovala PaedDr. Iveta Sabová v  Homôlke - 
Valaská Belá, Zúčastnilo sa 45 detí. Maľovali sa triedy, školská kuchyňa, oprava dlažby pri vstupoch, 
zakúpili sa 20  nových šatníkových skriniek, oprava odkvapových rúr, výmena žiariviek a žiaroviek 
v spolupráci so zriaďovateľom. Na september je objednaná oprava vstupného schodiska a údržbárske 
práce na toaletách. 

ZŠ J. Hollého                                                                                                                                              
V škole sa realizovala  kompexná rekonštrukcia osvetlenia v celom objekte školy, prebiehali 
maliarske práce – triedy, chodby, školská kuchyňa, ŠKD, elokované pracovisko MŠ a ŠZŠ, zborovňa, 
kancelárie a kabinety, uskutočnila sa revízia elektrorozvodov, bleskozvodov a  výťahov, kosenie 
areálu, oprava  dlažby v kuchyni, výmena dvier v 3 triedach,  inštalácia konvektomatu v kuchyni, 
oprava omietok v triedach. 

ZŠ s MŠ Bernolákova                                                                                                                                                     
V MŠ  sa uskutočnilo  rozširovanie priestorov pre bežné triedy, v súčasnosti je zväčšená kapacita 
škôlky na maximum,  premiestnenie autistickej triedy  do novej miestnosti za minimálne náklady  ( 
výmena podlahy, dokúpenie skriniek, 1800 Eur z prevádzkových nákladov).                                                                  
Zrealizovala sa  rekonštrukcia a zateplenie strechy  nad ŠKD a ŠJ v hodnote  13 226 Eur.                              
Cez prázdniny prebiehala Gool academy –  pod vedením  Mgr. Adama Rusznáka,  jeden týždeň  v júli 
– 50 detí,  jeden  týždeň v auguste – 30 detí. 

ZŠ  Ľ. Štúra                                                                                                                                                                     
Počas celého leta prebiehala oprava kanalizácie a sociálnych zariadení v pavilónoch a B v hodnote 
43 790 Eur. V pavilóne C (ŠKD, ŠJ) prebiehala výmena svietidiel, ktorá bola ukončená 9.9.2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 


