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Vypracovali: 

 

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD., riaditeľka 

Mgr. Oľga Šándorová, zástupkyňa riaditeľky pre nižšie stredné vzdelávanie 

PaedDr. Ľudmila  Ďurďovičová, zástupkyňa riaditeľky pre primárne vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  

3. Koncepcia školy na roky 2014-2016 

4. Plán práce ZŠ Tbiliská 4, Bratislava na školský rok 2015/2016. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ  Tbiliská 4, Bratislava 

7. Ďalšie podklady - vyhodnotenia SKVP, 

 účelových cvičení 

 didaktických hier 

 vyhodnotenie práce koordinátora  

- drogovej prevencie 

-  projektu zdravá škola 

- enviromentálnej výchovy 

- k manželstvu a rodičovstvu 

- voľnočasových aktivít v ŠKD 

8. Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu 

9. Vyhodnotenie činnosti špeciálneho pedagóga 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Základnej školy, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava za školský rok 2015/2016. 

 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole:  

     (§ 2ods. 1 písm. a) – základné identifikačné údaje o škole 

 

1. Názov školy:  Základná škola 

2. Adresa školy: Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 

3. Tel. č. / fax: 02/44887971 

4. Internetová    

    adresa: 

 www.zstbiliskaba.edu.sk 

 

    Elektronická    

    adresa: 

vedenie@zstbiliskaba.edu.sk 

 

   

5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava - Rača 

    Adresa     

    zriaďovateľa: Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

IĆO 

zriaďovateľa: 304 557 

 

 

 6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Riaditeľ školy: 

Mgr. Eva Šišková,  

od 1.7. 2016, Mgr. Zuzana 

Hirschnerová, PhD.  

Zástupca školy pre I. stupeň: PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová 

Zástupca školy pre II. stupeň Mgr. Oľga  Šándorová 

vedúca ŠKD : Anna  Welnitzová 

vedúca ŠK a ŠJ: Jozefína Letrichová 

 

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

7.1  Údaje o rade školy: 

Rada školy pri ZŠ  Tbiliská 4, Bratislava bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 19.11.2012(voľba zástupcov rodičov 

do RŠ) a dňa 3.12.2012(voľba zástupcov zamestnancov školy do RŠ). Funkčné obdobie 

začalo dňom  18.12.2012  na obdobie 4 rokov. 

  

 

 

 

Členovia rady školy: 

http://www.zstbiliskaba.edu.sk/
mailto:vedenie@zstbiliskaba.edu.sk
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Dátum ustanovenia:  18.12.2012 

Počet členov:  11 

 

 

 Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2015/2016: 

1. RŠ sa v školskom roku 2015/2016 stretla trikrát.  

2. Rada školy sa zasadnutiach venovala týmto bodom: 

- správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti na ZŠ za 

šk.r.2014/2015 

- pedagogicko – organizačné zabezpečenie šk. roka 2015/2016 

- školský poriadok 

- výchovný program ŠKD 

- organizačný poriadok 

- poverenie kariérnymi pozíciami 

- školský vzdelávací program 

- plán práce školy 

- správa o výchovno - vzdelávacích výsledkoch žiakov za 1.polrok šk. roka 

2015/16 

- zlá dopravná situácia pred ZŠ Tbiliská 4 

- čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 

- príprava voľby riaditeľa školy 

- výberové konanie na obsadenie do funkcie riaditeľa školy 

- rozbor hospodárenia za rok 2015 

- výsledky klasifikácie prospechu  a správania sa žiakov v šk. roku 2015/2016 

3. Predsedníčka RŠ PaedDr. Jana Khandlová sa vzdala funkcie predsedníčky RŠ 

z dôvodu nástupu na materskú dovolenku, členstvo v rade školy ukončila Marta 

Kirthová z dôvodu ukončenia pracovného pomeru, pani Kittler a pani Kukurugyovej 

zaniká členstvo v RŠ z dôvodu odchodu ich detí na iné školy. 

 

Predseda RŠ : PaedDr. Jana Khandlová Počet členov 

  

pedagogickí zamestnanci školy: 2 

nepedagogickí  zamestnanci školy: 1 

rodičia : 4 

delegovaní zástupcovia  MZ MČ Bratislava - Rača: 4 
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7.2 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných  

orgánoch  riaditeľa školy:  

 

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy. 
 

- Gremiálna porada RŠ 

- Pracovná porada 

- Rada rodičov 

- Rada školy 

- Pedagogická rada 

- Predmetová komisia výchovných  predmetov 

- Predmetová komisia spoločenskovedných  predmetov 

- Predmetová komisia prírodovedných  predmetov  MAT-FYZ-INF 

- Predmetová komisia prírodovedných  predmetov  GEG – DEJ – BIO  

- Predmetová komisia cudzích jazykov 

- Metodické združenie 1. a 2. ročníka 

- Metodické združenie 3. a 4. ročníka 

- Metodické združenie ŠKD 

 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy -zasadnutia sa 

uskutočňujú nasledovne: 
 

- podľa potreby - gremiálna porada, Rada školy, Rada rodičov 

- raz mesačne - pracovná porada 

- 5x za školský rok - pedagogická rada 

- 5x za školský rok MZ a PK 

Ich vyhodnotenia a návrhy tvoria prílohu k správe. Kontrolované sú priamou účasťou vedenia školy na 

zasadnutiach a kontrolou termínov a úloh pre členov MZ a PK a ostatných poradných orgánov. 
 

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2015/2016: 

     (§ 2 ods. 1 písm. b)  -  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení) 

                   

 

           Stav žiakov k 15.09.2015                       Stav žiakov k 31.08.2016 

     

 I. stupeň ŠVVP ŠKD   I. stupeň ŠVVP ŠKD 

0. roč. --- --- ---  0. roč. --- --- --- 

1. roč. 76 1 64  1. roč. 76 1 64 

2. roč. 62 0 59  2. roč. 64 0 59 

3. roč. 36 3 29  3. roč. 36 3 28 

4. roč. 46 2 26  4. roč. 45 2 25 

spolu: 220 6 178  spolu: 221 6 176 

         

 II. stupeň ŠVVP ŠKD   II. stupeň ŠVVP ŠKD 

5. roč. 43 1 4  5. roč. 42 1 5 
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6. roč. 50 2 ---  6. roč. 50 2 --- 

7. roč. 43 7 ---  7. roč. 40 6 --- 

8. roč. 34 3 ---  8. roč. 35 3 --- 

9. roč. 37 8 ---  9. roč. 37 8 --- 

spolu: 207 21 4  spolu: 204 20 5 

         

Celkom 
spolu: 

427 27 182 
 

Celkom 
spolu: 

425 26 181 

 
 
 
Poznámka:  ŠVVP – žiaci so špeciálno-výchovnovzdelávacími potrebami 
 
 
 

 

Údaje o počte detí materskej školy (uvádza iba základná škola s materskou školou) 

 

 

Počet žiakov mimo regiónu MČ Bratislava – Rača k 31. 08. 2016: 

 
por. č. Názov MČ Počet žiakov 

1. Vajnory 31 

2. Petržalka 3 

3. Ružinov 5 

4. Nové Mesto 9 

5. Karlova Ves 2 

6. Dúbravka 1 

7.. Senec 2 

8.. Chorvátsky Grob 4 

10.  Pezinok 3 

11. Svätý Jur 5 

12. Iné 13 

 SPOLU: 78 

 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti 

žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy: 

Ročné 

Stav k 15.09. 2008 Stav k 31. 08. 2009 

Počet  
tried 

Z toho  
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z toho 
 v špec. 

tried. 

Z toho 
integ. 

Počet  
tried 

Z toho  
špec.  
tried. 

Počet  
žiakov 

Z toho  
v špec.  
tried. 

Z toho 
 integ. 

3-ročné - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4-ročné - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5-ročné - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6-ročné - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

spolu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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(§ 2 ods. 1 písm. c) a d):  

c. 1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

 

POČET ŹIAKOV 
Z CELKOVÉHO POĆTU 

ZAPÍSANÝCH 
POČET 
TRIED 

 

POČET  

ŽIAKOV  
z toho:  Mimo regiónu 

 Počet  
detí 

Samostatné 

SPOLU DIEVČATÁ MČ BA - Rača odklady nezaškolení v MŠ   

115 48 76 16  5 

 
115 žiakov bolo na zápise. Z toho 16 zákonných zástupcov požiadalo o odklad školskej dochádzky. 

Na základe vyšetrenia CPPPaP sa niektorí rodičia rozhodli dať svojmu dieťaťu odklad až po zápise.  
d) Údaje o počet prijatých žiakov na štúdia do prvého ročníka na  SŠ 

      

žiaci 9. ročníka 

 

 Počet 

žiakov 

9. roč. 

 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá Stredné odborné 

školy* 

SOU-4 ročné SOU-3 ročné OU-2 ročné 

37 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

24 12 29 12 17 11 4 2 0 0 

* priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy 

 

 

 

Názov skupiny škôl 
Umiestnenie žiakov 

celkom dievčatá 

Gymnáziá                                           13 3 

Umelecké školy                                     2 1 

Zdravotnícke školy                                 2 2 

Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ                     0 0 

Ekonomické, obchodné SOŠ                           9 5 

Pedagogické školy                                  3 2 

Technické, dopravné SOŠ                            2 0 

SOŠ ostatné                                        8 5 

Praktické školy, OU                                0 0 

SPOLU 37 17 

Pracovný pomer 0 0 

Pokračujú na ZŠ v 9. ročníku                       0 0 

Pokračujú na ZŠ v nižšom ročníku                   0 0 

Neschopní na zaradenie                             0 0 

Mimo SR                                            0 0 

Žiak nevyužil termín                               0 0 

Ostatní      0 0 

SPOLU                                       0 0 
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ŽIACI SPOLU 37 17 

 

žiaci 5. ročníka 

 

Počet 

žiakov 

5. roč. 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy 

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

11 6 6 0 0 0 

 

 

 

žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 
Ročník 

 

Počet žiakov 

prijatých na SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník 2 
Evanjelické gymnázium, Vranovská, Bratislava 

SOŠ, Ivánska cesta, Bratislava (2-ročný) 
7. ročník 0  
6. ročník 0  
5. ročník 0  

V školskom roku 2015/2016 jedna žiačka ôsmeho ročníka bola prijatá na bilingválne 

gymnázium a jeden žiak, ktorý v tomto školskom roku absolvoval deviaty rok školskej 

dochádzky, bol prijatý na dvojročný učebný odbor. 

 

Iné skutočnosti, vysvetlivky:   

Celkovo zo školy odchádza 45 žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy alebo školy, z toho 2 

žiakov ôsmeho ročníka a 6 žiakov piateho ročníka. V piatom ani ôsmom ročníku počet 

zostávajúcich žiakov neklesol pod stanovený limit, tak sme nepristúpili k spájaniu tried 

a ponechali sme v ročníkoch po dve triedy s menším počtom žiakov.   

Žiaci 9.ročníka boli  testovaní v testoch celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ a 

väčšina z nich vedela, že určite budú prijatí na jednotlivé školy, lebo ponuka prevyšuje počet 

žiakov hlásiacich sa na stredné školy. Napriek tomu, že žiaci v máji robili ešte prijímacie 

pohovory na SŠ bolo ťažké a náročné ich prinútiť sa učiť po TESTOVANÍ 9. Žiaci boli prijatí 

na školy, na ktoré sa hlásili. 

 

Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou 

Počet žiakov: 1, dieťa absolvovalo základný a rozširujúci kurz štátneho jazyka.  

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania: (§ 2 ods. 1 písm. e)  

 

Žiaci 1.-9. ročníka boli klasifikovaní zo všetkých predmetov známkou,  okrem etickej 

a náboženskej výchovy . Z uvedených predmetov bude mať žiak na vysvedčení uvedené 

absolvoval/absolvovala (Zásady hodnotenia  2015/2016 schválené v septembri 2015 v PR, 

prerokované v Rade školy). 

 

e.1.)   I. stupeň základnej školy   
 
prospech žiakov: Hodnotenie žiakov 1. ročníka 
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VDV -   Veľmi dobré výsledky 

DV    -    Dobré výsledky  

SV    -     Slabé výsledky 

 

 

 

 

 

 

I. stupeň 1. polrok 2.polrok II. stupeň 1. polrok 2.polrok 

Celkom 221 221 Celkom 206 204 

Prospeli 210 214 Prospeli 203 203 

Neprospeli 0 0 Neprospeli 2 0 

Neboli klasifikovaní 10 6 Neboli klasifikovaní 1 1 

Mali samé jednotky 147 148 Mali samé jednotky 25 20 

Mali známku 
dostatočný 1 2 

Mali známku 
dostatočný 25 27 

Mali známku 
nedostatočný 0 0 

Mali známku 
nedostatočný 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hodnotenie žiakov  1. – 4. ročníka  

 

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SjaL Cj M Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy 

1. 

1.A 1,04 1,00 1,04 1,00 ----- ----- 1,02 

1.B 1,19 1,00 1,00 1,00 ------ ------ 1,05 

1.C 1,04 1,00 1,04 1,00 ------ ------ 1,02 

2. 

 

2.A 1,33 1,10 1,24 - - - 1,00 1,05 1,14 

2.B 1,14 1,00 1,19 - - - 1,00 1,00 1,07 

2.C 1,41 1,00 1,00 - - - 1,00 1,00 1,08 

3. 
3.A 1,78 1,22 1,61 - - - 1,39 1,22 1,44 

3.B 1,33 1,27 1,33 - - - 1,33 1,20 1,29 

4. 
4.A 1,55 1,09 1,59 - - - 1,32 1,27 1,36 

4.B 1,52 1,23 1,59 - - - 1,35 1,41 1,42 

Ø  jedn. 

predmet 
 1,33 1,09 1,26 1,00  1,16 1,09 

 

Hodnotenie žiakov 2. – 4. ročníka podľa variantu B 

 

 2. polrok 

VDV 221 

DV - - - 

SV - - - 

Opakuje 1.roč. - - - 

Neklasifikovaní - - - 

Spolu 221 

 1. polrok 2.polrok 

Celkom 428 425 

Prospeli 412 417 

Neprospeli 4 0 

Neboli klasifikovaní 12 7 

Mali samé jednotky 172 168 

Mali známku dostatočný 26 27 

Mali známku nedostatočný 4 0 
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Ročník Trieda Počet žiakov 

 

Počet žiakov so stupňom 

- prospel - 

Počet žiakov so stupňom 

- neprospel - 

2. 2. A - - - - - - - - - 

2. B - - - - - - - - - 

3. 3. A - - - - - - - - - 

3. B - - - - - - - - - 

4. 4. A - - - - - - - - - 

4. B - - - - - - - - - 

 

e.2)  Klasifikácia žiakov 5. – 9. ročníka  

 

Roč. Tr. 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SjaL Cj1 Cj2 D G On  M F CH Bio 

SEE 

THD  

PVC 

Vv Hv Tv Nv/Ev 
Ø 

triedy 

5. 
5.A 2,14 2,10 – 1,76 1,95 – 1,76 – – 1,76 1,00 1,10 1,00 1,00 – 1,56 

5.B 1,81 1,71 – 1,43 1,43 – 1,48 – – 1,81 1,00 1,00 1,00 1,00 – 1,37 

6. 
6.A 1,96 1,88 1,25 1,92 1,71 1,04 2,25 1,50 – 2,21 – 1,00 1,00 1,00 – 1,56 

6.B 2,28 1,04 1,25 1,96 1,68 1,16 2,08 1,84 – 2,20 – 1,24 1,04 1,00 – 1,56 

7. 
7.A  1,95 1,62 1,71 2,38 1,86 1,14 1,86 1,86 – 2,29 1,00 1,00 1,00 1,10 – 1,60 

7.B 2,00 1,74 1,79 1,84 1,63 1,32 1,95 1,74 – 2,00 1,00 1,05 1,11 1,00 – 1,55 

8. 
8.A 1,88 1,53 1,53 1,80 1,60 1,00 1,73 1,60 2,07 2,13 1,00 – – 1,00 – 1,57 

8.B 2,11 1,95 2,05 2,53 2,21 1,32 2,37 1,89 2,47 2,47 1,00 – – 1,00 – 1,95 

9. 
9.A  2,32 2,05 1,72 1,47 2,05 1,32 2,32 1,95 2,11 2,26 1,00 – – 1,06 – 1,80 

9.B 2,39 2,22 2,17 2,33 2,50 1,78 2,56 2,56 2,67 2,78 1,11 – – 1,00 – 2,17 

Ø  jedn. 

predmet. 
2,08 1,88 1,68 1,94 1,86 1,26 2,04 1,87 2,33 2,19 1,01 1,07 1,03 1,02 – 1,51 

 

e 3.) Výsledky externých meraní -  TESTOVANIE  9 
 

 počet žiakov M Sj 

 trieda 
v 
termíne 

náhrad. 
termín 

Ø poč. 
bod. v SR 

Ø v %  
v SR 

Ø poč. 
bod. 

úspešnosť 
v % 

Ø poč. 
bod. v SR 

Ø v % 
v SR 

úspešnosť 
v % 

Ø poč. 
Bod. 

9.A 19 0 10,6 52,8 12,73 63,42 15,6 62,6 76,21  19,05 

9.B 18 0 10,6 52,8 11,16 55,83 15,6 62,6 72 18 

 
V školskom roku 2015/2016 sa zúčastnilo Testovania  9  z vyučovacieho jazyka a matematiky  

v riadnom termíne, konaného dňa  6. apríla 2016   všetkých 37 žiakov  9. ročníka  ZŠ Tbiliská. 

Náhradného testovania 19. apríla 2016 sa nezúčastnil žiaden žiak. 

Žiaci našej školy dosiahli lepšie výsledky ako bol celoslovenský  priemer v matematike  i 

v slovenskom jazyku . 

 

Výsledky : 

 

Matematika           

priemerný počet bodov školy:  11,9         (v rámci SR: 10,6)                                 

priemerná percentuálna úspešnosť školy:    59,72 %  (v rámci SR – národný priemer:52,8)  

rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %): 6,9 
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V rámci školy najvyšší počet bodov 20 a úspešnosť 100 %  dosiahli  1 žiak  =  3% všetkých 

žiakov. 

4 žiaci dosiahli počet bodov 19 a úspešnosť 95%  =   11% všetkých žiakov  

1 žiak dosiahol počet bodov 18 a úspešnosť 90%  =   3% všetkých žiakov 

Spolu 6 žiaci dosiahli úspešnosť nad 90%  = 16% všetkých žiakov  

  

Slovenský jazyk 

priemerný počet bodov školy:  18,5    ( v rámci SR: 15,6 ) 

priemerná percentuálna úspešnosť školy:  74,16 %  ( v rámci SR- národný priemer: 62,6 % )  

rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %): 11,6 

V rámci školy najvyšší  počet bodov 25 a úspešnosť 100 %  dosiahla  1 žiačka = 3% všetkých 

žiakov    

3 žiaci dosiahli počet bodov 24 a úspešnosť 96% =  8% všetkých žiakov  

2 žiaci dosiahli počet bodov 23 a úspešnosť 92% =  5% všetkých žiakov 

 

Spolu 6 žiaci dosiahli úspešnosť v oboch testovaných predmetoch nad 90% =  16% všetkých 

žiakov. 

 

Žiaci so ŠVVP 

V školskom roku 2015/16 riešili 8 žiaci  = 22% testy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami     

Boli zaradení v skupine obmedzenia 1, pracovali s rovnakými testami ako intaktní žiaci. Na 

vypracovanie testov mali predĺžený čas a mohli používať doteraz odporúčané a používané 

kompenzačné pomôcky.  

Pri testovaní im odbornú pomoc poskytla školská špeciálna pedagogička. 7 žiaci 

z matematiky dosiahli  úspešnosť pod 50% . Traja žiaci majú diagnostikovanú dyskalkúliu, 

ale rodičia súhlasili s testovaním svojich detí z matematiky. 

 

Z vyučovacieho jazyka dosiahli 3 žiaci so ŠVVP úspešnosť pod 50% . 

 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2014/2015:  

( § 2 ods.1 písm. ) 

I. stupeň 

  

II. stupeň 

 
 

  

Ročník Trieda 

 

Uplatňované 

učebné plány 

 (učebný variant Ročník Trieda 

Uplatňované učebné 

plány 

 (učebný variant) 

1. 

1.A Inovovaný ŠkVP 
5. 

5.A Inovovaný ŠkVP 

1.B Inovovaný ŠkVP 5.B Inovovaný ŠkVP 

1.C Inovovaný ŠkVP 
6. 

6.A ŠkVP 

2. 

2.A  ŠkVP 6.B ŠkVP 

2.B  ŠkVP 
7. 

7.A ŠkVP 

2.C  ŠkVP 7.B ŠkVP 

3. 
3.A  ŠkVP 

8. 
8.A ŠkVP 

3.B  ŠkVP 8.B ŠkVP 
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4. 
4.A  ŠkVP 

9. 
9.A ŠkVP 

 4.B  ŠkVP 9.B ŠkVP 

   

Poznámka:  
Prvý a piaty ročník postupovali podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu, 

ostatné triedy podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý bol schválený Pedagogickou 

radou a Radou školy v septembri 2015. 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie: (§ 2 ods. 1 písm. g)  
 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet Materská škola  + Počet 

zamestnanci ZŠ – spolu 44 zamestnanci ŠKD 7 zamestnanci  MŠ 0 

Z toho PZ* 29 Z toho PZ 7 Z toho PZ 0 

- kvalifikovaní 29 - kvalifikovaní 7 - kvalifikovaní 0 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ**  Z toho NZ 0 Z toho NZ 0 

- školský psychológ*** 0 - upratovačky 0 - upratovačky 0 

- špeciálny pedagóg 1     

- asistent učiteľa 1     

- upratovačky 6 Školská kuchyňa a jed.    

- ostatní  7 zamestnanci -spolu 6   

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ 
57 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
36 

 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

Špeciálny pedagóg***  

 

 

 

 

g) 1 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2015/16 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Anglický jazyk 7 

Etická výchova 6 

Informatika 3 

Občianska náuka 2 

Hudobná výchova 2 

Svet práce 1 

Technika 2 
 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

h)  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

( § 2 ods.1 písm. h 

 

 ( uvádzať za školský rok 2015/2016)  

 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

inovačné 13 2 0  0  

aktualizačné 14 5 0  0  

špecializačné 0    

funkčné 1 1   

adaptačné 1 1   

SFUMATO 2 2   

ZIPYHO PRIATELIA 3  3   

KYBERŠIKANA 2  2   

JAZYKOVÁ  ŠKOLA 3     

 

 

 

 

 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: ( § 2 ods. 1 písm. i)   

 

 

Údaje o aktivitách  organizovaných ZŠ Údaje o aktivitách, do ktorých sa ZŠ zapojila 

Rovesnícke vzdelávanie - Deň vody Základy podnikania – finančná matematika 

METLIFE 

Rovesnícke vzdelávanie - Deň Zeme Výchovný koncert –Fidlikanti 

Rovesnícke vzdelávanie - Svetový deň výživy Koncert - žiaci ZUŠ Vrbenského zhudobnená 

rozprávka Dievčatko so zápalkami 

Rovesnícke vzdelávanie – Projektový deň 

z fyziky 

Výchovný koncert – Pozerajte našimi očami; 

koncert zrakovo postihnutých umelcov 

Projektový deň - Modré nezábudky Bubnovačka 

Projektový deň - Červené stužky Hudobný kalendár 

Projektový deň - Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu 

Kúzelník Ivan 

Projektové vyučovanie - Vianočné tradície  Alex – pohybová show 

Projektové vyučovanie - Ovce.sk Bábkové divadlo -  predstavenia Luskáčik 

1.st. 

Projektový týždeň - Zdravej výžive Bábkové divadlo -  inscenované čítanie Tri 

citróny; 

Projektový týždeň - Drogy  Divadlo pod hríbikom 

Projektový týždeň - Týždeň knihy Kráľ Drozdia brada Luskáčik  

Projektový deň - Deň jablka Bratislavské bábkové divadlo - 2.st. 

Projektový deň - Zdravé raňajky SND – Doktorská rozprávka - balet 

Projektový deň - Deň mlieka Bibliotéka 
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Projektový deň - Ústne zdravie  Račiansky jahodový kvet 

Projektový deň - Deň vody Záložka do kníh spája školy 

Projektový deň - Deň Zem Načo sú nám polia sady 

Deň jablka Európsky týždeň športu 

Anglický projektový týždeň Račiansky jahodový kvet 

Rozhlasové vysielanie k Dňu ľudských práv Svetový deň výživy 

Rozhlasové vysielanie k Medzinárodnému 

dňu vody  

Račianska olympiáda 

Rozhlasové vysielanie ku Dňu Zeme Pikopretek 

Vychádzka - Obecná záhrada, Rača Florbal „O pohár komisie školstva a športu“, 

MÚ Rača 

Vychádzka - Historické miesta a pamätníky 

Rače 

Ukážka thajský box 

Vychádzka - Moje bydlisko Rača Ukážka bojových umení DOKAN 

Vychádzka - MÚ Rača Combat games 

Dopravná výchova – vychádzka po Rači Vesmír očami detí – výtvarná súťaž 

Jarné premeny – vychádzka v Rači Záložka spája 

Dopravné ihrisko  Ako si prestavujem Radničné námestie Rača 

Exkurzia - Národná rada SR Račiansky jahodový kvet – výtvarná súťaž 

Exkurzia – Bratislavský hrad Modrá škola - výtvarná súťaž Ako vnímam 

vodu okolo nás 

Exkurzia – Prírodovedné múzeum Filmové predstavenie Ekotopfilm 

Exkurzia -  Prezidentský palác –stretnutie s p. 

Klausovou 

Výsadba stromčekov v areáli školy v rámci 

Cofely Eco škola 

Exkurzia - Planetárium Hlohovec Výsadba stromčekov v areáli školy – výhra 

Ekotopfilm 

Exkurzia - Historické centrum Bratislavy Račiansky jahodový kvet 

Exkurzia - Pezinok – historické centrum Detský čin roka 

Exkurzia – Tepelná kotoľňa ÚĽUV - tvorivé dielne, slovenské remeslá 

Exkurzia - Univerzitná knižnica Dopravná výchova 

Exkurzia - Detské múzeum –Hrdinovia 

všedného dňa  

CvČ keramická dielňa 

Exkurzia - Múzeum Ľ. Štúra v Modre Hovoríme o jedle 

Exkurzia - Skanzen Včelárska paseka 

v Kráľovej pri Senci 

Food revolution day 

Exkurzia po Bratislave Poznaj svoje mesto Športová olympiáda organizovaná miestnou 

časťou Bratislava III 

Exkurzia – Bratislava v angličtine Tvorivé dopoludnie organizované miestnou 

časťou Bratislava III 

Exkurzia - Návšteva hvezdárne v Hurbanove 

a námestia Európy v Komárne 

Súťaž Pangea 

Exkurzia - Múzea M.R. Štefánika Košariská 

a  Mohyla na Bradle 

 

Exkurzia - Múzeum SNP Banská Bystrica  

Exkurzia - Skanzen Vydrovo, Čiernohronská 

železnička 

 

Exkurzia - Banské múzeum a tvorivé dielne 

Kammerhoff v Banskej Štiavnici 
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Exkurzia - Náučný chodník Antona Kocyana, 

Oravice 

 

Exkurzia - Detské múzeum – Voda je život   

Exkurzia - Banská Štiavnica Štôlňa 

Bartolomej 

 

Exkurzia - Ambasáda Slovinskej republiky  

Exkurzia - Kancelária starostu Rače na MÚ 

Rača 

 

Exkurzia u Hasičov  

Interaktívna výstava Veľká Morava  

Interaktívna výstava 1. svetová vojna  

Výstava - Titanic   

Výstava - Štúrovci   

Výstava - Klimatické zmeny   

Výstava pohľadníc Okná do sveta   

Interaktívna výstava Ako žil pračlovek  

Plody našich záhrad - Gaštanko  

Výstava žiackych projektov počas šk.roka  

Výstavka predajnej cudzojazyčnej  literatúry  

Putovná výstava fyziky   

Výstava kníh  

Výstava jesenných plodov  

Bibiana – interaktívna výstava Moja krajina je 

moja fantázia – M.Cipár 

 

Výstava detských kníh  

Burza hračiek  

Vianočná výstava  

Veľkonočná výstava  

Vystúpenia – klub dôchodcov  

Besedy  k voľbe povolania – 9.-8. ročník  

Beseda - Si online?  

Beseda - Na štarte k mužnosti  

Beseda - Čas premien  

Prednáška Cofely Eco škola   

Beseda o USA  

Interaktívna beseda - Virtuálny vesmír  

Beseda so spisovateľkou pani Auxtovou – 

Záhady raketovej ulice 
 

Beseda s poľovníkmi  

Beseda so starostom Rače  

Beseda s telesne postihnutou osobou  
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Beseda so spisovateľkou Vrkoslavovou 

a s M.V. Ševčíkovou 

 

Beseda – Medové raňajky  

Vianočné pohľadnice s p. Lesanom,  

Interaktívna beseda s lektormi s EkoDaphne 

ku Dňu Zeme: Svet lúk a pasienkov 
 

Interaktívna beseda Ponorme sa do tajomstva 

vody – EkoDaphne 
 

Interaktívne fyzikálne pokusy  

LVVK – Oravice  

Spolupráca s právnickou fakultou UK - 
Katedra teórie práva a sociálnych vied - 

Právna klinika pre komunity 

 

Kurz plávania  

Kurz korčuľovania  

Škola v prírode Banská Belá  

Škola v prírode  Hronec  

Jesenné účelové cvičenie   

Cvičenia v prírode   

Letné účelové cvičenie   

Ochrana človeka a prírody v spolupráci s 

FALC 
 

Gaštankové dobrodružstvá  

Hallowenská párty  

Zábavná diskotéka   

Karneval ŠKD  

Mikuláš  

MDD  

Športová olympiáda  

Vypúšťanie šarkanov  

Lampiónový sprievod  

Zbieranie vrchnákov  

Zimná akadémia  

Letná akadémia  

Školské kolo literárnej súťaže Šaliansky 

Maťko 
 

Školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov 

Kubín 
 

Školské kolo matematickej súťaže 

Pytagoriáda 
 

Školské kolo hudobnej súťaže Slávik 

Slovenska 
 

Školské kolo Dejepisnej olympiády  

Školské kolo Geografickej olympiády  

Školské kolo Biologickej olympiády  

Školské kolo Matematickej olympiády  

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku  

Školské kolo Olympiády zo slovenského 

jazyka 
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Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku  

Organizácia Krajského kola Šalianského 

Maťka 
 

Deň otvorených dverí  

Návšteva predškolákov  

AISEC  

Vystúpenia v Domove dôchodcov v Rači – 

Úcta k starším, Deň matiek; 
 

Športová olympiáda  

Preventívna bezpečnosť a ochrana pred 

požiarom  v spolupráci so zdravotníckou 

organizáciou FALCK 

 

Zber papiera  

Zber plastov  

Predvianočné tvorivé dielne  

Maľujeme s Primalexom  

Vojaci očami detí  

Malá krajina, veľké osobnosti  

Kľúče od kráľovstva Márie Terézie  

Ďalšie informácie: uviesť prípadne stručne dopad týchto aktivít na život a na duch školy, 

odozvu u žiakov a pedagógov, resp. aj rodičov prípadné ostatnú verejnosť. 

 

 

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 
regionálne 

kolo 

krajské kolo celoslovenské 

kolo 
názov súťaže umiestnenie 

Olympiády v ANJ 2.miesto     

Geografická olympiáda 5.miesto 

5.miesto 

9.miesto 

    

Dejepisná olympiáda 1.miesto 

2. miesto 

4. miesto 

5. miesto 

6. miesto 

5.miesto 

6. miesto 

   

Biologická olympiáda 3.miesto 

1žiak ÚR 

    

Chemická olympiáda 2žiači ÚR     

Matematická olympiáda 4.miesto 

6.miesto 

    

iBobor -  kadet    9 žiakov ÚR   

iBobor -  benjamín   14 žiakov ÚR   

iBobor - Bobríci    14 žiakov ÚR   

Matematický Klokan   8 žiakov UR   

Matematický klokanko    14 žiakov ÚR   

Maksík   12 žiaci ÚR   
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Všetkovedko   9 žiaci ÚR   

Pytagoriáda 6.miesto     

Pikopretek  2.miesto 

9.miesto  
    

Slávik Slovenska 3.miesto     

Olympiáda zo SJL 4.miesto     

Hviezdoslavov Kubín 3.miesto     

Šaliansky Maťko 3.miesto 

 
    

Dôvera – školský pohár 

vo futbale, ml.žiaci 
2.miesto     

Jednota Cup v malom 

futbale, st.žiaci 
5.miesto     

Mc´Donalds Cup, 

najmladší žiaci 
     

Orientačný beh – dievčatá 

družstvo 
2.miesto     

Orientačný beh – chlapci 

družstvo 
2.miesto 

3.miesto 

jednotlivec 
   

Stolný tenis – družstvo 

dievčatá 
2. miesto     

Stolný tenis – družstvo 

chlapci 
5. miesto     

Atletika - dievčatá 

jednotlivci 

1. miesto – 

1x 

2. miesto – 

1x 

3. miesto – 

1x 

    

Atletika - chlapci jednotlivci 

1. miesto – 

1x 

2. miesto – 

1x 

2. miesto 

štafeta 

3. miesto – 

2x 

jednotlivec 

2. miesto 

 

  

 
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: ( § 2 ods. 1 písm. j)  

 

Názov projektu Termín začatie 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Zelená škola 2011 priebežne  

Zippyho kamaráti 2013 priebežne  

Červené stužky 2011 priebežne  

Detský čin roka 2000 priebežne  

Recyklohry 2009 priebežne  
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Digipedia 2013 priebežne  

e-Testovanie 2014 priebežne  

Ovocie do škôl 2009 priebežne  

Záložka do knihy spojuje 

školy 2007 priebežne  

INFOVEK 2 2000 priebežne  

 

Vedenie školy a pedagogický zbor sa snaží zapájať do projektov a aktivít školy čo najväčší 

počet žiakov, aby si vytvorili vzťah nielen k predmetu, ale aby cítili spolupatričnosť ku škole, 

k spolužiakom, k pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy. Práve zapájanie 

žiakov a vytvorenie školskej komunity  v rôznych projektoch sa nám osvedčilo, že žiakov 

netreba nútiť pracovať na aktivitách, dokonca sami nabádajú a organizujú  rôzne aktivity. 

(Zber papiera, Zelená škola, projektové dni...) 

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole:  (§ 2 ods. 1 písm. k)   
 

Správa z inšpekčnej činnosti je v prílohe 6.  

 

 

l)  
Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy: 

 (§ 2 ods. 1 písm. l)  
 

            Miestnosť Počet stručný popis stavu  

Základná škola 

Učebne spolu 34  

Z toho: 

knižnica 1 
Vybavená 2 PC, e-knižnica na internete , projekt 

Digitálna knižnica 

Triedy (kmeňové) 20 

všetky sú vybavené technikou (PC s dataprojektorom) – 

potrebujú nové obklady na radiátory 

18 tried je vybavených novým  nábytkom,                        

6 tried akútne potrebuje vymeniť podlahovú krytinu  

Triedy (bifurkačné) 5 
Sú určené na delenie žiakov – jazykové vyučovanie 

a náboženskú výchovu   

 

 

ova 
odborné učebne 10 

- 3 učebne VT sú pomerne dobre vybavené, treba však 

pomaly obmeniť  techniku 

- Učebne sú pomerne dobre vybavené nábytkom a 

technikou 

ZŠS   

školská kuchyňa 1 Má novú podlahu(epoxidové) aj nový obklad.  
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školská jedáleň 1 
Je veľká, priestranná s novým nábytkom a novými 

výdajovými okienkami 

umyvárka pri  škol. jedálni 1 
1 umývadlo priamo v ŠJ a pred jedálňou sú umiestnené 

sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá 

telocvičňa 3 

1 veľká telocvičňa s novým obkladom 

1 malá telocvičňa – potrebný nový obklad 

1 malá multifunkčná hala- stolný tenis, posilňovňa, tanec 

šatne 29 

4 šatne v trakte pri telocvični – s novou podlahou, 

vymaľované 

25 šatní pre žiakov pri vchode školy- potrebný náter 

zvnútra umývarky pri  telocvični 2 Novo vybudované umývarky, WC a sprchy 

toalety  
Na každej chodbe ú zrenovované chlapčenské aj 

dievčenské toalety (zriaďovateľ) 

exteriér 1 

Exteriér školy je zrenovovaný, škola má nové plastové 

okná a je zateplená (zriaďovateľ) 

V areáli školy sa nachádza: 

- futbalové ihrisko 

- multifunkčné ihrisko 

- hokejbalové ihrisko 

- detské ihrisko 

- atletická dráha 

byt 1 
3-izbový školský byt určený na ubytovanie 

pedagogických zamestnancov ( zrenovovaný – ŠÚ) 

kotolňa 1 
Výmenička teplej vody zrenovovaná na automatickú 

prevádzku 

 

Ďalšie informácie:  

 

Škola má veľmi dobré priestorové podmienky,  dostatočný počet učební pre kmeňové triedy a 

zároveň má odborné učebne: fyzikálnu, chemicko-biologickú, učebňu hudobnej výchovy, 

jazykové učebne, žiacku kuchynku, 3 učebne informatiky, 2 učebne multifunkčné a  herňu 

SKD. Využívame priestrannú vstupnú halu na spoločenské podujatia ako sú slávnostné 

akadémie, koncerty a iné podujatia. 

Na škole sú vytvorené podmienky na vyučovanie predmetu technika a svet práce (dielňa, 

žiacka kuchynka). 

Žiaci sa stravujú v školskej jedálni, ktorej súčasťou je školská kuchyňa. V samostatných 

priestoroch sú umiestnené šatne pre žiakov. 

Telesná výchova sa vyučuje v dvoch telocvičniach a jednej malej multifunkčnej hale, ktorú 

nám pomohli upraviť rodičia a je určená na stolný tenis, posilňovňu a na tanec. Sprchy, šatne 

a chodby pri telocvičniach máme zrekonštruované. 

Súčasťou školy je športový areál. Napriek tomu, že sa ho snažíme udržiavať brigádami 

v dobrom stave,  nie sme ho schopní zrevitalizovať, chýbajú nám financie na jeho 
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rekonštrukciu. Areál je otvorený verejnosti, preto často prichádza k jeho znečisteniu. Uvítali 

by sme realizáciu rekonštrukcie areálu, ktorú plánuje Miestny úrad.   

Všetky  sociálne zariadenia v škole sú veľmi dobrom stave. Potrebovali by sme ešte 

zrekonštruovať sociálne zariadenia v kuchyni.  

 Potrebovali by sme  v 2 triedach doplniť nové školské lavice a časť školského nábytku 

vymeniť. V dvoch triedach vymeniť podlahovú krytinu,  vymeniť osvetlenie a vymaľovať 

chodby v trakte A  a vymeniť vzduchotechniku v školskej kuchyni. Podlahovú krytinu je 

potrebné vymeniť aj na chodbe zvanej „letisko“ a v školskej jedálni.  

Kancelárie na vedení školy by sme potrebovali vybaviť novým nábytkom.  

Musíme pochváliť žiakov, že  zariadenie v škole si šetria a udržujú poriadok v triedach. 

 

 

m)  

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

(§ 2 ods. 1 písm. m)  
Správu   o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – príloha 5 správy 

 

n)  

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia: 

( § 2 ods. 1 písm. n) 

Jedným z cieľov koncepcie rozvoja školy je otvoriť školu širokej verejnosti. Darí sa to 

predovšetkým organizovaním jednotlivých aktivít pre širokú verejnosť a spoluprácou s obcou. 

Svojím otvoreným jednaním sme získali rodičovskú verejnosť - pomáha pri separovaných 

zberoch, sponzorských zbierkach a vybavením školy. Počas celého školského roka 

organizujeme podujatia, na ktorých sa aktívne zúčastňuje predovšetkým rodičovská verejnosť. 

Rodičia sa tak stávajú prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou života školy.  

Ďalším cieľom je získavanie jazykových zručností. Tento cieľ je zakomponovaný aj 

v školskom vzdelávacom programe. Zároveň už dlhodobo organizujeme aktivity, ktoré 

pomáhajú využívať jazykové zručnosti žiakov: 

- medzinárodné projekty - Comenius, e-Twinning,  

- organizovanie anglického týždňa 

- multikultúrna výchova formou zahraničných lektorov a komunikácia v anglickom jazyku    

       študenti z rôznych krajín prídu predstaviť svoju vlasť (AIESEC) 

- krúžková činnosť 

- vybudovanie učebne jazykov 

- kvalifikovaní pedagógovia 

- na 1. stupni vyučujeme anglický jazyk metódou CLIL aj v niektorých  

       vyučovacích premetoch – matematika, prírodoveda. 

 

Pokračujeme vo vyučovaní Informatiky na I. stupni a v 5. až 8. ročníku. Informačno-

komunikačné schopnosti  a zručnosti  žiakov   rozvíjame prostredníctvom používania IKT 

vo vyučovacom procese aj mimo vyučovania. Každá kmeňová učebňa disponujem 

didaktickou technikou, aby bolo možné využívať multimediálne didaktické materiály. Žiaci a 

učitelia využívajú interaktívne tabule nielen v odbornej učebni CHEM –BIO,  FYZ ale aj 

v multimediálnej učebni na rôznych predmetoch na 1. a 2. stupni. Triedy na 1. stupni sú od 

tohto školského roka vybavené interaktívnymi tabuľami.  

Všetci pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní a naďalej sa zúčastňujú rôznych 

vzdelávacích programov, čo zvyšuje ich profesionálny rast. 
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Ďalším cieľom koncepcie rozvoja školy  bolo  rozvíjať pohybové schopnosti  športovo 

talentovaných  žiakov a  podporovať športovými aktivitami aj ostatných žiakov, viesť ich 

z zdravému životnému štýlu.   

Škola sa zapojila  do   rôznych športových aktivít v rámci obce a regiónu. Naši žiaci 

v športovej oblasti dosiahli   veľmi pekné umiestnenia. Naším cieľom je aj naďalej        

dosahovať s talentovanými  výrazný úspech v rámci okresu, kraja, Slovenska. Zorganizovali 

sme školské športové olympiády na 1. a 2. stupni.  Boli sme spoluorganizátori akcie „Rača 

žije“ a „Račianskej olympiády 2015“. 

Zorganizovali sme LVVK v 7. ročníku a  kurz korčuľovania a plávania v školskom klube detí. 

 

Cieľom integrácie žiakov s poruchami učenia  a správania bolo  primeranie schopnostiam 

vychovávať a vzdelávať žiakov so zdravotným znevýhodnením, aby čo najviac rozvinuli 

svoje kompenzačné mechanizmy. Na škole bolo v  školskom roku 2014/2015 začlenených 24 

žiakov, s ktorými individuálne aj skupinovo pracovala školská špeciálna pedagogička.  

Začlenení žiaci v 9. ročníku boli  úspešní v Testovaní 9-2015 . 

 

Cieľom  záujmovej činnosti žiakov bolo  vytvoriť na škole prostredie na zmysluplné trávenie 

voľného času v mimo vyučovacom čase. V školskom roku 2014/2015 škola vydala žiakom 

407 vzdelávacích poukazov pre 360  žiakov ( 88,5%) odovzdalo  škole VP späť. Žiaci 

pracovali v 25 záujmových útvaroch.  

Koncepčný zámer, ktorý si školy určila na roky  2014 -2016 sa  plní.  

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 

  

 

SILNÉ STRÁNKY 

 podpora vedenia školy inováciám, 

podpora zvyšovania kvalifikácie 

učiteľov, záujem riešiť problémy 

 krúžková činnosť priamo v 

budove ZŠ 

 rozmanité vybavenie školy 

(didaktická technika, interaktívne 

tabule, projektory v triedach, 

 škola má dostatok IT techniky 

 vzdelávacie výsledky (úspešnosť 

žiakov na prijímacích pohovoroch 

v 5., 8. a 9. ročníku na bilingválne 

a 8-ročné gymnáziá) 

 kvalitné prostredia školy 

(rekonštrukcia školy, soc. 

zariadení) 

 využívanie kníh zo školskej 

knižnice, e-knižnica  

 dobré vybavenie knižnice v 

anglickom jazyku 

 vyučovanie Aj metódou CLI L 

 zapájanie sa do projektov a súťaží 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatočné ohodnotenie pedagog. 

zamestnancov 

 nevyhovujúci stav vonkajšieho 

športoviska, ihriska a bežeckej dráhy, 

chýbajúca plocha na volejbal, 

basketbal, ... 

 nadmerná kontrola činnosti učiteľov 

zo strany rodičov, ťažká komunikácia 

s niektorými rodičmi, slabá 

spolupráca 

 slabé finančné ohodnotenie krúžkovej 

činnosti učiteľa 

 odchod výborných žiakov na 

gymnáziá - v 5. r. na osemročné, v 8. 

na bilingválne 

 nedostatočné materiálne zabezpečenie 

(tonery, papier) 

 Slabá aktivita žiakov na hodinách 

 prerušovanie činnosti ŠKD odchodmi 

na krúžky 

 niektoré triedy nemajú vlastné 

oddelenia ŠKD 
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 vytváranie  priestoru  pre  

sebarealizáciu  a prezentáciu 

žiackych  schopností (vystúpenia, 

akadémie) 

 realizácia mimo vyučovacích 

aktivít rôzneho druhu: príprava 

projektov pre mladších 

spolužiakov, besedy, exkurzie, 

tvorivé dielne, školské výlety, 

zážitkové vyučovanie 

 kvalifikovaní učitelia vyučujúci 

odborne (kvalifikovanosť učiteľov 

100%), sú kreatívni (nové 

pomôcky, metódy a formy práce, 

práca s PC), sú obetaví, 

empatickí, pracujú s 

talentovanými žiakmi (súťaže, 

projekty), zvyšujú si kvalifikáciu 

 dobrá sociálna klíma medzi 

kolegamii aj v rámci žiackych 

vzťahov  

 možnosť využívať odborné 

učebne v rámci práce ŠKD 

 množstvo školských i 

mimoškolských akcií (športové, 

kultúrne, umelecké, literárne) 

 dostatok učebných pomôcok pre 

jednotlivé ročníky a predmety 

 zapájanie žiakov i rodičov do 

diania na škole 

 propagácia práce učiteľov i 

žiakov - Web stránka školy, IZK, 

Nástenky -fotografie, akcie, 

vyhodnotenia, Akadémie, Deň 

otvorených dverí,  

 potláčanie negatívnych javov ako 

sú šikanovane, alkohol, drogy 

 spravodlivé hodnotenie žiakov- 

ukázalo testovanie podľa 

externých testov  

 spolupráca so ZUŠ 

 spolupráca s MU, účasť na 

aktivitách MU 

 bezpečnosť detí a poriadok v 

budove - vrátnica s vrátničkou, 

dozory 

 blízkosť detského lekára 

 spolupráca s CPPPaP a odborom 

sociálnych vecí pri riešení 

 spájanie skupín (pre chorobu učiteľa, 

poverenie učiteľa ísť na súťaž so 

žiakmi, ...) 

 spájanie žiakov, následne väčší počet 

žiakov v triedach 
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problémov detí 

 delenie na skupiny podľa výkonu 

ANJ 

 rozvíjanie kompetencií žiakov - 

čitateľská gramotnosť (tvorba a 

vypracovávanie pracovných 

listov) 

 spoločenské akcie, čím sa utužuje 

kolektív 

 v 2 triedach 1. ročníka  - splývavé 

čítanie 

 propagovanie zdravej výživy 

 budovanie ihrísk 

 poloha školy - relatívne čisté 

prostredie v blízkosti lesa 

 starostlivosť o hygienu - toaletné 

papiere, mydlá, papierové utierky 

na WC 

 možnosť kontroly a komunikácie 

s rodičmi aj prostredníctvom IZK 

a web stránky školy 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 

 výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 

technológií 

 zvýšenie spoločenského statusu 

učiteľa i jeho morálneho a finančného 

ocenenia 

 úprava učebných plánov a osnov na 

ročníky 

 získavať sponzorov 

 zvýšenie informovanosti a 

kvalifikovanosti učiteľov zo školení 

 vynovenie výpočtovej techniky, 

odbúranie byrokracie v školstve 

zníženie zaťaženia učiteľov 

administratívou 

 zvýšenie normatívu na žiaka, aby 

bolo možné zabezpečiť základné 

podmienky na chod školy 

 revitalizovať športový areál školy 

 sledovať organizačné pokyny ŠPU a 

učebné rámcové plány - 

pripomienkovať 

 organizovať školenia / pre učiteľov 

(najlepšie priamo na škole a častejšie) 

RIZIKÁ 

 nedostatočná časová dotácia, pri 

ktorej sa preberá len teória a na 

upevnenie a prehĺbenie učiva čas 

neostáva 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na školstvo 

 zvýšený počet integrovaných žiakov a 

žiakov so IVVP v triedach 

 malý počet odborných zamestnancov 

pre zabezpečenie kvalitného 

vzdelávania integrovaných žiakov 

a žiakov so ŠVVP 

 slabnúci záujem žiakov o vzdelávanie 

 nadmerné nároky na učiteľov - 

nemotivujúce finančné hodnotenie 

učiteľov 

 znižovanie  úrovne   schopností   

žiakov  (slabšia  slovná  zásoba,   

problémy s osvojovaním pojmov, 

pokles sociálnej empatie, zhoršovanie 

vzťahov) 

 nízky záujem žiakov o vyučovanie 

druhého cudzieho jazyka 

 nedostatočné množstvo učebníc, 

neskoré dodávky učebníc a 

pracovných zošitov 
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 nové učebné osnovy, nové učebnice 

 propagácia práce učiteľov i žiakov 

(akadémie, Deň otvorených dverí, 

IŽK, webová stránka školy, nástenky, 

...) 

 Lepšie materiálne vybavenie ŠKD 

 

 neochota rodičov absolvovať s 

dieťaťom na návrh učiteľa návštevu u 

psychológa 

 vysoké ceny niektorých edukačných a 

odborných materiálov 

 nezáujem rodičov o vzdelávacie 

výsledky detí, nízka návštevnosť 

rodičov na IZK, nezáujem rodičov o 

plnenie domácich školských 

povinností svojich detí. 

 vyššia miera nekritickosti rodičov 

 neschopnosť niektorých žiakov 

zvládnuť dva cudzie jazyky 

 

 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov  

            Na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

     Naši absolventi sú umiestnení na SŠ, na ktorých majú záujem študovať a   dosahujú 

dlhodobo veľmi dobré  výsledky z Testovania 9. V školskom roku 2015/2016 

 žiaci v Testovaní 9 dosiahli v porovnaní s národným priemerom zo slovenského jazyka 

o 11,6% a z matematiky o 6,9% lepšie výsledky. Všetci žiaci deviateho ročníka boli prijatí na 

štúdium na strednej škole podľa svojho výberu.  

 

 

r) Školské stravovanie: 

Priemerný počet stravníkov na deň:  340 

Počet zamestnancov:      1 vedúca ZŠS  

          1 hlavná kuchárka 

                                                          1 I. kuchárka 

          3 pomocné kuchárky   

1 upratovačka 

  

Samostatná kuchyňa:      áno 

Samostatná školská jedáleň:     áno 

Revitalizácia ZŠS - genéza:      Kuchyňa:                                                                

zakúpenie 2 kotlov            

                                                               výmena výdavkových okien   2012 

                                                               výmena podláh za epoxidové 2014 

                                                               výmena obkladu                     2014 

                                                               vymaľovanie priestorov kuchyne a skladov 2015 

                                                               Jedáleň: 

                                                               zakúpenie nových stolov 

                                                               zakúpenie stoličiek 

                                                               zakúpenie stojanov na príbory 

                                                              vymaľovanie priestorov jedálne 2015 
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Klady:                                               pekné, hygienické  prostredie v jedálni i v kuchyni  

Nedostatky:                                      akútna potreba: 

                                                           vymeniť vzduchotechniku v kuchyni 

Nutné nákupy:                                 taniere, tácky, kuchynské potreby 

 

 

 

 

 

II.       Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

 

Na škole sa učí v jednej smene. Delenie do skupín je zabezpečené podľa priestorových, 

personálnych a finančných možností školy. 

            Pri tvorbe rozvrhu hodín sa snažíme dodržiavať psycho-hygienické zásady. Počas 

vyučovania majú žiaci 10 minútové prestávky a jednu 20 minútovú prestávku po 3 

vyučovacej hodine zameranú na regeneráciu. 

            Triedy sú slnečné, priestranné, vybavené žalúziami na oknách.  

Pedagogickí zamestnanci môžu počas prestávok relaxovať v kabinetoch, v zborovni školy a 

kuchynke . Stravovanie žiakov a pedagógov zabezpečené  v samostatnej jedálni, ktorá 

pripravuje stravu prostredníctvom vlastnej kuchyne. Po zrekonštruovaní sociálnych zariadení 

má škola veľmi dobré interné vybavenie . Žiaci počas prestávok sa môžu pohybovať po škole, 

využívať v hale školy sedacie súpravy na relaxáciu, pitný režim majú zabezpečený vo vodnej 

fontánke vo vestibule školy.  

Hygiena pracoviska  je  dodržaná podľa predpisov BOZP PO a podľa príslušných právnych 

noriem. 

 

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 

V súlade s legislatívou a štátom zavedeným systémom vzdelávacích poukazov boli na škole 

v šk. roku 2015/2016 vytvorené možnosti pre široký výber záujmových činností. V škole bolo 

14 záujmových útvarov, do činnosti žiadneho záujmového útvaru sa nezapojilo len 89 detí.   

 

Záujmové útvary 

 

P.č. Názov záujmového útvaru: P.č. Názov záujmového útvaru: 

1. Florbal – športové hry (2 krúžky) 13. Háčkovanie 

2. Pohybové hry  14. Šikovné ruky 

3. Stolný tenis   

4. Tanečný krúžok   

5. 
Gymnastika 

   ( 5 krúžkov) 
  

6. Cvičenia z matematiky (2 krúžky)   

7. Cvičenia zo slov. jazyka   
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( 2 krúžky) 

8. Práca s počítačom – 1. stupeň   

9. Práca s počítačom 2. stupeň   

10. Tvorítko   

11. Konverzácia v anglickom jazyku    

12. Lentilky (2 krúžky   

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods.  

    2 písm. c) 

 

Pri škole pracuje Rada školy a Rada rodičov, ktoré sa schádzajú podľa potreby. Na zasadnutia 

je vždy prizvaná i riaditeľka školy.  

Spolupráca školy  so združením rodičov  je na veľmi dobrej úrovni. Prostredníctvom 2% sa 

rodičia  snažia získať prostriedky na  vybavenie školy. Združenie rodičov zabezpečuje ceny 

do súťaží žiakov, zakupuje učebné pomôcky do kabinetov a výpočtovú techniku v triedach 

a bezpečnostný systém v škole.  

 

V rámci spolupráce školy s rodičovskou verejnosťou škola ponúkla žiakom a rodičom: 

  konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov žiakov 

  aktualizované webové sídlo školy 

  organizujeme slávnostnú akadémiu pre rodičov – vianočnú, letnú 

  predvianočné tvorivé dielne 

 PÁRTY 2016 pre rodičov a pedagógov 

  vianočné a veľkonočné predajné trhy 

  v spolupráci s rodičmi zorganizovala burzu hračiek a kníh 

 Dni otvorených dní a triedne RZ 

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými  

     osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 

Spolupráca so školskými organizáciami a verejnosťou: 

 

 Zriaďovateľ - MÚ  Bratislava – Rača, vystúpenia žiakov na akciách usporiadaných 

MČ  

 Rada školy 

 Penzión a Domom dôchodcov v Rači 

 Liga pre duševné zdravie 

 Združenie rodičov pri ZŠ  

 Červený kríž  

 Miestny farský úrad  

 MPC MB- učebňa kontinuálneho vzdelávania 

 MŠ SR, KŠÚ 

 MO Matica slovenská v Rači 

 Miestne noviny - Račiansky výber  

 CVČ Bratislava III, Hlinícka 

 CPPPaP na Hubeného  ulici  
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 Miestna knižnica na Žarnovickej ulici 

 Polícia Bratislava III – 

 AIESEC – medzinárodná študentská organizácia 

 PROTETIKA – Prorjekt zdravé nôžky 

 ŠK Slovan – projekt „Mladý Slovanista! 

 Tenisový zväz – Projekt „Tenis v školách“ 

 Žiacky parlament – príprava školských akcií 

 Základné školy z Turecka, Poľska, Španielska, Estónska, Talianska a Francúzska 

v rámci projektu COMENIUS 

 

 

 

e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2015/2016 

 

Dochádzka žiakov: 

 

I. stupeň 
1. 

polrok 

2. 

polrok 
II. stupeň 1. polrok 2. polrok 

Ospravedlnené hodiny 5274 9133 Ospravedlnené hodiny 8995 13866 

priemer na žiaka 28,51 43,33 priemer na žiaka 40,34 68,64 

Neospravedlnené hodiny 0 26 Neospravedlnené hodiny 44 194 

priemer na žiaka 0,00 0,13 priemer na žiaka 0,19 0,65 

 

Hodnotenie  správanie žiakov 1. – 9. ročníka: 

 

 

V školskom roku 2015/2016: 

 1. stupeň 2.stupeň SPOLU 

Počet hlásených žiakov – záškoláctvo: 

 0 2 2 

Počet žiakov pod dohľadom kurátora: 

 0 0 0 

 

I. stupeň  1.polrok 2.polrok   II. stupeň 1. polrok 2. polrok 

 
Pochvala triednym učiteľom 

26 51 Pochvala triednym učiteľom 49 38 

 
Pochvala riaditeľom školy 

0 17 Pochvala riaditeľom školy 2 13 

Napomenutie triednym 
učiteľom  

1 5 
Napomenutie triednym 
učiteľom 

12 11 

 
Pokarhanie triednym 
učiteľom 

3  0 
Pokarhanie triednym 
učiteľom 

6 4 

 
Pokarhanie riaditeľom školy 
 

1  0 Pokarhanie riaditeľom školy 9 14 

Znížená 
známka 
zo správania 
  

2. stupeň 0 0 Znížená 
známka 
zo správania 
  

2. stupeň 1 3 

3.stupeň 0 0 3.stupeň 2 3 

4. stupeň 0 0 4. stupeň 0 1 
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Žiak  9. ročníka bol hlásený pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky na Oddelenie  

sociálnych vecí  MÚ Rača (63 neospravedlnených hodín). Riešený pohovorom s rodičmi a 

zníženou známkou zo správania. Spolupráca s rodičmi je ťažká, nedostavili sa na niektoré 

stretnutia. 

Žiačka  7. ročníka bola hlásená pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky na Oddelenie  

sociálnych vecí  MÚ Svätý Jur (98 neospravedlnených hodín). Riešený pohovorom s rodičmi 

a zníženou známkou zo správania. Spolupráca s rodičmi je lepšia, rodičia spolupracujú so 

školou. 

 

 

Spracovala a predkladá:                                                   Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.  

                                                                                                              riaditeľka školy 
V Bratislave dňa 30. 9. 2016 
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Príloha č.2 

Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Hodnotiace   správy z metodických združení 

a predmetových 

 

komisií 

 

v školskom roku 2015/16 
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Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Hodnotiaca správa   metodického združenia  

 

MZ 1. – 2. ročník 

 v školskom roku 2015/2016 
 

 

Vedúci MZ: 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Jana Khandlová triedna učiteľka - II.B 

 

Členovia predmetovej komisie: 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Lucia Kolmanová triedna učiteľka - I.A 

Zuzana Hirschnerová triedna učiteľka - I.B 

Lucia Ferenčíková triedna učiteľka - I.C 

Monika Gašparová triedna učiteľka - II.A 

Mária Šišková triedna učiteľka - II.C 

 

Oblasť pedagogickej diagnostiky 

Hlavné úlohy plánu MZ vychádzali z POP pre školský rok 2015/2016. 

Učebné osnovy a štandardy pre jednotlivé ročníky boli rozpracované do časovo–tematických 

plánov, ktoré vyučujúci dôsledne dodržiavali počas  školského roka. Zároveň dodržiavali 

Metodické pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Pri hodnotení detí s poruchami 

učenia vyučujúci sa riadili MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  so špecifickými 

výchovnými potrebami. 

V priebehu školského roka sme sa venovali (IKT, práca s nadanými žiakmi – príprava na 

olympiády, súťaže, práca so slaboprospievajúcimi žiakmi, práca so začlenenými žiakmi, 

čitateľská gramotnosť, finančná gramotnosť, hodnotenie, sebahodnotenie) 

 

Uskutočnené aktivity organizované ZŠ v rámci PK:  

a) Exkurzie 

Detské múzeum – Čo s odpadom   

Detské múzeum – Voda je život  

Banská Štiavnica – ŠvP – Štôlňa Bartolomej 

Návšteva Ambasády Slovinskej republiky 

Návšteva kancelárie starostu Rače na MÚ Rača 

Exkurzia u Hasičov 

 

b) Vychádzky 

Dopravná výchova – vychádzka po Rači 
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Jarné premeny – vychádzka v Rači 

Dopravné ihrisko – MŠ Tbiliská – 2.roč. 

 

c) Výstavy 

Výstava jesenných plodov 

Bibiana – interaktívna výstava Moja krajinaje moja fantázia – M.Cipár 

Výstava detských kníh 

 

d) Besedy 

Beseda s poľovníkmi 

Beseda so starostom Rače 

Beseda s telesne postihnutou osobou 

 

e) Projektové dni 

1.ročník 

Indiánsky deň, Eskimácky deň, Zvieratká okolo nás – v rámci výučby čítania metódou 

Sfumato 

 

f) Kurzy, školy v prírode 

ŠvP Banská Belá – II.A,B,C 

 

g) Účelové cvičenia, cvičenia v prírode 

Jesenné účelové cvičenie  

Cvičenia v prírode – 1.- 2.roč – september, jún 

 

h) Iné 

mlyn Klepáč, noc v škole – II.roč., návšteva predškolákov, deň otvorených dverí, vianočné 

tvorivé dielne 

 

i) Projektové vyučovanie 

Projekt k Dňu Zeme; 

Projekt k Dňu vody; 

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy; 

 

Aktivity, do ktorých sa ZŠ zapojila  v rámci PK:  

a) Koncerty 

Fidlikanti 

Bubnovačka 

Koncert zrakovo postihnutých umelcov 

Dievčatko so zápalkami 
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b) Divadelné predstavenia 

Kráľ drozdia brada 

Bratislavské bábkové divadlo – Myška nie je líška 

SND – Doktorská rozprávka - balet 

 

c) Iné 

Račiansky jahodový kvet 

Detský čin roka 

Račianska olympiáda 

Fyzikálne pokusy 

Deň otvorených dverí 

Návšteva predškolákov 

Interaktívne vystúpenie - vesmír 

Školské výlety 

Zelená škola 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  

 

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 

regionálne 

kolo 

krajské 

kolo 

celoslovenské 

kolo 
názov súťaže umiestnenie 

Matematický Klokanko   4 žiaci ÚR   

Maksík      

Slávik Slovenska      

Šaliansky Maťko      

Vybíjaná 2.miesto     

Hviezdoslavov Kubín      

Račiansky jahodový kvet 2.miesto     

 

Žiaci sa zúčastnili týchto súťaži. Úspešní však boli len v školských kolách. 

Vzdelávanie členov PK: 

a) Kontinuálne vzdelávanie  

  Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k 

porozumeniu textu 

b) Iné vzdelávanie (školenia, semináre, účasť na besedách) 

 Inovačné vzdelávanie - Sfumato /splývavé čítanie/ - čítanie pre všetky deti. 

 Aktualizačné vzdelávanie - Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a 

primárnom vzdelávaní /Zippy/ 

 Zážitkové učenie v environmentálnej výchove 

Oblasti, v ktorých členovia PK dosahujú dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 
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SILNÉ STRÁNKY 

 odbornosť vyučujúcich jednotlivých 

predmetov  

 materiálne vybavenie školy 

 spolupráca so špeciálnou 

pedagogičkou 

 neustále vzdelávanie pedagógov 

 pozitívna pracovná atmosféra 

 dobrá spolupráca s rodičmi 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 vysoký počet žiakov v triedach 

 častá absencia žiakov 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 

 zapájanie sa do projektov 

 získavanie sponzorov na ceny do 

súťaží 

 

RIZIKÁ 

 nezáujem žiakov 

 preťaženosť špeciálnej pedagogičky 

 

V priebehu šk.roka 2015/2016 sme spolupracovali s výchovnou poradkyňou, so školskou 

špeciálnou pedagogičkou, špeciálnymi pedagógmi v CPPP, s PK II.stupňa a s ŠKD. 

Vzniknuté problémy sme riešili bezodkladne. V budúcom školskom roku sa budú učitelia 

podieľať na svojom odbornom a pedagogickom raste, zaraďovať nové metódy a formy do 

svojej práce, aby zvýšili úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu. 

 

 

 

 V Bratislave  26.6.2016   Vypracovala: PaedDr.Jana Khandlová 
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Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Hodnotiaca správa   metodického združenia  

 

MZ 3. – 4. ročník 

 v školskom roku 2015/2016 
 

 

Vedúci predmetovej komisie: 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Anna Holovačová triedna učiteľka 4. A triedy 

 

Členovia predmetovej komisie: 

 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Zdenka Polakovičová triedna učiteľka 3. A triedy 

Romana Bajtošová triedna učiteľka 3. B triedy 

Sidónia Bačkaiová triedna učiteľka 4. B triedy 

 

 

Oblasť pedagogickej diagnostiky 

Hlavné úlohy plánu MZ vychádzali z POP pre školský rok 2015/2016. 

Učebné osnovy a štandardy pre jednotlivé ročníky boli rozpracované do časovo–tematických 

plánov, ktoré vyučujúci dôsledne dodržiavali počas  školského roka. Zároveň dodržiavali 

Metodické pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Pri hodnotení detí s poruchami 

učenia vyučujúci sa riadili MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  so špecifickými 

výchovnými potrebami. 

V priebehu školského roka sme sa venovali: V 3. ročníku sa vo vyučovacom procese PDA, 

VYV a VLA využívala metóda CLIL. Overovanie plnenia štandardov v predmetoch 

slovenský jazyk a matematika bolo uskutočnené vstupnými, polročnými a výstupnými 

previerkami. V 4. ročníkoch sa uskutočnili riaditeľské previerky zo SJL, MAT a PDA. Vo 

výchovno -vzdelávacom procese sme využívali formy sebahodnotenia žiakov, skupinové 

práce, prácu v dvojiciach a rôzne formy zážitkového učenia a metódy na rozvoj kritického 

myslenia žiakov. 

Posilňovali sme  čitateľskú gramotnosť žiakov vo všetkých predmetoch so zameraním na 

čítanie s porozumením – využívali sme  školskú knižnicu, mimo čítankové čítanie a čítanie 

časopisu Slniečko. Do vyučovacieho procesu sme implementovali metódy s využitím 

informačných a komunikačných technológii. Vo vyučovacom procese sme pracovali 

s interaktívnou tabuľou, s výučbovými CD na rozvoj finančnej gramotnosti. Počas celého 

roka veľké úsilie sme vynaložili pri príprave žiakov na literárne súťaže či matematické 

olympiády. Spolupracovali sme s výchovnou poradkyňou a so školskou špeciálnou 

pedagogičkou pri riešení problémov slabo prospievajúcich žiakov a žiakov s poruchami 

učenia a správania. Vzniknuté problémy sme riešili bezodkladne. V predvianočnou čase sme 

sa stretli s rodičmi a žiakmi na vianočných tvorivých dielňach.  
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Uskutočnené aktivity organizované ZŠ v rámci MZ:  
 

a) Exkurzie 

Detské múzeum –Hrdinovia všedného dňa,  

Múzeum Ľ. Štúra v Modre, 

Skanzen Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci, 

Exkurzia po Bratislave Poznaj svoje mesto, 

Návšteva hvezdárne v Hurbanove a námestia Európy v Komárne, 

Múzea M.R. Štefánika Košariská a  Mohyla na Bradle, 

múzeum SNP Banská Bystrica,  

skanzen Vydrovo, Čiernohronská železnička; 

banské múzeum a tvorivé dielne Kammerhoff v Banskej Štiavnici, 

 

 

b) Výstavy 

Plody jesene – Deň jablka, 

Burza hračiek; 

 

c) Besedy 

Beseda so spisovateľkou Vrkoslavovou a s M.V. Ševčíkovou, 

Vianočné pohľadnice s p. Lesanom, 

Interaktívna beseda s lektormi s EkoDaphne ku Dňu Zeme: Svet lúk a pasienkov, 

Interaktívna beseda Ponorme sa do tajomstva vody – EkoDaphne; 

Interaktívne fyzikálne pokusy; 

 

d) Projektové vyučovanie 

Projekt k Dňu Zeme; 

Projekt k Dňu vody; 

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy; 

 

e) Kurzy, školy v prírode 

ŠvP Banská Bela 3.B,4.B; 

ŠvP Hronec 3.A,4.A; 

 

f) Účelové cvičenia, cvičenia v prírode 

Ochrana človeka a prírody v spolupráci s FALC; 

Jesenne a jarné cvičenia v prírode ; 

 

i) Školské kolá olympiád, súťaži 

Školské kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko 

Školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 

Školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda 

Školské kolo hudobnej súťaže Slávik Slovenska 

 

j) Iné 

Vystúpenia v Domove dôchodcov v Rači – Úcta k starším, Deň matiek; 

Športová olympiáda; 

Zber papiera; 

Vianočná a letná akadémia 
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Predvianočné tvorivé dielne 

 

 

Aktivity, do ktorých sa ZŠ zapojila  v rámci MZ:  
 

a) Koncerty 

výchovný koncerty Fidlikanti ; 

výchovný koncerty Pozerajte našimi očami;  

výchovný koncert – žiaci ZUŠ Vrbenského zhudobnená rozprávka Dievčatko so 

zápalkami; 

Bubnovačka; 

 

b) Divadelné predstavenia 

návšteva BBD predstavenia Luskáčik; 

návšteva BBD inscenované čítanie Tri citróny; 

 

c) Iné 

študenti ISEC; 

Preventívna bezpečnosť a ochrana pred požiarom  v spolupráci so zdravotníckou 

organizáciou FALCK; 

Dopravná výchova; 

CvČ keramická dielňa;  

 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  
 

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 

regionálne 

kolo 

krajské 

kolo 

celoslovenské 

kolo 
názov súťaže umiestnenie 

Šaliansky Maťko 3.miesto 

 

    

iBobor - Bobríci    14 žiakov ÚR   

Matematický klokanko    14 žiakov ÚR   

Maksík   12 žiaci ÚR   

Všetkovedko   9 žiaci ÚR   

Račiansky jahodový kvet 

literárna časť 

2.miesto 

3.miesto 

Pochvalné 

uznanie 

    

Račiansky jahodový kvet 

výtvarná časť 

1.miesto 

2. miesto 
    

Pytagoriáda 1.miesto     

Futbal 2.miesto     

Vybíjaná  8.miesto    

Ľahká atletika 1.miesto     
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Vzdelávanie členov MZ: 

Kontinuálne vzdelávanie  

Romana Bajtošová – Zážitkové učenie v environmentálnej výchove,                  

Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní hravým čítaním k porozumeniu textu 

Zdenka Polakovičová - Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní hravým 

čítaním k porozumeniu textu 

 

Oblasti, v ktorých členovia MZ dosahujú dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 odbornosť vyučujúcich jednotlivých 

predmetov;  

 materiálne vybavenie školy; 

 materiálne vybavenie kabinetu; 

 IKT vo vyučovacom procese; 

 samostatne tvoriví učitelia; 

 spolupráca s rôznymi inštitúciami 

BBD, Úľuv, EkoDaphne , Račianska 

izba, ......... 

 úspešná spolupráca s PPP, CvČ, 

ŠKD, PK II.stupeň,  

 tradícia organizovania športovej 

olympiády,  vianočnej a letnej 

akadémie, programy pre seniorov 

v Dome dôchodcov; 

 dosahovanie dobrých výsledkov vo 

výchovno - vzdelávacej činnosti;  

 realizácia školy v prírode; 

 zážitkové učenie; 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 častá absencia žiakov; 

 nedostatočná vnútorná motivácia 

žiakov; 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov; 

 zapájanie sa do projektov, 

 možnosť zapájania sa do rôznych 

súťaží; 

 vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov; 

RIZIKA 

 nedostatočné finančné a spoločenské 

ohodnotenie pedagogických 

zamestnancov; 

 nekoncepčná práca v oblasti reforiem 

školstva; 

 motivácia žiakov k dosiahnutiu 

výborných  výsledkov; 

 

 

V budúcom školskom roku členovia MZ sa budú podieľať na svojom odbornom 

a pedagogickom raste, zaraďovať nové metódy a formy do svojej práce, aby zvýšili úroveň 

výchovno-vyučovacieho procesu. 

Ďakujeme  za spoluprácu  celému vedeniu školy. 

Vyhodnotenie činnosti MZ bolo schválené  pedagogickými pracovníkmi na zasadnutí MZ   

28. júna 2016. 

 

V Bratislave, 28.júna 2016                                                     zapísala: Anna Holovačová 

                                                                                                pedagogická vedúca MZ 
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Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 

 

Hodnotiaca správa   predmetovej komisie 
 

spoločenskovedných predmetov 

 

 v školskom roku 2015/16 

 

 
Vedúci predmetovej komisie: 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Alžbeta Vörösová slovenský jazyk – etická výchova 

 

Členovia predmetovej komisie: 

 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Jana Janečková slovenský jazyk – etická výchova 

Darina Kučerová etická výchova 

Martina Dilongová slovenský jazyk – etická výchova 

Magdaléna Kocúrková etická výchova 

Kristína Dobrovská slovenský jazyk 

Jana Štefániová etická výchova 

 

 

Oblasť pedagogickej diagnostiky 

Hlavné úlohy plánu PK vychádzali z POP pre školský rok 2015/2016. 

Učebné osnovy a štandardy pre jednotlivé ročníky boli rozpracované do časovo–tematických 

plánov, ktoré vyučujúci dôsledne dodržiavali počas  školského roka. Zároveň dodržiavali 

Metodické pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Pri hodnotení detí s poruchami 

učenia vyučujúci sa riadili MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  so špecifickými 

výchovnými potrebami. 

V priebehu školského roka sme sa venovali – čítanie s porozumením, využívanie inventáru 

školskej knižnice, IKT, práca so začlenenými žiakmi, finančná gramotnosť, práca so 

slaboprospievajúcimi žiakmi, práca s nadanými žiakmi – príprava na olympiádu, súťaže, roz- 

víjanie primeranými formami kritické a tvorivé myslenie a sebahodnotenie, zvyšovanie 

povedomie žiakov o globálnych témach, kladný vzťah detí k literatúre. 

 

 

Uskutočnené aktivity organizované ZŠ v rámci PK:  

a) Exkurzie 

Univerzitná knižnica 

 

b) Vychádzky 

MÚ Rača 

 

c) Výstavy 
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Školská knižnica - výstava kníh 

 

d) Besedy 

S autorkou Auxtovou – Záhady raketovej ulice 

 

e) Projektové dni 

Modré nezábudky 

Červené stužky 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

f) Projektové vyučovanie  

Projekt – Rok Ľudovíta Štúra 

Cesta 

Svet je pre všetkých 

Miluj život 

 

g) Školské kolá olympiád 

Školské kolo – Hviezdoslavov Kubín 

Školské kolo – Šaliansky Maťko 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka 

 

Aktivity, do ktorých sa ZŠ zapojila  v rámci PK:  

 

a) Divadelné predstavenia 

Bábkové divadlo - Luskáčik 

 

b) Výstavy 

Bibliotéka 

 

c) Iné 

Račiansky jahodový kvet 

Záložka do kníh spája školy 

Načo sú nám polia sady 

Organizácia KK Šalianského Maťka 

 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 
regionálne 

kolo 

krajské 

kolo 

celoslovenské 

kolo 
názov súťaže umiestnenie 

Olympiáda zo SJL 4.miesto     

Hviezdoslavov Kubín 3.miesto     

 

Vzdelávanie členov PK: 

Medzinárodná konferencia školských knižníc 
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Hodnotenie prác k Medzinárodnému dňu školských knižníc 

 

Oblasti, v ktorých členovia PK dosahujú dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 

SILNÉ STRÁNKY 

 odbornosť vyučujúcich jednotlivých 

predmetov  

 materiálne vybavenie školy 

 úspešnosť žiakov 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 vysoký počet žiakov v triedach 

 častá absencia žiakov 

 integrovaní žiaci 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 

 zapájanie sa do projektov 

 získavanie sponzorov na ceny do 

súťaží 

 systematické budovanie školskej 

knižnice 

 

RIZIKÁ 

 nezáujem žiakov 

 spolupráca s rodičmi 

 

 

 

                                                                                       zapísala: Alžbeta Vörösová 

 

V Bratislave  30.6. 2016 
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Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Hodnotiaca správa  predmetovej komisie 

 
matematika, fyzika, informatika 

 v školskom roku 2015/16 

 
 

 

Vedúci predmetovej komisie: 

MENO PRIEZVISKO VYUČUJE 

Lucia Slivková matematika, informatika 

 

Členovia predmetovej komisie: 

MENO PRIEZVISKO VYUČUJE 

Eva Šišková matematika 

Lucia Slivková matematika, informatika 

Marek Matúška matematika 

Jana Struhárová matematika, informatika 

Jana Khandlová informatika 

Zdenka Polakovičová informatika 

 

Oblasť pedagogickej diagnostiky 

 

Hlavné úlohy plánu PK vychádzali z POP pre školský rok 2015/2016. 

Učebné osnovy a štandardy pre jednotlivé ročníky boli rozpracované do časovo–tematických 

plánov, ktoré vyučujúci dôsledne dodržiavali počas  školského roka. Zároveň dodržiavali 

Metodické pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Pri hodnotení detí s poruchami 

učenia vyučujúci sa riadili MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  so špecifickými 

výchovnými potrebami. 

V priebehu školského roka sme sa venovali práci s nadanými žiakmi a to prípravou na 

olympiády a súťaže, pracovali sme aj mimo vyučovanie so slabo prospievajúcimi žiakmi. Pri 

Začleneným žiakom sme venovali pozornosť pri ústnom skúšaní aj pri písomných prácach. 

Na hodinách sme často používali sme IKT. Finančnú gramotnosť žiakov sme rozvíjali 

projektom Základy podnikania. Sebahodnotenie žiakov sa stalo súčasťou vyučovania v našej 

škole.  

 

Uskutočnené aktivity organizované ZŠ v rámci PK:  

a) Výstavy 

Putovná výstava fyziky pre 2.stupeň 

b) Besedy 

Virtuálny vesmír pre žiakov 6. až 9. ročníka 

c) Projektové vyučovanie  

Rovesnícke vzdelávanie: Deň Zeme – obnoviteľne zdroje energie (fyzika 

pre 6.a 7. ročník 

d) Školské kolá olympiád 
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Školské kolo Matematickej olympiády 

 

Aktivity, do ktorých sa ZŠ zapojila  v rámci PK:  

 

Základy podnikania – finančná matematika METLIFE, 6. ročník  

Matematická súťaž Pangea 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  
 

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 
regionálne 

kolo 

krajské 

kolo 

celoslovenské 

kolo 
názov súťaže umiestnenie 

Matematická olympiáda 4.miesto 

6.miesto  

    

Pytagoriáda  6.miesto     

Pikopretek  2.miesto 

9.miesto  

    

iBobor -  kadet    9 žiakov ÚR   

iBobor -  benjamín   14 žiakov ÚR   

Matematický Klokan      

 

Vzdelávanie členov PK: 

a) Kontinuálne vzdelávanie  

V tomto školskom roku žiaden člen komisie neabsolvoval kontinuálne vzdelávanie.  

 

b) Iné vzdelávanie:  

Finančná gramotnosť – Slivková, október 2015, MPC Bratislava  

Klub učiteľov informatiky – Slivková, september 2015, 1.súkromné gymnázium 

v Bratislave  

Oblasti, v ktorých členovia PK dosahujú dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 

SILNÉ STRÁNKY 

 odbornosť vyučujúcich jednotlivých 

predmetov  

 materiálne vybavenie školy 

SLABÉ STRÁNKY 

 vysoký počet žiakov v triedach 

 častá absencia žiakov 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 

 zapájanie sa do projektov 

 besedy, výstavy 

RIZIKÁ 

 nezáujem žiakov 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 30.06.2016      zapísala: Slivková 
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Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Hodnotiaca správa   predmetovej komisie 

 

geografia, dejepis, biológia, chémia, 

 občianska náuka, regionálna výchova 

v školskom roku 2015/16 

 
Vedúci predmetovej komisie: 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Jana Štefaniová dejepis – občianska náuka 

 

Členovia predmetovej komisie: 

 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Oľga Šándorová geografia 

Darina Kučerová občianska náuka 

Lucia Slivková geografia, regionálna výchova 

Magdaléna Kocúrková biológia - chémia 

 

Oblasť pedagogickej diagnostiky 

Hlavné úlohy plánu PK vychádzali z POP pre školský rok 2015/2016. 

Učebné osnovy a štandardy pre jednotlivé ročníky boli rozpracované do časovo–tematických 

plánov, ktoré vyučujúci dôsledne dodržiavali počas  školského roka. Zároveň dodržiavali 

Metodické pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Pri hodnotení detí s poruchami 

učenia vyučujúci sa riadili MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  so špecifickými 

výchovnými potrebami. 

V priebehu školského roka sme sa venovali na hodinách geografie, dejepisu, biológie, chémie, 

občianskej náuky a regionálnej výchovy rozvoju slovnej zásoby, odbornému vyjadrovaniu 

a kreativite žiakov formou tajničiek, kvízov, referátov, hier a projektov, aktivizujúcich metód. 

Žiaci mali možnosť precvičovať a upevňovať si učivo pomocou IKT v PC učebniach, 

v multimediálnej učebni v učebni s interaktívnou tabuľou a učebni biológia/chémia. 

Vyučujúce využívali aj dataprojektory a PC zabudované v kmeňových triedach. Posilňovali 

sme  čitateľskú gramotnosť žiakov vo všetkých predmetoch so zameraním na čítanie 

s porozumením i nesúvislých textov (mapy, grafy, tabuľky).  Počas celého roka sme 

vynaložili veľké úsilie pri príprave talentovaných žiakov na predmetové  olympiády. 

Spolupracovali sme so školskou špeciálnou pedagogičkou pri riešení problémov slabo 

prospievajúcich žiakov a žiakov s poruchami učenia a správania. 

Hodinová dotácia v jednotlivých ročníkoch nebola postačujúca, ale rešpektovali sme ŠVP. 

 

Uskutočnené aktivity organizované ZŠ v rámci PK:  

a) Exkurzie 

exkurzia do kotolne 

Národná rada SR  

Prírodovedné múzeum  

Prezidentský palác –stretnutie s p. Klausovou  
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Planetárium Hlohovec  

Historické centrum Bratislavy  

Pezinok – historické centrum  

Národná rada SR  

 

b) Vychádzky 

Historické miesta a pamätníky Rače  

 

c) Výstavy 

Titanic  

Štúrovci  

Klimatické zmeny  

výstava pohľadníc Okná do sveta  

interaktívna výstava Ako žil pračlovek 

Bratislavský hrad + Interaktívna výstava Veľká Morava  

Bratislavský hrad + Interaktívna výstava 1. svetová vojna  

 

d) Besedy 

priebežne počas školského roku besedy k voľbe povolania – 9.-8. ročník 

Si online? 

Na štarte k mužnosti– chlapci 

Čas premien - dievčatá 

prednáška Cofely Eco škola  

 

e) Projektové dni 

Svetový deň výživy 

Deň vody - rovesnícke vzdelávanie  

rozhlasové vysielanie k Dňu ľudských práv 

rozhlasové vysielanie k Medzinárodnému dňu vody  

rozhlasové vysielanie ku Dňu Zeme 

 

f) Projektové vyučovanie  

Geografia  

Pamiatky UNESCO 

Austrália, Oceánia, Nový Zéland 

Polárne krajiny 

Vybrané štáty a oblasti Ameriky 

Vybrané štáty a oblasti Ázie 

Jednotlivé krajiny Európy 

Dejepis 
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Erb našej rodiny 

Vianočné zvyky v našej rodine 

Historické pramene 

Po kom je pomenovaná ulica, na ktorej bývam 

Mesto a dedina v minulosti a súčasnosti 

Druhy dopravy 

Ako remeselníci – tkáčstvo, hrnčiarstvo 

Detská práca – príslovia, rozprávky 

Moja abeceda 

Predchodca človeka 

Ako pravekí umelci 

Mozaika 

Staroveký štát 

Slovné spojenia zo starých gréckych bájí 

Sedem divov staroveku 

Kelti, Húni, Rimania a Slovania na našom území 

Križiacke výpravy 

Stredoveké ríše 

Mapa veľkej Moravy 

Osobnosť Veľkej Moravy 

Názvy miest a obcí na Slovensku 

Moreplavec – objaviteľ 

Stredoveké štáty – ľubovoľná téma 

Mapa Rakúsko - Uhorsko 

Národný buditeľ – osobnosť Slovenského národného hnutia 

1.svetová vojna 

Dadaizmus 

Územné straty ČSR 

Holokaust 

2.svetová vojna 

Osobnosti 2.polovice 20.storočia 

Biológia 

Stromy – naše pľúca (fotosyntéza) 

Vodný ekosystém 

Moje domáce zvieratko 

Rastlinné orgány - výrobok 

Životný štýl – zdravý spôsob života 

Globálne enviromentálne problémy a ich riešenie 

Chémia  

Chémia bežného života 

Občianska náuka 
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Môj erb 

Svetové náboženstvá 

Odvetvia práva 

Práva detí 

Potreby a statky 

Výrobok – výrobca - spotrebiteľ 

Ekonomika oslavy narodenín 

Banky 

Rodinný/osobný rozpočet 

Regionálna výchova 

Račiansky slovník 

Povesti o svätom Jure 

Vajnorské NAJ 

 

g) Kurzy, školy v prírode 

Spolupráca s právnickou fakultou UK - Katedra teórie práva a sociálnych vied- 

Právna klinika pre komunity od 3.11. do 16. 11. 2015 

 

h) Účelové cvičenia, cvičenia v prírode 

Jesenné účelové cvičenie – 2.stupeň 

Cvičenia v prírode – 5.roč. 

Letné účelové cvičenie – 2.stupeň – zbieranie odpadu v lese 

 

i) Školské kolá olympiád 

Školské kolo Dejepisnej olympiády 

Školské kolo Geografickej olympiády 

Školské kolo Biologickej olympiády 

 

Aktivity, do ktorých sa ZŠ zapojila  v rámci PK:  
 

Modrá škola - výtvarná súťaž Ako vnímam vodu okolo nás 

filmové predstavenie Ekotopfilm 

výsadba stromčekov v areáli školy v rámci Cofely Eco škola 

výsadba stromčekov v areáli školy – výhra Ekotopfilm 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  
 

Názov  

súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 
regionálne 

kolo 

krajské 

kolo 

celoslovenské 

kolo 
názov súťaže umiestnenie 

Geografická 

olympiáda 

5.miesto 

5.miesto 

9.miesto 
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Dejepisná 

olympiáda 

1.miesto 

2. miesto 

4. miesto 

5. miesto 

6. miesto 

5.miesto 

6. miesto 

   

Chemická 

olympiáda 

2žiačky ÚR     

Biologická 

olympiáda 

3.miesto 

1žiak ÚR 

    

 

Vzdelávanie členov PK: 

a) Kontinuálne vzdelávanie  

V tomto školskom roku žiaden člen komisie neabsolvoval kontinuálne vzdelávanie.  

 

b) Iné vzdelávanie (školenia, semináre, účasť na besedách) 

- seminár Oslobodenie Hlavného mesta Bratislavy – jar 1945 organizoval Bratislavský 

samosprávny kraj, OblV SZPB a Metodicko pedagogické centrum Bratislava.-

Štefaniová 

- Metodický deň k expozícií  DEJINY  SLOVENSKA OD PRAVEKU PO VEĽKÚ 

MORAVU s interaktívnym  workshopom a komentovanou prehliadkou s kurátorom 

SNM-Archeologického  múzea-Š tefaniová 

- Informačný seminár pre učiteľov základnej školy Novinky v oblasti múzejnej 

pedagogiky organizovaným MCMB a MMB- Štefaniová 

- seminár Potláčanie extrémizmu a radikalizmu organizovaný MCMB- Kučerová, 

Šándorová 

Oblasti, v ktorých členovia PK dosahujú dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 

SILNÉ STRÁNKY 

 odbornosť vyučujúcich jednotlivých 

predmetov  

 materiálne vybavenie školy 

 úspešná účasť a umiestnenia žiakov 

na predmetových olympiádach 

 dovzdelávanie pedagógov 

 projektové učenie 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 vysoký počet žiakov v triedach 

 častá absencia žiakov 

 nedostatočná hodinová dotácia 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 

 výstavy 

 zapájanie sa do projektov 

 

RIZIKÁ 

 nezáujem žiakov 

 nízke kritériá pri prijímaní žiakov  

na SŠ 

 veľa aktivít školy a neodučené hodiny 

 spolupráca s rodičmi 

 

 

                                                                                        

V Bratislave  30. júna 2016 

                                                                            zapísala: Mgr. Štefaniová 



 49 

 
 

Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Hodnotiaca správa   metodického združenia a predmetovej komisie 

 

výchovných predmetov 

 

 v školskom roku 2015/16 
 

Vedúci predmetovej komisie: 

 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Darina Kučerová telesná a športová výchova, technika, svet práce 

 

Členovia predmetovej komisie: 

 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Oľga Šándorová telesná a športová výchova 

Marek Matúška telesná a športová výchova 

Martina Dilongová výtvarná výchova, výchova umením, hudobná 

výchova 

Slávka Gažda hudobná výchova 

Mária Borzová technika, svet práce, pracovné vyučovanie 

Alžbeta Vorosová technika 

Zuzana Hirschnerová hudobná výchova 

 

 

Oblasť pedagogickej diagnostiky 

Hlavné úlohy plánu PK vychádzali z POP pre školský rok 2015/2016. 

Učebné osnovy a štandardy pre jednotlivé ročníky boli rozpracované do časovo–tematických 

plánov, ktoré vyučujúci dôsledne dodržiavali počas  školského roka. Zároveň dodržiavali 

Metodické pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Pri hodnotení detí s poruchami 

učenia vyučujúci sa riadili MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  so špecifickými 

výchovnými potrebami. 

V priebehu školského roka sme sa venovali práci s nadanými žiakmi – príprava na olympiády, 

športové, výtvarné a spevácke súťaže, práci so slaboprospievajúcimi žiakmi, práci so žiakmi 

so zdravotnou skupinou 2 a 3, práci so začlenenými žiakmi, čitateľskej gramotnosti,  

sebahodnoteniu, uplatňovaní IKT na hodinách. 

 

Uskutočnené aktivity organizované ZŠ v rámci PK:  

a) Exkurzie 

Náučný chodník Antona Kocyana, Oravice 

 

b) Vychádzky 

Obecná záhrada, Rača 
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c) Výstavy 

Plody našich záhrad - Gaštanko 

 

d) Projektové vyučovanie  

Račiansky jahodový kvet 

Vážna hudba 

Vrtuľky – praktické práce žiakov 

Gaštanko – plody jesene 

Tvorba objektu z ekoodpadu 

 

e) Kurzy, školy v prírode 

LVVK – Oravice 

 

f) Účelové cvičenia, cvičenia v prírode 

Jesenné účelové cvičenie – 2.stupeň 

Cvičenia v prírode – 5.roč., 6. roč., 7. roč. 

Letné účelové cvičenie – 2. stupeň 

 

g) Školské kolá olympiád 

Slávik Slovenska 

 

Aktivity, do ktorých sa ZŠ zapojila  v rámci PK:  

a) Koncerty 

Výchovný koncert – Fidlikanti 

Výchovný koncert – Pozerajte našimi očami 

 

b) Iné 

Európsky týždeň športu 

Maľujeme s Primalexom 

Svetový deň výživy 

Račianska olympiáda 

Vojaci očami detí 

Malá krajina, veľké osobnosti 

Kľúče od kráľovstva Márie Terézie 

Bubnovačka 

Florbal „O pohár komisie školstva a športu“, MÚ Rača 

Ukážka thajský box 

Ukážka bojových umení DOKAN 

Combat games 

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž 

Záložka spája 

Ako si prestavujem Radničné námestie Rača 

Račiansky jahodový kvet – výtvarná súťaž 

Pikopretek 
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  
 

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 
regionálne 

kolo 

krajské kolo celoslovenské 

kolo 
názov súťaže umiestnenie 

Slávik Slovenska 3.miesto     

Dôvera – školský pohár 

vo futbale, ml.žiaci 
2.miesto     

Jednota Cup v malom 

futbale, st.žiaci 
5.miesto     

Mc´Donalds Cup, 

najmladší žiaci 

bez 

umiestnenia 
    

Orientačný beh – dievčatá 

družstvo 
2.miesto     

Orientačný beh – chlapci 

družstvo 
2.miesto 

3.miesto 

jednotlivec 
   

Stolný tenis – družstvo 

dievčatá 
2. miesto     

Stolný tenis – družstvo 

chlapci 
5. miesto     

Atletika - dievčatá 

jednotlivci 

1. miesto – 

1x 

2. miesto – 

1x 

3. miesto – 

1x 

    

Atletika - chlapci jednotlivci 

1. miesto – 

1x 

2. miesto – 

1x 

2. miesto 

štafeta 

3. miesto – 

2x 

jednotlivec 

2. miesto 

   

 

Vzdelávanie členov PK: 

c) Kontinuálne vzdelávanie  

V tomto školskom roku žiadny člen PK neabsolvoval vzdelávanie 

d) Iné vzdelávanie (školenia, semináre, účasť na besedách) 

M. Matúška – odborný seminár (Česká republika) – systém medziškolských súťaži 

 

 

Oblasti, v ktorých členovia PK dosahujú dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 
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SILNÉ STRÁNKY 

 odbornosť vyučujúcich jednotlivých 

predmetov  

 materiálne vybavenie školy 

 úspešná účasť a umiestnenia žiakov 

na predmetových súťažiach  

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 vysoký počet žiakov v triedach 

a skupinách (TSV) 

 častá absencia žiakov 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov (športový areál,telocvične, 

tanečná sála, herňa stolného tenisu, 

vybavenie športovým materiálom, 

odborné učebne VYV, HUV, THD) 

 zapájanie sa do projektov 

 

RIZIKÁ 

 nezáujem žiakov 

 horšia spolupráca s rodičmi na II. 

stupni 

 

 

 

 

V Bratislave, 30. 6. 2016   zapísala: Kučerová 
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Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Hodnotiaca správa  predmetovej komisie 

 

cudzích jazykov 

 v školskom roku 2015/16 

 
 
 

Vedúci predmetovej komisie: 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Soňa Puspokyová anglický jazyk 

 

Členovia predmetovej komisie: 

 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Slávka Gažda Anglický jazyk 

Darina Kučerová Ruský jazyk 

Jana Janečková Nemecký jazyk 

Kristína Dobrovská  Anglický jazyk 

Jana Struhárová Anglický jazyk 

 

 

Oblasť pedagogickej diagnostiky 

Hlavné úlohy plánu PK vychádzali z POP pre školský rok 2015/2016. 

Učebné osnovy a štandardy pre jednotlivé ročníky boli rozpracované do časovo–tematických 

plánov, ktoré vyučujúci dôsledne dodržiavali počas  školského roka. Zároveň dodržiavali 

Metodické pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Pri hodnotení detí s poruchami 

učenia vyučujúci sa riadili MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  so špecifickými 

výchovnými potrebami. 

V priebehu školského roka sme sa venovali  

 moderniázácii vyučovania – využitie IKT učební, výučbových programov/CD, DVD 

Internet,interaktívna tabuľa 

 práca s talentovanými žiakmi - príprava na OANJ, príprava projektov na rôzne témy 

s využitím medzi predmetových vzťahov, príprava žiakov na bilingválne  SŠ 

konverzácia ANJ  pre žiakov 5.-9. roč. na VP s americkým lektorom 

 práca so slaboprospievajúcimi žiakmi- individuálne doučovanie, zasielanie 

materiálov cez internet , konzultácie so ŠP školy, možnosť výberu 2CJ /RUJ/, dotácia 

1hodiny na ANJ , vypracovanie diferencovaných  testov pre žiakov so ŠVVP 

 medzinárodná spolupráca - sprevádzanie zahraničných návštevy z Poľska po Rači 

a Bratislave/ 

Projektový týždeň pre žiakov 5.a 6. ročníka so zahraničnými lektormi v priestoroch ZŠ 

konverzácia ANJ  pre žiakov 5.-9. roč. na vzdelávacie poukazy s americkým lektorom 
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 čitateľská gramotnosť –  zaradenie kníh v anglickom a nemeckom jazyku  do školskej 

knižnice čítanie časopisov  v cudzích jazykoch , sledovanie filmov v  s titulkami 

 ZŠ Tbiliská - spoluorganizátor Okresného kola Olympiády v anglickom jazyku 

 Hromadné zakúpenie pracovných zošitov pre všetkých žiakov 

 

Uskutočnené aktivity organizované ZŠ v rámci PK:  

 

a) Vychádzky 

Moje bydlisko Rača 6.roč. 

Pamiatky Bratislavy 7.roč. 

 

b) Výstavy 

Výstava žiackych projektov počas šk.roka 

Výstavka predajnej cudzojazyčnej  literatúry 

 

c) Besedy 

Beseda o USA pre 6.roč. s Mgr. Gažda 

Beseda o USA  pre 8. roč, Lesan 

 

d) Projektové dni 

Projektový týždeň v ANJ so zahraničnými lektormi 5. -6.roč. 

 

e) Školské kolá olympiád 

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku/26ž/ 

 

 

Vyššie kolá olympiád 

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku  2.miesto 

         

       f/    Iné podujatia 

Európsky deň jazykov- kvíz v českom jazyku pre 5.-6-roč.,ukážky španielskeho 

a portugalského jazyka 7.roč., prezentácie žiakov /štáty EÚ 8.-9.roč. 

 

 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach ( 

 

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 

regionálne 

kolo 

krajské 

kolo 

celoslovenské 

kolo 
názov súťaže umiestnenie 

OKOANJ 2.miesto 

 

    

 

 

Vzdelávanie členov PK: 
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c) Iné vzdelávanie (školenia, semináre, účasť na besedách) 

Odborný seminár pre učiteľov  anglického jazyka  /Poľska a SR / júl 2016 

 

Oblasti, v ktorých členovia PK dosahujú dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 

SILNÉ STRÁNKY 

 odbornosť vyučujúcich jednotlivých 

jazykov 

 materiálne vybavenie školy 

 zahraničný lektor ANJ 

 Výber  troch CJ /ANJ, NEJ RUJ/ 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 vysoký počet žiakov v nedelených 

 triedach 

 častá absencia žiakov 

 chýbajúca učebnica RUJ 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 

 zapájanie sa do  medzinárodných 

projektov 

 získavanie sponzorov na ceny do 

súťaží, knižné tituly do ŠK 

 

 

RIZIKÁ 

 nezáujem žiakov 

 nízke kritériá pri prijímaní žiakov na 

SŠ 

 

 

Vyhodnotenie činnosti  PKCJ  bolo schválené  členmi na zasadnutí PK CJ  dňa 29.6. 2016 

 

                                                              Vypracovala: Mgr. S. Puspokyová 

 

V Bratislave  29.júna 2016 
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Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Hodnotiaca správa   metodického združenia  

ŠKD 

 v školskom roku 2015/16 

 
 

 

 

Vedúci metodického združenia: 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Mgr. Radoslava Horváthová vychovávateľ  

 

Členovia metodického združenia: 

 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Anna Welnitzová vychovávateľ 

Viera Forgáčová vychovávateľ 

Mgr. Monika Braunová vychovávateľ 

Mgr. Nora Gičínska vychovávateľ 

Mgr. Nikola Pavlisková vychovávateľ 

Bc. Gabika Juhásová vychovávateľ 

 

 

Oblasť pedagogickej diagnostiky 

 

Plán MZ vychádza z Plánu školy na školský rok 2015/2016, z POP MŠ na rok 2015/2016 

a z Plánu práce ŠKD. V priebehu školského roka sme sa venovali  aktivitám na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti,  na zlepšenie vyjadrovacích schopností detí, na utvrdzovanie učiva 

formou didaktických hier. Pomáhali deťom 1. ročníka pri začleňovaní sa do detského 

kolektívu ŠKD. Sledovali a venovali sa prevencii sociálno-patologickým javom. Zameriavali 

sa na zlepšenie klímy a atmosféry v oddelení. Vytvárali podmienky na podporu vzniku 

kladných vzťahov v triede. Venovali sa témam: multikultúrna výchovou, výchova v duchu 

humanizmu, ľudským právam, právam dieťaťa, rodovej rovnosti, diskriminácia, xenofóbii, 

antisemitizmus, intolerancia a rasizmus. Posilnili výchovu detí  k zdravému životnému štýlu a 

realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.  Venovali sa 

environmentálnej výchove. Venovali pozornosť stolovaniu a správaniu sa detí v ŠJ vštepovali 

zásady správneho správania a stolovania. Dbali na pitný režim, na dodržiavanie 

psychohygieny. Do činnosti školského klubu sme zaradili aktivity zamerané na mediálnu 

výchovu. 

 

Uskutočnené aktivity organizované ZŠ v rámci MZ:  

 

a) Výstavy 

Vianočná výstava 

Veľkonočná výstava 
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Vystúpenia – klub dôchodcov 

 

b) Projektové dni 

Deň jablka 

Zdravé raňajky 

Deň mlieka 

Ústne zdravie  

Deň vody 

Deň Zem 

 

c) Projektové vyučovanie  

Projektový týždeň o zdravej výžive 

Projektový týždeň o drogách  

Vianočné tradície  

Ovce.sk 

Týždeň knihy 

 

d) Kurzy, školy v prírode 

Kurz plávania 

Kurz korčuľovania 

ŠvP Hronec (vychovávateľky sa zúčastnili) 

ŠvP Banská Belá (vychovávateľky sa zúčastnili) 

 

e) Aktivity organizované ŠKD 

Gaštankové dobrodružstvá 

Hallowenská párty 

Zábavná diskotéka  

Karneval ŠKD 

Mikuláš 

MDD 

Športová olympiáda 

Vypúšťanie šarkanov 

Lampiónový sprievod 

Zbieranie vrchnákov 

 

Aktivity, do ktorých sa ZŠ zapojila  v rámci MZ:  

a) Koncerty, podujatia 

Hudobný kalendár 

Kúzelník Ivan 

Alex – pohybová show 

 

b) Divadelné predstavenia 

Divadlo pod hríbikom 

 

c) Iné 

Hovoríme o jedle 
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Food revolution day 

Športová olympiáda organizovaná miestnou časťou Bratislava III 

Tvorivé dopoludnie organizované miestnou časťou Bratislava III 

 

 

Vzdelávanie členov PK: 

d) Kontinuálne vzdelávanie  

Mgr. Radoslava Horváthová: Prípravné atestačné  vzdelávanie 

 

Oblasti, v ktorých členovia MZ dosahujú dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 kvalifikované vychovávateľky 

v odbore, 

 aktívne zapájanie sa do činností ŠKD, 

aj mimo ŠKD, 

 priestory,  

 vybavenie tried, 

 kreativita a aktivita členiek MZ. 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 vysoký počet detí v oddeleniach, 

 odchody počas výchovno-vzdelávacej 

činnosti (ostávajú rozrobené, 

nedorobené  práce), 

 nedostatky na školskom dvore: 

lavičky a stoly chýbajú, miesta 

s tieňom (altánok), 

 nedostatok športových pomôcok, 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 nadviazať spoluprácu 

s organizáciami, ako občianske 

združenia,  divadlá, múzeá atď. 

 využívať okolie na vychádzky, 

 nové detské ihrisko, 

 prispôsobiť ihrisko školy na pobyt 

vonku, 

 vytvorenie zón v herni (knižnica, 

kreatívna zóna, oddychová zóna), 

 

RIZIKÁ 

 spájanie tried do jedného oddelenia, 

 nedostatočné zabezpečenie školského 

dvora (brána sa nezatvára, diery 

v plotoch). 

 

 

 

 

                                                                                       zapísala: Mgr. Radoslava Horváthová 

 

V Bratislave  30.06.2016 
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Príloha č. 3 

 

Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 

   
Hodnotiaca správa o činnosti  záujmových útvarov 

v školskom roku 2015/2016 
 

 

 

V školskom roku  2015/2016 od začiatku októbra 2015 do konca mája 2016 pracovali 

nasledovné záujmové útvary: Konverzácia v anglickom jazyku (7. – 9.ročník), Práca 

s počítačom (žiaci 1.stupňa), Počítače (žiaci 2.stupňa), Stolný tenis (žiaci 2.stupňa), Pohybové 

hry (žiaci 1.stupňa), Florbal – športové hry (žiaci 2.stupňa), Tvorítko (žiaci 1.stupňa), 

Tanečný krúžok (žiaci 1.stupňa ), Šikovné ruky (žiaci 2.stupňa). Háčkovanie (žiaci 2.stupňa), 

Lentilky  (žiaci 1.stupňa), Gymnastiky (žiaci 2.stupňa).   Žiaci 9.ročníka pracovali 

v záujmových útvaroch Príprava na Cvičenia z matematiky, Cvičenia zo slovenského jazyka, 

ktoré viedli vyučujúce týchto predmetov pre každú triedu zvlášť.  

Každý vedúci záujmového útvaru odovzdal časovo-tematický plán, v ktorom rozplánoval 

činnosť na celý školský rok a vytýčil hlavné výchovnovzdelávacie ciele. Záujem o návštevu 

záujmových útvarov bola vysoká. Mnohé deti navštevovali i viaceré záujmové útvary.  89 

žiakov našej školy sa v tomto školskom roku rozhodlo, že nebude navštevovať žiaden 

záujmový útvar na našej škole. 

Žiaci v priebehu školského roku pracovali na krúžkoch veľmi aktívne. Prejavilo sa to na 

výsledkoch športových súťaží, výzdobe školy a v nemalej miere i na zlepšení prospechu 

vybraných predmetov (ANJ, MAT, SJL). Najdôležitejšie však je, že žiaci mali vyplnený 

voľný čas a strávili ho zmysluplne v kruhu rovesníkov pod dohľadom pedagógov. Menšia 

absencia žiakov nastala až v jarnom období. 

Z celkového počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov naša škola vracia 11. 
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Príloha č.4 

 

Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 

   
Hodnotiaca správa o činnosti školskej knižnice 

v školskom roku 2015/2016 

 
           Naša školská knižnica poskytuje knižnično-informačné služby a organizuje vzdelávacie 

a kultúrno-spoločenské podujatia pre svojich používateľov. V knižnici máme výkonný počítač 

s multifunkčným zariadením a knihovnícky systém Proflib, ktorý je kompatibilný s jednotným 

systémom knižníc KIS3G a Slovenskou národnou knižnicou. Umožňuje preberať hotové spracované 

záznamy, čím sa významne urýchlila práca pri katalogizácii fondu knižnice, uľahčil sa výpožičný 

proces a čitateľom umožnil rýchle vyhľadávanie kníh. Žiaci majú možnosť vyhľadávať si knižné tituly 

priamo doma prostredníctvom webkatalógu, ktorý je umiestnený na školskej stránke.   Školská 

knižnica má 3992 knižničných jednotiek. V tomto školskom roku sme získali 64 nových kníh. 

Výpožičky sa uskutočňovali dvakrát týždenne, ale čitatelia si mali možnosť požičiavať knihy aj mimo 

výpožičného času. 

Na podporu zvyšovania informačnej gramotnosti a čitateľskej kultúry žiakov využívame rôzne formy 

a metódy individuálnej alebo kolektívnej práce. 

 

Aktivity: 

 

 exkurzie do školskej knižnice, 

 projekt Záložka do knihy spája školy, téma projektu: Múdrosť ukrytá v knihách. Do projektu sa 

zapojilo 283 žiakov, 163 žiakov 1. stupňa, 120 žiakov 2. stupňa,  partnerská škola: Základná  

škola, Komenského 2, Svit. 

 odborné prednášky, 

 tvorba vlastného leporela alebo knihy s cieľom rozvíjať fantáziu, predstavivosť a slovnú zásobu 

žiakov, 

 dramatizácie príbehov, 

 literárne súťaže, 

 recitačné  súťaže- Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín... 

 hodiny literárnej výchovy, 

 hodiny hlasného čítania, 

 medailóniky pri príležitosti výročia významného spisovateľa, 

 výstavky kníh – 2x ročne, 

 beseda o povestiach s autorkou Dobroslavou Luknárovou, 

 štafetové čítanie žiakov 5. a 6. ročníka, 

 olympiáda zo slovenského jazyka, 

 pasovanie prvákov za čitateľov a iné. 

 

V Bratislave 24. 6. 2016                                              Školské knihovníčky: Vörösová, Janečková 
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Príloha č.5 

Rozbor hospodárenia za rok 2015 
(Poznámky k 31.12.2015) 

 
Čl. I 

Všeobecné údaje 
 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky 
 

Názov účtovnej jednotky Základná škola 

Sídlo účtovnej jednotky Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 35 

Dátum založenia/zriadenia  1.1.1997, od 1.1.2002 je súčasťou aj  ŠKD a ŠJ 

Spôsob založenia/zriadenia rozpočtová organizácia zriadená obcou 

Názov zriaďovateľa Mestská časť Bratislava-Rača 

Sídlo zriaďovateľa Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

IČO 31768849 

DIČ 2020958346 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky poskytovanie základného vzdelania 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky  riadna 

 

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Mgr. Eva Šišková – riaditeľka školy   

Zástupca štatutárneho orgánu /meno 
a priezvisko/ 

Mgr. Oľga  Šándorová – zástupkyňa riaditeľky   

Priemerný počet zamestnancov a počet riadiacich 
počas účtovného obdobia (k 31.12.2014) 

zamestnanci          počet                      riadiaci 
ZŠ                             38,09                            4 
ŠKD                            6,48                            0 
ZŠS                             6,00                            1 
SPOLU:                     50,57                          5 

Organizačné členenie účtovnej jednotky  v prílohe  

 
3. Informácie o počte žiakov, tried, oddelení a záujmových krúžkov účtovnej jednotky 

(stav k 15.9.2015) 
 

Počet žiakov 1.stupeň / počet tried 220 / 10 

Počet žiakov 2.stupeň / počet tried 207  / 10 

Počet žiakov školy / počet tried spolu 427 / 20 

Počet žiakov v ŠKD / počet oddelení 184  / 7 

Počet žiakov v krúžkoch / ich počet 339 / 19 

 
4. Informácie o počte stravníkov v zariadení školského stravovania   
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Žiaci 1.stupňa 185 

Žiaci 2.stupňa 125 

Žiaci spolu: 310 

Zamestnanci ZŠ 35 

Zamestnanci ŠKD 4 

Zamestnanci ZŠS 6 

Zamestnanci spolu: 45 

Dôchodcovia 1 

 
 
V zariadení školského stravovania sa počas roka 2015 okrem žiakov a zamestnancov ZŠ 

stravovali aj cudzí stravníci: 
 

Názov organizácie Počet stravníkov 

Zdravotné stredisko 7 

 
 

Projekty, dotácie a sponzorské 
daryNázov organizácie / 

projekt, dotácia, sponzorský 

Výška finančných 
prostriedkov v € 

Účel použitia finančných prostriedkov  
resp. 

Názov projektu 
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5. Projekty, dotácie a sponzorské dary 

 
 
6. Spolupráca so Združením rodičov 
Spolupráca s  ZR pri ZŠ Tbiliská bola veľmi dobrá.  Rodičovské združenie začalo s realizáciou 
detského ihriska z vlastných finančných prostriedkov a zo sponzorských darov, ktoré získali 
na tento účel (23 000 €).  
S  finančnou podporou ZR sa nám podarilo vytvoriť oddychové kútiky vo vestibule a na 
chodbe školy. Rodičia nám pomohli revitalizovať herňu ŠKD tým, že postupne zakúpili nový 
nábytok na mieru. Zo zdrojov ZR ďalej zabezpečujeme: 

 návštevu keramickej dielne pre žiakov 1. stupňa 

 štartovné a ceny žiakom na všetky súťaže 

 pravidelné poplatky do projektu Zelená škola 

 poplatky za lektorov – Anglický týždeň  

 didaktické pomôcky pre žiakov 

 pomôcky do kabinetov 1. a 2. stupňa 

 materiál do ŠKD 

 príspevok do ŠvP, LVVK,  

 
 

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 
 
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 

jednotky vo svojej činnosti. 

dar 

MV SR Obvodný úrad Odbor školstva 
Teplická 4, Bratislava 

212,00 Dotácia na súťaž krajské kolo !Šaliansky Maťko“  

Metodicko-pedagogické centrum 
Ševčenkova 11, P.O.BOX 191 
85005  Bratislava 

 
Dar „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“  
2 sady didaktické prostriedky  na výučbu anglického 
jazyka pre učiteľov II.stupňaZŠ v hodnote 841,44 Eur 

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 
Bratislava 

200,00  
Fin.odmena za účasť na vzdelávacom programe pre deti 
a mládež „Modrá škola“ (vedomostná súťaž o vode) 

COFELY a.s. Mlynské Nivy 61, 82711  
Bratislava 

 
V rámci projektu Cofely Eco  školy zabezpečila Cofely a.s. 
materiál potrebný na výsadbu zelene v areáli školy 
v hodnote 800,00 Eur 

PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, 
01001  Žilina 

 
Farby na výtv.výchovu v hodnote 200,00 Eur za súťaž 
„Maľujte a fotografujte s primalexom“ 

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 
Bratislava 

 
Pitná fontána v rámci projektu „Pitné fontány na školách“ 
v hodnote 1107,30 Eur 

NÚCEM, Žehrianska 9, Bratislava  
Publikácie a informačno-propagačná brožúra k  
e -Testovaniu 

GRAFOBAL GROUP development a.s. 
Sasinkova 5, 81108  Bratislava 

1000,00 
Peňažný dar vo výške 1000,00 Eur ako finančný príspevok 
pre ZŠ Tbiliská  
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2. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek   

a)    Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa 

majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním 
v účtovnej jednotke: 

- dopravné 
- montáž 

Dlhodobý   majetok   získaný   darovaním   alebo   delimitáciou   sa   oceňuje  reprodukčnou obstarávacou 
cenou.   
b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 
c) Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  
d) Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou 
e) Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich  menovitou hodnotou 
f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich 
období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a 

časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
g) Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou 
h) Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti 

t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa 
uplatňuje od roku 2008.  

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich 

období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a 
časovej súvislosti s účtovným obdobím.  

j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 
k) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia   sú platiteľmi 

DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov. 
 
 

3. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú 
stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného 
priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. 
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé € smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa 
lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
 

Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 

1 4 25 

2 6 16,6666 

3 12 8,3333 

4 20 5 

Drobný hmotný majetok od 0,- € do 1.700,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky 
nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na účet 501 – Spotreba materiálu. 
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Čl. III 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 
 

A Neobežný majetok  

 
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok – tabuľka č.1 

 

2. Pohľadávky – tabuľka č.4 

 

3. Opis  a  hodnota  majetku,  ku  ktorému  nemá  účtovná  jednotka  vlastnícke  

právo  

 

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka 

vlastnícke právo 

Suma v EUR 

Pozemky 1.362.676,76 

Budovy, stavby 1.830.782,76 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 73.225,08 

 

 

Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy  

 

A  Vlastné imanie – tabuľka č.5 

 

B Záväzky 
1. Rezervy  – tabuľka č.7 

2. Záväzky – tabuľka č. 8 

 

 

Čl. V 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 
 

Druh položky Opis položky  Hodnota Účet 

Majetok v používaní Majetok v používaní - 
spolu 

278.848,08 771 

ZŠ DDHM 200.766,35 771 1 1  

 OTE 1.487,72 771 1 1 02 

 Zásobník 114,21 771 1 1 03 

 Učebné pomôcky 46.659,95 771 1 1 05 

 Učiteľská knižnica 2.528,71 771 1 1 08 

 Žiacka knižnica 2.504,19 771 1 1 09 

ZŠS DDHM  18.534,63 771 8 1 

 OTE 3.546,02 771 8 1 02 

 Zásobník 1.724,35 771 8 1 03 



 66 

 Odevy do 100- 60,79 771 8 1 10  

 Odevy nad 100,- 737,01 771 8 1 11  

 Plášte 184,15 771 8 1 12 

Materiál v skladoch civilnej 
ochrany 

Materiál v skladoch CO 2.009,21 789 

Spolu  236.207,02  

 
 
 
 
                                                                               

Čl. VIII 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 
Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený ako súčasť rozpočtu MČ Bratislava - 

Rača mestským zastupiteľstvom 10.2.2015 uznesením číslo UZN 14/10/02/15/P. 
 

Rozpočet v € Pôvodný Skutočnosť 

Prenesené kompetencie 575.604,- 594.487,- 

Prenesené kompetencie 575.604,- 582.434,- 

Učebnice  0,- 1.410,- 

Odchodné 0,- 2.226,- 

Asistent učiteľa 0,- 2.730,- 

Kredity  0,- 356,- 

Mimoriadne odmeny 0,- 5.331,- 

Vzdelávacie poukazy 10.601,- 10.482,- 

Originálne kompetencie 97.511,- 98.511,- 

Školský klub detí 45.360,- 46.360,- 

Zariadenie školského 
stravovania 

52.151,- 52.151,- 

Vlastné príjmy 45.500,- 52.320,- 

Základná škola 4.000,- 6.468,- 

Školský klub detí 29.000,- 32.422,- 

Zariadenie školského 
stravovania 

12.500,- 13.430,- 

Iné zdroje 0,- 1.462,- 

C E L K O M: 729.216,- 757.262,- 

 
- Prenesené kompetencie 
Finančné prostriedky z prenesených kompetencií pokrývali všetky náklady spojené 
s činnosťou školy. K zvýšeniu normatívov došlo z dôvodu nárastu žiakov od 1.9.2014.  
 
- Originálne kompetencie 
Rozpočet originálnych kompetencií pokrýval náklady spojené s činnosťou školských 
zariadení.  
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- Vlastné príjmy 
Počas celého roka 2015 boli finančné prostriedky z príjmového účtu presúvané na účet MČ 
a odtiaľ prichádzali na účet výdavkový. Tieto financie boli použité na pokrytie nákladov 
spojených s činnosťou organizácie, opravy a údržbu v budove školy a nákup drobného 
inventáru do ZŠS. 
 
- Výdavky 
Pretože v budove školy nie sú namontované merače médií (elektrika, voda, teplo) skutočné náklady školských 
zariadení (ŠKD, ZŠS), ktoré sú financované z originálnych kompetencií sa nedajú vyčísliť. Preto boli prevádzkové 
náklady prepočítavané podľa internej smernice. 
 
Prílohou Správy o hospodárení za rok 2015 je počítačová zostava Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015, v ktorej sú 
špecifikované jednotlivé výdavky a tabuľky č.12 a 13. 

 

    
    Čl. IX 

Iné skutočnosti 
 

Spolupráca so zriaďovateľom v roku 2015 bola veľmi dobrá. Z finančných 
prostriedkov zriaďovateľa sa vymaľovali priestory dielne, učebňa hudobnej výchovy 
s priľahlými chodbami v trakte B2 a kuchyňa ZŠS s jedálňou . 
Z finančných prostriedkov rozpočtu školy sme v kalendárnom roku 2015 ďalej  zakúpili a 
zabezpečili: 

 Rekonštrukciu 2 miestností, učiteľskej kuchynky a novej klubovne 

 Keramické tabule do všetkých tried  1. stupňa  

 Vizualizéry do do všetkých tried  1. stupňa  

 Interaktívne jednotky do všetkých tried  1. Stupňa, ktoré zmenia tabulu na 
inteaktívnu 

 Vymaľovanie traktu A 

 Výmena podlahovej krytiny na schodoch v trakte A  

 Kryty na radiátory do všetkých kmeňových tried 
 

  V roku 2016 je potrebná: 
 výmena svietidiel v ostatných triedach v trakte A 
 výmena podlahových krytín v triedach  a chodbách v trakte B2, B1 a trakte A 
 rekonštrukcia  vzduchotechniky v ZŠS  
 zakúpiť do  tried 8. - 9.ročníka police – skrinkový systém  
 rekonštrukcia malej telocvični (obklady a deliacej steny medzi telocvičňami) 
 
Dúfame, že aj v roku 2016 nám bude poskytnutá pomoc zo strany zriaďovateľa, najmä 

formou dofinancovania projektov, ktorými sa snažíme získať mimorozpočtové zdroje na 
rozvoj školy. 
 

 

V Bratislave, dňa 26.02.2016                             
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 ----------------------------------------------                            -------------------------------------------                                                                                                                           

        Lýdia Csomorová                  Mgr. Eva Šišková  
        ekonómka školy          riaditeľka školy                                                                                                                                         
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Príloha č. 6 

Správa z inšpekčnej činnosti  
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