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Vypracovali:  

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD., riaditeľka školy  

Mgr. Oľga Šándorová, zástupkyňa pre 2. stupeň 

PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová, zástupkyňa pre 1. stupeň  

 

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 2017 – 2021. 

4. Plán práce Tbiliská 4, Bratislava na školský rok 2016/2017. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 

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

 Vyhodnotenie činnosti výchovného poradenstva. 

 Vyhodnotenie činnosti špeciálneho pedagóga. 

 Vyhodnotenie jednotlivých podujatí: 

a. účelových cvičení 

b. didaktických hier 

c. vyhodnotenie práce koordinátora  

i. drogovej prevencie, 

ii. projektu zdravá škola, 

iii. environmentálnej výchovy, 

iv. k manželstvu a rodičovstvu, 

v. voľno-časových aktivít v ŠKD. 

 Hodnotiace správy MZ, PK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Základnej školy Tbiliská 4, Bratislava za školský rok 2016/2017. 

 

 

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, 02/44881056 

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. Zuzana Hirschnerová, PhD. 

Zástupca školy pre I. 

stupeň: PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová 

Zástupca školy pre II. 

stupeň Mgr. Oľga Šándorová 

vedúca MZ ŠKD : Bc. Anna Juráňová  

vedúca ŠK a ŠJ: Jozefa Lettrichová  

 

 

 

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

 

7.1  Údaje o rade školy: 

Rada školy pri ZŠ  Tbiliská 4 v Bratislave 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. V priebehu školského roka 2016/2017 sa konali nové 

voľby členov Rady školy.  

   

 

 

 

http://www.zstbiliskaba.edu.sk/


 

 

   

Členovia rady školy: 

 

Dátum 

ustanovenia:  18. 12. 2016 

Počet členov: 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015: 
(počet zasadnutí rady školy, problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh 

školy) 

 

 
1. RŠ sa v školskom roku 2016/2017 stretla štyri krát.  

2. Rada školy sa zasadnutiach venovala týmto bodom:  

- správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na ZŠ za šk.r.2015/2016,  

- pedagogicko–organizačné zabezpečenie šk. roka 2016/2017,  

- 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 2016/17,  

- zlá dopravná situácia pred ZŠ Tbiliská 4,  

- čerpanie rozpočtu k 30.6.2017,  

Predseda RŠ : Mgr. Lucia Kolmanová  

 počet 

pedagogickí zamestnanci : Mgr. Lucia Slivková  

nepedagog. zamestnanci : Erika Molnárová  

rodičia : 

Ing. Lucia Kalmarová  

Mgr. Miroslava Antalová  

Ing. Eduard Sedláček, PhD. 

Ing. Zora Pestunová   

delegovaní zástupcovia  MZ MČ Bratislava - 

Rača: 

JUDr. Juraj Madzin 

Mgr. Mário Khandl  

Mgr. Michal Drotován  

Miloš Máťuš  



 

 

   

- rozbor hospodárenia za rok 2016,  

- výsledky klasifikácie prospechu a správania sa žiakov v šk. roku 2016/2017,  

-pripravovaná rekonštrukcia športového areálu školy,  

-nárast počtu detí v škole a možnosti navýšenia kapacity školy.  

-podpora spolupráce školy s rodičovskou komunitou.  

 

7.2 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných  

orgánoch  riaditeľa školy:  

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy. 
- Gremiálna rada RŠ  

- Pracovné porady  

- 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 (systém 

práce poradných orgánov, rozpracovanie plánu práce školy do plánov poradných 

orgánov, systém kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia školy, atď.)  
 

- podľa potreby - gremiálna porada  

- raz mesačne - pracovná porada  

- 4 x za školský rok Rada školy 

- 4 x za školský rok Rada rodičov 

- 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 2016/2017: 

     (§ 2 ods. 1 písm. b)   

 

 Stav žiakov k 15.09.2016 Stav žiakov k 31.08.2017  

 I. stupeň ŠVVP ŠKD   I. stupeň ŠVVP ŠKD 

0. roč. 0 0   0. roč. 0 0 0 

1. roč. 103 1 100  1. roč. 103 1 102 

2. roč. 76 2 65  2. roč. 77 3 66 

3. roč. 68 0 58  3. roč. 69 0 60 



 

 

   

4. roč. 39 3 31  4. roč. 39 4 32 

spolu: 286 6 254  spolu: 288 8 260 

         

 II. stupeň ŠVVP    II. stupeň ŠVVP  

5. roč. 48 4   5. roč. 49 4  

6. roč. 40 2   6. roč. 42 2  

7. roč. 50 2   7. roč. 55 3  

8. roč. 40 5   8. roč. 41 5  

9. roč. 33 3   9. roč. 33 3  

spolu: 211 16   spolu: 220 17  

         

Celkom 
spolu: 497 22   

Celkom 
spolu: 508 25   

 
Poznámka:  ŠVVP – žiaci so špeciálno-výchovno–vzdelávacími potrebami 
 

 

 

Počet žiakov mimo regiónu MČ Bratislava – Rača k 31. 08. 2017: 

 
por.č. Názov MČ Počet žiakov 

1. Vajnory 23 

2. Petržalka 9 

3. Ružinov 6 

4. Nové Mesto 9 

5. Karlova Ves 2 

6. Dúbravka 2 

7. Chorvátsky Grob 19 

8. Slovenský Grob 2 

9. Svätý Jur 3 

10. Ivánka pri Dunaji 2 

11. Senec 2 

12. Pezinok 5 

13. Limbach 2 

14. Iné 17 

  SPOLU: 101 

 

 

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: 

(§ 2 ods. 1 písm. c) a d):  

písm.  c) -údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o 

počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na 

stredných školách,  

 

písm. d) – údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a 

úspešnosti uchádzačov na prijatie) 
  
 

 

 



 

 

   

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 
  

100 49 26 21 1 5 

 

d) údaje o počet prijatých žiakov na štúdium 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-5 ročné SOU-4 ročné OU-3 ročné 

32 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

15 11 18 9 17 12 2 0 0 0 

* priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy 

 

 

žiaci 5. ročníka 

 

Počet 

žiakov 

5. roč. 

Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy 

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

42 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

21 10 9 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 3 Gymnázium F. Garcia Lorcu, Hronská 3 – 1 žiak  

Spojená škola - gymnázium, Tilgnerova 14 – 1 žiak  

Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14 – 1 žiak  

7. ročník -- -- 

6. ročník -- -- 

5. ročník 9 Gymnázium Hubeného 23, Bratislava – 5 žiakov 

Gymnázium J. Papánka, Vazovova, Bratislava – 2 žiaci  

Gymnázium K. Štúra, Modra – 1 žiak  

Gymnázium de la Salle, Čachtická 35 – 1 žiak 

 

 

Iné skutočnosti, vysvetlivky.   

 

Žiaci počas školského roka absolvovali testovanie zamerané na profesijnú orientáciu, besedy 

s predstaviteľmi rôznych stredných škôl. Podľa vlastného výberu sa zúčastňovali dní 

otvorených dverí. Môžeme konštatovať, že výber školy vychádzal z možností a zamerania 



 

 

   

žiakov. Nezaznamenali sme v tomto školskom roku výrazné špecifiká vo výbere školy. Jedna 

žiačka, mimoriadne talentovaná, bola úspešne prijatá na konzervatórium.  

 

Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou 

Počet žiakov: 0 

 

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

vzdelania: (§ 2 ods. 1 písm. e) – údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 

(Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov priemerný 

prospech z jednotlivých predmetov a výsledky externých meraní t. j. Monitor 9 

v podmienkach ZŠ).  

 

e.1.)   I. stupeň základnej školy   

prospech žiakov: Hodnotenie žiakov 1. ročníka 
 
VDV -   Veľmi dobré výsledky 

DV    -    Dobré výsledky  

SV    -     Slabé výsledky 

 

 

 

 

 

 

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

Celkom 288 288 Celkom 217 220 

Prospeli 277 277 Prospeli 211 215 

Neprospeli 1 1 Neprospeli 2 1 

Neboli klasifikovaní 10 10 Neboli klasifikovaní 4 3 

Mali samé jednotky 214 200 Mali samé jednotky 33 36 

Mali známku 
dostatočný 0 4 

Mali známku 
dostatočný 19 27 

Mali známku 
nedostatočný 1 1 

Mali známku 
nedostatočný 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka podľa variantu A 

 

Ročník Trieda Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

 2. polrok 

VDV - 

DV - 

SV - 

Opakuje 1.roč. - 

Neklasifikovaní - 

Spolu - 

 1. polrok 2.polrok 

Celkom 505 508 

Prospeli 488 492 

Neprospeli 3 2 

Neboli klasifikovaní 14 13 

Mali samé jednotky 247 236 

Mali známku dostatočný 19 31 

Mali známku nedostatočný 3 2 



 

 

   

SjaL Cj M Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy 

2. 

 

2.A 1,29 1,00 1,21 1,00 - - 1,13 

2.B 1,36 1,00 1,05 1,00 - - 1,10 

2.C 1,12 1,12 1,12 1,00 - - 1,09 

3. 

3.A 1,57 1,17 1,26 - 1,35 1,13 1,30 

3.B 1,00 1,00 1,04 - 1,04 1,00 1,02 

3.C 1,59 1,41 1,55 - 1,36 1,27 1,44 

4. 
4.A 1,67 1,67 1,61 - 1,50 1,50 1,59 

4.B 1,50 1,61 1,45 - 1,44 1,28 1,46 

Ø  jedn. 

predmet 
 1,39 1,25 1,29 1,00 1,34 1,24  

 

Hodnotenie žiakov 2. – 4. ročníka podľa variantu B 

 

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)  II. stupeň základnej školy 

 

Roč. Tr. 
SjaL Cj1 Cj2 D GEG OBN  M F CH BIO 

THD 

/SEE/ 

PVC 
Vv Hv TSV Nv/Ev 

Ø 

triedy 

5. 
5.A 1,96 1,67 - 1,88 1,75 - 2,00 - - 2,13 1,00 1,00 1,00 1,08 A 1,55 

5.B 1,57 1,48 - 1,57 1,70 - 1,74 - - 1,87 1,00 1,00 1,09 1,00 A 1,40 

6. 
6.A 2,17 2,04 - 2,21 2,21 1,71 2,17 1,75 - 2,13 1,00 1,00 1,08 1,04 A 1,71 

6.B 2,39 2,22 - 2,44 1,94 1,44 2,44 1,56 - 2,28 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,73 

7. 
7.A 2,11 1,63 1,59 2,04 1,70 1,63 1,74 1,96 - 2,00 1,00 1,00 1,04 1,11 A 1,58 

7.B 1,96 1,93 1,50 2,22 1,78 1,59 2,41 2,04 - 2,00 1,00 1,00 1,19 1,07 A 1,69 

8. 
8.A 1,50 1,60 1,80 1,80 1,40 1,50 2,05 1,40 1,75 1,45 - - - 1,05 A 1,57 

8.B 2,00 1,48 1,67 1,86 1,67 1,29 2,05 1,76 1,76 1,86 - - - 1,10 A 1,68 

9. 
9.A 2,27 1,64 1,64 1,93 1,93 1,29 2,14 1,64 2,07 1,64 1,00 - - 1,00 A 1,68 

9.B 2,67 1,78 1,78 2,28 2,61 1,17 2,67 2,22 2,22 2,28 1,00 - - 1,18 A 1,99 

Ø  jedn. 

predmet. 
2,06 1,75 1,70 2,02 1,87 1,45 2,14 1,79 1,95 1,96 1,00 1,00 1,07 1,06 A  

 

 

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 14 0 10,6 52,8 12,73 67,85 15,6 62,6 19,05 71,42 

9.B 18 0 10,6 52,8 11,16 63,33 15,6 62,6 18    72,66 

 

 

Správanie žiakov: 
 

I. stupeň  1.polrok 
 

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

Pochvaly triednym učiteľom 24 14 Pochvaly triednym učiteľom 43 44 

Pochvaly riaditeľom školy 1 23 Pochvaly riaditeľom školy 1 16 

Pokarhania triednym 
učiteľom 1 3 

Pokarhania triednym 
učiteľom 4 11 

Pokarhanie riaditeľom školy 0 3 Pokarhanie riaditeľom školy 2 8 

Znížená 
známka 
zo správania 
  

2. stupeň 0 0 Znížená 
známka 
zo správania 
  

2. stupeň 6 6 

3.stupeň 0 0 3.stupeň 0 1 

4. stupeň 0 0 4. stupeň 0 0 

 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2016/2017:  

( § 2 ods.1 písm. f) (zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov) 

 

I. stupeň 

 

II. stupeň 

 

  

Ročník Trieda 

Uplatňované učebné 

plány Ročník Trieda 

Uplatňované učebné 

plány 

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 Inovovaný ŠkVP 

1.D Inovovaný ŠkVP 6.B Inovovaný ŠkVP 

1.E Inovovaný ŠkVP 

7. 

7.A ŠkVP 

2. 

 2.A Inovovaný ŠkVP 7.B ŠkVP 

 2.B Inovovaný ŠkVP 

8. 

 8.A ŠkVP 

2.C Inovovaný ŠkVP 8.B ŠkVP 

3. 

 3.A ŠkVP 

9. 

9.A ŠkVP 

3.B ŠkVP  9.B ŠkVP 

3.C ŠkVP    

4. 

 4.A ŠkVP 

 

  

 4.B ŠkVP   

   

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie: (§ 2 ods. 1 písm. g) 
(údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy) 

 



 

 

   

Základná škola Počet Školský klub detí Počet Materská škola  + Počet 

zamestnanci ZŠ –spolu  zamestnanci ŠKD 9 zamestnanci  MŠ  

Z toho PZ*  Z toho PZ  Z toho PZ  

- kvalifikovaní 28 - kvalifikovaní 9 - kvalifikovaní  

- nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní  

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

Z toho NZ**  Z toho NZ  Z toho NZ  

- školský psychológ***  - upratovačky 0 - upratovačky  

- špeciálny pedagóg 1     

- asistent učiteľa 1     

- upratovačky 4 Školská kuchyňa a jed.    

- ostatní  9 zamestnanci -spolu 9   

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ 
61 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
28 

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

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 

+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou 

 

g) 1  

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2016/17 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Občianska náuka 2 

Informatika 5 

Technická výchova 2 

Svet práce 1 

Hudobná výchova 1 

 Etická výchova 4 

Anglický jazyk 8 
 

 

h)  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

( § 2 ods.1 písm. h)  – údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

 ( uvádzať za školský rok 2014/2015) 

   

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Aktualizačné  14 11  3 

Prípravné 

atestačné  
2  2  

Funkčné  1  1  

 

 

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

plnení úloh v pastoračnej a duchovnej oblasti 



 

 

   

 

 

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

zapojila 

a) Exkurzie: Finančná gramotnosť pod názvom Ja 

Slovensko, METLIFE, 6. ročník 

Malokarpatské múzeum Bubnovačka 

Návšteva Ambasády Slovinskej republiky Návšteva BBD predstavenia: Čin-čin, 

Objavenie Ameriky; 

Návšteva kancelárie starostu Rače na MÚ 

Rača 

Anglické predstavenie: Kocúr v čižmách 

Detské múzeum – Múdro sporiť a rozumne 

míňať; 

Račiansky jahodový kvet – literárna 

a výtvarná regionálna súťaž 

Múzeum Ľ. Štúra v Modre, majolika 

v Pezinku; 

Anglické divadlo 

Park miniatúr Podolie; Návšteva divadelného predstavenia v ANJ, 

predstavenia Peter Black-8.ročník a Puss in 

Boots- 4.a 5.ročník 

Exkurzia po Bratislave Poznaj svoje mesto, IQ Olympiáda 

Návšteva hvezdárne v Hurbanove a vodné 

dielo Gabčíkovo, 

iBobor 

Múzeum M.R. Štefánika Košariská a  Mohyla 

na Bradle, 

Matematický Klokan 

Národný žrebčínec a zámok v Topolčiankach; MAKS 

Vojenské múzeum v Piešťanoch; SNM – výstava Giganti doby ľadovej – 6. 

ročník 

Mini ZOO Ranč pod Babicou; NBS – výstava Od slovenskej koruny k euru – 

9. ročník 

Exkurzia do kotolne - 5. ročník Výstava Komiks v Bibiane 

Národná rada SR – 7. ročník Výstavu diela Mateja Kréna PASÁŽ, 

Pálffyho palác 

SNM - Prírodovedné múzeum – 6. ročník Koncert skupiny FUSION v NKD – 2.st. 

Lekári bez hraníc – Poľná nemocnica na 

Námestí SNP – 9. ročník 

Račianska olympiáda 

Národná banka Slovenska – 9. ročník Dopravné ihrisko 

Historické centrum Bratislavy – 6. , 7. ročník Výsadba stromčekov v areáli školy v rámci 

Cofely Eco škola 

Vodárenské múzeum a ostrov Sihoť – 7., 8., 

9. ročník 

Detský čin roka 

CHKO Malé Karpaty – život rieky - 6. ročník ÚĽUV - tvorivé dielne, slovenské remeslá 

Rača , CHKO Malé Karpaty - 5. ročník Dopravná výchova 

Slavín – 9. ročník CvČ keramická dielňa 

Aurélium – žiaci 8. ročníka Športová olympiáda organizovaná miestnou 

časťou Bratislava III 

Vrbové – 8. a 9. ročník Turnaj bojovníkov - 2. miesto  

Modra – 7. ročník MIDI COOL VOLLEY – dlhodobá súťaž 

v midivolejbale – žiačky 

Bibiana – 5. ročník Európsky týždeň športu – turistika v Malých 

Karpatoch – II. stupeň 



 

 

   

Mestská knižnica – 6. ročník Račianska veža – šachový turnaj 

Noc výskumníkov – žiaci 8. a 9. ročníka Florbalový turnaj „O pohár komisie školstva 

a športu MÚ Rača“ 

b) Vychádzky: Výtvarné sympózium v spolupráci s 

„ArtVillaRača, o. z.“ 

Dopravná výchova – vychádzka po Rači Záložka spája školy – výtvarná súťaž 

Račianska izba Klasici v komikse – výtvarná súťaž 

Historické miesta a pamätníky Rače – 5. 

ročník 

Súťaž s PRIMALEXOM – výtvarná súťaž 

c) Výstavy:  Megastavby praveku – 7. ročník 

Slovensko pred príchodom Slovanov – 6. 

ročník 

Jesenné plody záhrad Divadlo dúha – O neposlušnej mamine 

Výstava detských kníh Divadlo Baretka – Najkrajšia pieseň na svete 

Vedecká hračka- fyzika pre 1. aj 2.stupeň DPOH Tri prasiatka 

Výstavu žiackych prác vo vestibule školy – 

„Snehová vločka“ 

SND Lomidrevo  

d) Koncerty: Bábkové divadlo – 2.stupeň 

Výchovný koncert ZUŠ Vrbenského – 

1.stupeň  

Beseda s Fabianom Lenkom v Panta Rhei – 6. 

ročník 

Výchovný koncert -  ZUŠ Vrbenského, Jazz 

plus; 1. – 2.stupeň 

 

e) Divadelné predstavenia:  

Školské divadelné predstavenie organizované 

dramatickým krúžkom 
 

f) Besedy  

Beseda s paraolympionikom,  

Vianočné pohľadnice s p. Lesanom,  

Beseda o račianskych zvykoch a nárečí  

Interaktívna beseda s lektormi s EkoDaphne 

ku Dňu Zeme: Les 
 

Interaktívne fyzikálne pokusy  

Beseda Henkel  

besedy k voľbe povolania – 9.-8. ročník, 

priebežne počas školského roka  
 

Vesmír – 5. ročník  

prednáška Cofely Eco škola – 5. ročník  

Pozitíva a negatíva používania internetu – 6. 

ročník 
 

Šikanovanie – 7. ročník  

Čas premien – 6. ročník  

Si online – 7. ročník  

Bibliotéka – pani Auxtová – 7.ročník  

Krst knihy – Zuzana Kuglerová : Najkrajšie 

slovenské rozprávky – 5. ročník 
 

Beseda: Pravda o drogách  

Mobilné planetárium pre žiakov 6. až 9. 

ročníka 
 



 

 

   

Prevencia bezpečnosti v komunikácii pre 

žiakov 5.B, 7.A a 8.A triedy 

 

Rozdiel medzi virtuálnym a reálnym svetom 

pre žiakov 5.B triedy 
 

Pozitíva a negatíva používania internetu pre 

žiakov 6. ročníka 
 

Ján Volko – reprezentant SR v ľahkej atletike  

Beseda – O ľudských právach a povinnostiach 

- ŠKD 

 

g) Projektové dni:  

Projekt k Dňu Zeme  1. – 2.ročník  

Projekt k Dňu vody  1. – 2.ročník  

Projekt k Dňu Zeme 3. - 4.ročník  

Projekt k Dňu vody 3. – 4.ročník  

AISEC návšteva študentov zo zahraničia-

Cína, Indonézia, Brazília a Gruzínsko; 

komunikatívnym jazykom bola angličtina 

ANJ 

 

Svetový deň zdravej výživy  

Deň vody - rovesnícke vzdelávanie 2.stupeň + 

rozhlasové vysielanie k Medzinárodnému dňu 

vody 

 

Deň Zeme – rovesnícke vyučovanie 2.stupeň 

+ rozhlasové vysielanie ku Dňu Zeme 
 

Vývoj železničnej dopravy, výstava + beseda 

(členovia modelárskeho krúžku – náš žiak M. 

Hlavatý 8.B) 

 

Výzbroj v 2. svetovej vojny – rovesnícke 

vyučovanie + 3D projekty 
 

Svet bez vojen? (vojnové konflikty v 2. pol. 

20. storočia) - rovesnícke vyučovanie 
 

Modré nezábudky – rovesnícke vyučovanie  

Červené stužky – rovesnícke vyučovanie  
Svetový deň výživy – rovesnícke vyučovanie  

„Špacírka po Rači“ – výchova umením  

Deň športu  

Drogy – projektový týždeň v ŠKD  

Hovoríme o jedle – projektový týždeň v ŠKD  

Vianočné tradície – projektový týždeň v ŠKD  

Finančnej gramotnosti – projektový týždeň v 

ŠKD 

 

Mediálna výchova – projektový týždeň v 

ŠKD 

 

Recyklácia - projektový týždeň v ŠKD  

h) Kurzy:  
Lyžiarsky výcvikový kurz - Oravice  

Kurz korčuľovania - ŠKD  

Plavecký kurz - ŠKD  

i) Školy v prírode:  



 

 

   

Horná Ves - 1.B, 2.A,B,C   

Martinské Hole - 1.A, 1. E   

Látky - 1.C, 1. D   

Duchonka Land 3.C,4.A;  

Horná Ves 3.A, 4.B, 3.B;  

j) Školské kolá súťaží a olympiád:  

Školské kolo literárnej súťaže Šaliansky 

Maťko 
 

Krajské kolo literárnej súťaže Šaliansky 

Maťko  
 

Školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov 

Kubín 
 

Školské kolo matematickej súťaže 

Pytagoriáda 
 

Školské kolo hudobnej súťaže Slávik 

Slovenska 
 

Skolske kolo olympiady v ANJ, kategoria 1A 

a 1B 
 

Skolske kolo olympiády v NEJ  

Školské kolo Dejepisnej olympiády-  

kategória C,D,E,F 
 

Školské kolo Geografickej olympiády – 

kategória E,F,G 
 

Olympiáda zo slovenského jazyka – školské 

kolo 
 

Školské kolo Matematickej olympiády  

Výstavu žiackych prác vo vestibule školy – 

„Snehová vločka“ 

 

Školská výtvarná súťaž „Podoby vody“  

Školská literárna súťaž „Voda“  

k) Iné:  

Bubnovačka  

Záhradná slávnosť  

Športová olympiáda  

CvČ keramická dielňa  

Zber papiera  

Vianočná  akadémia  

Praktická ukážka pri zásahoch colnej správy  

Predvianočné tvorivé dielne  

Trial show s cyklistom Kočišom  

Vystúpenie dravcov  

Noc s Andersenom  

Rozprávková noc  

Evakuačný poplach – hasiči  

EkoDaphne – výroba papiera   

Burza hračiek  

Ochrana človeka a prírody 1. – 4.ročník  

Jesenne a jarné cvičenia v prírode  1. – 

4.ročník 
 



 

 

   

ÚĽUV – tvorivé dielne  

Predvianočné tvorivé dielne  

Školský výlet Smolenický zámok a jaskyňa 

Driny 
 

rozhlasové vysielanie ku Dňu ľudských práv  

rozhlasové vysielanie Vianočné zvyky a 

tradície na Slovensku 
 

rozhlasové vysielanie Veľkonočné zvyky  a 

tradície na Slovensku 
 

rozhlasové vysielanie Holokaust  

výsadba stromčekov v areáli školy v rámci 

Cofely Eco škola 
 

spolupráca s ECO DAFNE  

Zelená škola - zber plastov a elektroodpadu  

Putovanie v čase  

Školský časopis  

Klasici v komikse  

Miluj život  

Svet je pre všetkých  

Divadlo Ludus  

Burza kníh  
Účelové cvičenie – jesenná a jarná časť – 2.stupeň  
Cvičenie v prírode pre 5., 6. a 7. ročník  

Šarkaniáda - ŠKD  

Gaštankové dobrodružstvá - ŠKD  

Vystúpenie – klub dôchodcov a dom 

dôchodcov - ŠKD 
 

Halloweenská párty - ŠKD  

Lampiónový sprievod - ŠKD  

Tvorivé dielne   

Vianočné trhy  

Mini Talent v ŠKD  

Karneval ŠKD  

Vynášanie Moreny  

Párty 2017  

Záhradná slávnosť   

 

Snahou školy je podporiť postavenie školy v občianskom živote mestskej časti. Pri 

organizácii všetkých akcií sa pokúšame zapojiť miestnych odborníkov a umelcov. Pravidelne 

organizujeme akcie, na ktoré pozývame rodičov a priateľov školy, prípadne sú prístupné 

verejnosti.  

 

 

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 



 

 

   

Olympiáda v ANJ  2.miesto     

Geografická olympiáda 1.miesto 

9.miesto 

    

Dejepisná olympiáda 1.miesto 

1. miesto 

1. miesto 

3. miesto 

4. miesto 

5. miesto 

6. miesto 

4.-5.miesto 
11. miesto 

   

Hviezdoslavov Kubín 1.miesto     

Bavme deti športom  1. miesto     

Šaliansky Maťko 1.miesto 

 

    

Matematický klokanko    7 žiakov 

ÚR 

  

Maksík   7 žiaci ÚR   

Všetkovedko   7 žiaci ÚR   

Račiansky jahodový kvet 

literárna časť 

2.miesto 

Pochvalné 

uznanie -3ž 

  

  

Račiansky jahodový kvet 

výtvarná časť 

1.miesto 

2. miesto 

Pochvalné 

uznanie - 

2ž 

  

  

Pytagoriáda 2.miesto     

Bavme deti športom 
1.miesto -

3.ž 
  

  

Hviezdoslavov Kubín 1.miesto     

Atletika  1.miesto- 

2 ž 

   

„Slávik Slovenska“ 1.miesto 1. miesto 3.miesto   

Školský pohár vo futbale 1. miesto 4. miesto    

Stolný tenis - dievčatá 1. miesto 6. miesto    

Orientačný beh 2. miesto     

Ľahká atletika - dievčatá 1. miesto     

Futbal cup 2. miesto     

 

 

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

aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

 

Názov projektu Termín začatie 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Záložka do knihy 

spája školy 

2009 priebežne  

Zelená škola, Modrá 2011 priebežne získanie certifikátu 



 

 

   

škola  Zelená škola 

Zippyho kamaráti 2013 priebežne  

Červené stužky 2011 priebežne  

Detský čin roka 
2000 priebežne 

Ocenenie 2.C triedy 

prezidentom SR 

Recyklohry 2009 priebežne  

Ovocie do škôl 2009 priebežne  

iBobor 2010 priebežne   

Zippyho kamaráti  2015 priebežne  

Rycyklohry   priebežne  

Deň nezábudiek  2011 priebežne  

 

 

Cieľom projektov, do ktorých je škola zapojená, je podporiť environmentálne cítenie detí 

a ich emocionálny a sociálny rozvoj. Zameranie na tieto oblasti je v súlade so školským 

vzdelávacím programom, považujeme ho za veľmi dôležité.  

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole:  (§ 2 ods. 1 písm. k)  - V školskom roku 2016/2017 nebola Štátnou školskou 

inšpekciou vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.  

 

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) 23 

všetky sú vybavené technikou (PC s dataprojektorom) – 

potrebujú nové obklady na radiátory 

21 tried je vybavených novým  nábytkom,                        

4 triedy potrebuje vymeniť podlahovú krytinu  

Triedy (bifurkačné) 4 
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. 

- Učebňu hudobnej výchovy je potrebné zariadiť 

novým nábytkom.  

ZŠS   



 

 

   

školská kuchyňa 1 

Má novú podlahu (epoxidové) aj nový obklad, má 

samostatnú výdajňu jedla pre transport do materskej 

školy, je vybavená kompostérmi na spracovanie 

vytvoreného odpadu.  

školská jedáleň 1 
Je veľká, priestranná s novým nábytkom a novými 

výdajovými okienkami 

umyváreň pri  školskej 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 s novým obkladom 

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 

stien.  

umyvárne pri  telocvični 2 Novo vybudované umyvárne, 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 nachádzajú športové ihriská:  

- futbalové ihrisko, 

- multifunkčné ihrisko, 

- hokejbalové ihrisko, 

- detské ihrisko, 

- atletická dráha.  

Športový areál je potrebné rekonštruovať, rekonštrukciu 

pripravuje MÚ Rača, zriaďovateľ.  

byt 1 
3-izbový školský byt určený na ubytovanie 

pedagogických zamestnancov ( zrenovovaný – MÚ) 

kotolňa 1 
Výmenička teplej vody zrenovovaná na automatickú 

prevádzku. 

 

Ďalšie informácie:  

 

Škola má v súčasnosti 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 ŠKD. Využívame priestrannú vstupnú halu na spoločenské podujatia ako sú slávnostné 

akadémie, koncerty a iné podujatia. Do blízkej budúcnosti je potrebné uvažovať o navýšení 

kapacity školy. V škole už nie sú žiadne učebne, ktoré by umožnili nárast počtu žiakov, tried. 

Je možná rekonštrukcia dvoch chodieb školy, ktorá by umožnili vytvorenie 2 kmeňových 

učební. 



 

 

   

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.  

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. V samostatných priestoroch sú umiestnené 

šatne pre žiakov. 

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

v dobrom stave,  nie sme ho schopní zrevitalizovať z vlastných zdrojov. 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.  

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet žiakov, tried potrebujeme v 2 triedach doplniť nové školské 

lavice a časť školského nábytku vymeniť. V štyroch 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)  
 

Správa   o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – príloha 1 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) 
 

Základným cieľom 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.  

Rozvoj osobnosti žiakov, ich emocionálnej inteligencie, sociálnych a komunikačných 

zručností je ďalším kľúčovým strategickým cieľom školy. Cieľ je plnený predovšetkým na 

hodinách etickej výchovy a triednických hodinách. V škole bolo organizovaných aj veľa akcií 

podporujúcich plnenie tohto cieľa – Červené stužky apod.  

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: 

- organizovanie anglického týždňa pre žiakov 2. stupňa ZŠ, 

- multikultúrna výchova formou zahraničných lektorov a komunikácia v anglickom jazyku    

      študenti z rôznych krajín prídu predstaviť svoju vlasť (AIESEC), 



 

 

   

- krúžková činnosť, 

- vybudovanie a aktívne využívanie učebne cudzích jazykov, 

- kvalifikovaní pedagógovia, 

- využívanie metódy CLIL na 1. stupni vyučujeme anglický jazyk metódou CLIL,  

- aktívne zapájanie detí do súťaží v anglickom jazyku, organizovanie okresného kola 

olympiády v anglickom jazyku,  

- využívanie disponibilných hodín na vyučovanie cudzieho jazyka v niektorých ročníkoch,  

- vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka.  

 

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 disponuje 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 

kvalifikovaní vo využívanie IKT a naďalej sa zúčastňujú rôznych vzdelávacích programov, čo 

zvyšuje ich profesionálny rast. 

 

 

Ďalším cieľom koncepcie rozvoja školy  bolo  rozvíjať pohybové schopnosti  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. Podporujeme záujmové útvary zamerané na športovú 

činnosť detí. V škole aktívne pracovalo viacero športových záujmových útvarov. V rámci 

disponibilných hodín sme v školskom vzdelávacom programe posilnili vyučovanie telesnej 

výchovy predovšetkým na 1. stupni.  

 

Koncepčný zámer školy stanovených na roky 2017 – 2022 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: 

 (§ 2 ods.1 písm. o)   

 

SILNÉ STRÁNKY 

 nadšenie a silná motivácia mladých 

pedagógov,  

 odbornosť pedagogických 

zamestnancov s väčším počtom rokov 

pedagogickej praxe,  

 vzťahy medzi pedagógmi, ochota 

spolupracovať, učiť sa a odovzdávať 

si skúsenosti,  

 ochota a snaha sa vzdelávať,  

 individuálna integrácia žiakov so 

ŠVVP, starostlivosť o žiakov so 

SLABÉ STRÁNKY 

 veľké množstvo začínajúcich 

pedagógov,  

 potreba intenzívneho vzdelávania, 

obohacovania poznatkov pedagógov,  

 nedostatočný počet učiteľov s prvou 

a druhou atestáciou,  

 nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagogických. zamestnancov,  

 sociálna inklúzia žiakov so ŠVVP,  

 kvalita športového areálu,  

 zapájanie rodičov do aktivít školy 



 

 

   

ŠVVP, individuálny prístup k žiakom 

so ŠVVP, vysoká odbornosť 

špeciálneho pedagóga,  

 zapájanie sa do projektov a súťaží – 

úspechy v okresných, krajských aj 

celoslovenských súťažiach,  

 individuálny prístup k žiakom,  

 dobrá spolupráca s rodičmi, 

individuálny prístup.  

 Intenzívne zapájanie žiakov do 

športových aktivít, dosahovanie 

úspechov v športových súťažiach 

okresného, krajského aj 

celoslovenského významu.  

(pomoc pri údržbe areálu, brigáda 

s cieľom zlepšenia podmienok areálu 

školy pre voľnočasové aktivity). 

 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 

 podporovať a rozvíjať nadanie žiakov 

individuálnym prístupom, zapájaním 

do súťaží a projektov,  

 zvyšovať odbornú úroveň mladých 

a začínajúcich pedagógov,  

 formovať vzťahy medzi pedagógmi, 

vytvárať pozitívnu pracovnú klímu,  

 vytvárať podmienky pre individuálnu 

prácu so žiakmi so ŠVVP,  

 formovať vzťahy medzi žiakmi 

a klímu v triedach s cieľom inklúzie 

žiakov so ŠVVP, predovšetkým 

žiakov s poruchami správania 

(ADHD, autistické spektrum...),  

 rekonštrukcia športového areálu.  

RIZIKÁ 

 potreba kontrolovania kvality 

výchovno-pedagogickej práce 

začínajúcich pedagógov – ukončené 

adaptačné vzdelávanie absolventov, 

veľké množstvo realizovaných 

hospitácií,  

 zvyšujúci sa počet žiakov, prevaha 

žiakov na 1. stupni – 175 žiakov v 1. 

a 2. ročníku,  

 zvyšujúce sa počet žiakov – 

nedostatok priestorov pre vyučovanie 

v najbližších rokoch,  

 rekonštrukcia športového areálu – 

využívanie alternatívnych priestorov 

pre vyučovanie telesnej výchovy 

v prípade rekonštrukcie športového 

areálu školy,  

 veľa mladých pedagógov, hroziaca 

fluktuácia (materská dovolenka, 

zmena profesie).  

 

Návrhy opatrení:  

1. Vytvárať podmienky pre vzdelávanie pedagógov – spolupráca s CPPaP, MPC.  

2. Umožniť učiteľom vzájomné hospitácie.  

3. V rámci plánu kontroly výchovno-vzdelávacieho procesu sa zamerať na hospitácie 

zacielené na využívanie moderných vyučovacích metód, komunikáciu so žiakmi 

a dodržiavania školského poriadku na vyučovaní.  

4. Personálne posilniť pedagogický tím v oblasti špeciálnej pedagogiky.  

5. Prispôsobiť organizáciu školských podujatí a aktivít školy, vrátanie komunikácie s rodičmi 

tak, aby bolo rešpektované prevažujúce množstvo žiakov v najnižších ročníkov prvého 

stupňa.  

6. Vytvárať v škole pozitívnu klímu ako jedného z činiteľov ovplyvňujúcich motiváciu 

mladých pedagógov pracovať v školstve.  

7. Zmapovať možnosti využívania okolia školy pre vyučovanie telesnej výchovy v prípade 

rekonštrukcie športového areálu školy.  



 

 

   

8. Komunikovať s mestskou časťou o možnosti stavebných úprav zameraných na zvýšenie 

kapacity školy.  

 

 

r) 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 2016/2017 

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

o 11,6% a z matematiky o 6,9% lepšie výsledky ako priemerná úspešnosť žiakov v SR. Všetci 

žiaci deviateho ročníka boli prijatí na štúdium na strednej škole podľa svojho výberu.  

 

 

s) Školské stravovanie: 

Priemerný počet stravníkov na deň:   ZŠ – 450 / MŠ - 75  

Počet zamestnancov: 7,25   1 vedúca ZŠS  

       1 hlavná kuchárka 

       2 kuchárky  

       3 pomocné kuchárky   

       0,25  upratovačky 

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 

   umývačka jedálne 2017 

   vytvorenie priestoru pre výdaj stravy pre MŠ   a uskladňovanie prepravných 

nádob 2016 

 

Jedáleň: zakúpenie nových stolov 

   zakúpenie stoličiek 

   zakúpenie stojanov na príbory 

   vymaľovanie priestorov jedálne 2015 

    

 

Klady: dobrý a stabilný tím, vysoká kvality a chuť pripravovaného jedla, dobré priestorové 

možnosti   

 



 

 

   

Nedostatky: staršie vybavenie, potrebné neustále opravy, elektroinštalácia – zastaraná 

rozvodná skriňa, vzduchotechnika , nepripojenie k elektronickému bezpečnostnému systému 

školy  

Nutné nákupy: konvektomat, mraziaci box, chladnička 50l, stôl nerezový, digestor  

 

 

Výdajňa v MŠ: V septembri bola vytvorená miestnosť pre výdaj stravy pre materskú školu 

a uskladňovanie prepravných nádob.  

 

Nutné opravy: vzduchotechnika  

 

 

II.        

 

Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

 

a) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

 

V šk. roku 2016/ 2017 boli zabezpečené psycho-hygienické podmienky na vysokej 

úrovni.  

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

personálnych a finančných možností školy v súlade s platnou legislatívou. 

            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) Voľno časové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 

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

šk. roku 2016/2017 vytvorené možnosti pre široký výber záujmových činností. V škole bolo 

14 záujmových útvarov, do činnosti žiadneho záujmového útvaru sa nezapojilo len 81 detí.   

 

Záujmové útvary 

 



 

 

   

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

1. Ľudový tanec 13. Florbal 

2. Tancuj, hraj a vyhrávaj 14. Basketbal 

3. Pohybové hry 15. Gymnastika 

4. Práca s počítačom 16. Cvičenia z matematiky 

5. Tvorítko 17. Cvičenia zo slovenského jazyka  

6. Varenie   

7. Šporťáky   

8. Arteterapia   

9. Divadelná dramatika   

10. Lentilky   

11. Háčkovanie   

12. Práca s počítačom   

 

Z celkového počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov naša škola vracia 15. 

 

 

V prílohe č. 10 je podrobná správa o činnosti záujmových útvarov – „krúžkov“ 

 

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

    2 písm. c) 

 

Pri škole pracuje Rada školy (najmenej 4 krát ročne) a Rada rodičov (najmenej pred 

každým rodičovským združením), 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 vianočnú akadémiu pre rodičov, 

  Tvorivé dielne pre rodičov s deťmi na rôzne témy – predvianočné, veľkonočné,  

 PÁRTY 2016 pre rodičov a pedagógov, 

  vianočné a veľkonočné predajné trhy, 

  v spolupráci s rodičmi zorganizovala burzu hračiek a kníh, 

 Dni otvorených dverí a triedne prezentácie činnosti tried,  

 Letná záhradná slávnosť.  

 

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, 

 Rodičovské združenie,  

 Penzión a Domov dôchodcov v Rači, 

 Liga pre duševné zdravie, 

 Združenie rodičov pri ZŠ,  

 Červený kríž,  

 Miestny farský úrad,  

 MŠ SR, KŠÚ, 

 MO Matica slovenská v Rači, 

 Miestne noviny - Račiansky výber, 

 CVČ Bratislava III, Hlinícka, 

 CPPPaP na Vajnorskej  ulici,  

 Miestna knižnica na Žarnovickej ulici, 

 Polícia Bratislava III., 

 AIESEC – medzinárodná študentská organizácia, 

 ŠK Slovan – projekt „Mladý Slovanista!“, 

 Žiacky parlament – príprava školských akcií, 

 Fusion – výchovný koncert,  

 Základná umelecká škola, Vrbenského,  

 Súkromná základná umelecká škola, Vajnory,  

 Základná škola z partnerského mesta Nymburk, 

 Základná škola z partnerského mesta Morawica,  

 Policajná akadémia Bratislava,  

 Finančná správa Slovenskej republiky,  

 Veľvyslanectvo Slovinskej republiky.  

 

V spolupráci s uvedenými inštitúciami boli zorganizované rôzne akcie prispievajúce k plneniu 

výchovno-vzdelávacích cieľom školy – výchovné koncerty, exkurzie, besedy, tvorivé dielne 

a workshopy pre žiakov.  

 

 

e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2016/2017 

 

Dochádzka žiakov: 

 

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

Ospravedlnené hodiny 9353 9735 Ospravedlnené hodiny 11687 13918 

priemer na žiaka 33,77 35,02 priemer na žiaka 54,35 64,14 

Neospravedlnené hodiny 0 0 Neospravedlnené hodiny 22 54 

priemer na žiaka 0 0 priemer na žiaka 0,1 0,25 

 

 

 



 

 

   

V školskom roku 2016/2017 bolo udelených:  

 

1.polrok:  

pochvala triednym učiteľom: 67 

napomenutie triednym učiteľom: 4 

pokarhanie triednym učiteľom: 5 

pochvala riaditeľom školy: 2 

pokarhanie riaditeľom školy: 2 

 

2.polrok:  

pochvala triednym učiteľom: 58 

napomenutie triednym učiteľom: 12 

pokarhanie triednym učiteľom: 14 

pochvala riaditeľom školy: 39 

pokarhanie riaditeľom školy: 11 

 

 

V školskom roku 2016/2017: 

 1. stupeň 2.stupeň SPOLU 

Počet hlásených žiakov – záškoláctvo: 

  1 1 

Počet žiakov pod dohľadom kurátora: 

  2 2 

 

Žiak  5. ročníka bol hlásený na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – Oddelenie 

sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately – Oznámenie o zanedbávaní školskej 

dochádzky a podnet na prešetrenie domáceho prostredia žiaka (za neskoré príchody 

a pravidelné chýbanie 1-2 dni v týždni,  1 neospravedlnená hodina 7.3. 2017, podozrenie na 

skryté záškoláctvo. Konalo sa aj riešenie pohovorom s rodičmi a zníženou známkou zo 

správania. Spolupráca s matkou je ťažká, má vážne zdravotné problémy.  

 

f) Úspechy v rôznych oblastiach spoločenského života: 

Jedným z koncepčných zámerov školy je podporovať postavenie školy ako prirodzenej 

a dôležitej súčasti života mestskej časti. Počas celého roka sme sa intenzívne snažili o to, aby 

život školy a život v obci spolu súviseli a navzájom sa ovplyvňovali. Podporovali sme 

aktivity, ktoré ovplyvňovali vytváranie a formovanie komunity rodičov a priateľov školy.  

Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňovali akcií organizovaných mestskou časťou 

v podobe kultúrneho vystúpenia – klub dôchodcov, vianočné trhy atď. Podporovali sme 

žiakov, aby sa zúčastňovali akcií organizovaných mestskou časťou. Žiaci na 2.stupni majú 

v školskom vzdelávacom programe zaradený predmet Regionálna výchova, v ktorom sa 

sústreďujeme na históriu Rače, život v obci a snažili sme sa formovať u detí pozitívny vzťah 

k miestu, kde bývajú.  

V priebehu celého školského roka sme organizovali akcie na podporu vytvárania 

pozitívnej klímy v komunite rodičov a priateľov školy. Najvýznamnejšími akciami bola Párty 

pre rodičov a Záhradná školská slávnosť. Obidve akcie poskytli priestor na neformálne 

stretnutia a vytvárania dobrých vzťahov.  

Pre širokú verejnosť sme zorganizovali Vianočnú akadémiu, ktorá bola tradične 

ocenená za jej vysokú kvalitu.  

Našou prioritou bolo aj v tomto školskom roku formovanie osobnosti detí, ich 

sociálneho cítenia v podobe účasti na rôznych charitatívnych projektoch – Červené stužky, 

Hodina deťom, Deň nezábudiek. Tieto akcie zviditeľnili postoje detí v obci, deti priamo 



 

 

   

v uliciach Rače zbierali financie do celoštátnej akcie. Veľkým úspechom školy bolo ocenenie 

triedy 2.C v akcii podporovanej prezidentom SR Andrejom Kiskom Detský čin roka, 

umiestnenie v kategórii kolektívov.  

Za nemenej dôležité považujem množstvo úspechov detí v športových súťažiach 

v okresných, krajských aj národných kolách.  

Žiaci školy získali množstvo ocenení aj v rôznych umeleckých súťažiach. Mimoriadne 

ocenenie získala žiačka 9.ročníka v súťaži Slávik Slovenska. (viac viď príslušná časť textu).  

Počas školského roka sa na pôde školy realizovalo viacero významných kultúrnych 

podujatí: krst Knihy rozprávok, Dni medu v spolupráci so Slovinskou ambasádou, besedy so 

spisovateľmi...  

 

g) Plnenie úloh z ročného Plánu hlavných úloh pre úsek ZŠ a MŠ v MČ  Bratislava 

– Rača: 

 

Oblasť výchovno-vzdelávacej práce 

 Proces humanizácie školy je realizovaný v súlade s východiskami 

formulovanými UMESCO v podobe 4 pilierov: 

o  Učiť sa poznávať –ovládať nástroje, ktorým je možno spoznávať, 

chápať nové, rozvíjať sa po celý život. 

 Činnosť školy: využívanie moderných vyučovacích metód, 

cielené vyučovanie techník učenia sa na jednotlivých 

vyučovacích predmetoch, osobitná pozornosť venovaná 

rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov – využívanie rôznych 

techník čítania s porozumením, aktivity školskej knižnice, 

návštevy knižných výstav, besedy so spisovateľmi, krst knihy, 

využívanie sebahodnotenia, metakognície vo vyučovacom 

procese, intenzívne využívanie učenia sa priamo v prostredí, 

ktorého sa poznatky týkajú – exkurzie, vychádzky, výlety.   

o  Učiť sa konať – byť aktívnym riešiteľom životných situácií, byť 

človekom schopným slobodného rozhodovania.  

 Činnosť školy: zapojenie žiakov do organizácie a realizácie 

aktivít školy – charitatívne akcie – Červené stužky, Deň 

narcisov ..., aktívna pomoc pri organizácii školských akcií – 

príprava priestorov, vítanie, sprevádzanie návštev napr. počas 

vianočnej akadémie, dni otvorených dverí, zápise prvákov, 

rozlúčke deviatakov, záhradnej slávnosti..., počas školského 

roka aktvítne pracoval Žiacky parlament, so žiakmi sme 

komunikovali v procese prípravy akcií a riešenia problémov, 

v triedach pracovali triedne samosprávy, v ktorých žiaci 

prebrali zodpovednosť za jednotlivé časti života triedy.  

o  Učiť sa žiť spoločne – vážiť si, rešpektovať, tolerovať odlišnosti 

iných, kooperovať s okolím.  

 Činnosť školy: V školskom poriadku sú formulované 

dohodnuté pravidlá spolužitia žiakov, učiteľom a rodičov 

žiakov. Priebežne podporujeme žiakov v ich dodržiavaní, 

apelujeme na nevyhnutnosť ich dodržiavania pre možnosť 

dosahovania našich spoločných cieľov. Žiaci sú vedení 

k sociálnej inklúzii žiakov s rôznymi odlišnosťami – 

integrovaní žiaci s poruchami učenia, mentálnym deficitom, 

telesným postihnutím ale aj zo sociálne znevýhodneného 



 

 

   

prostredia. V kolektíve žiakov sa priebežne vyskytujú 

problémy s inklúziou, ktoré operatívne riešime v spolupráci so 

špeciálnym pedagógom, rodičmi, CPPaP. Počas školského 

roka bolo realizovaných viacero preventívnych opatrení – 

Triedna a jej piataci, Triedna a jej šiestaci. Tím pedagógov sa 

zúčastnil vzdelávania zameraného na sociálnu inklúziu, 

realizoval na 1. stupni projekt zameraný na túto tému.  

o  Učiť sa byť – byť autentickou osobnosťou, ktorá vie, čo chce 

a uvedomelo si riadi vlastný život.  

 Činnosť školy: Vo výchovno-vzdelávacom procese sú 

využívané metódy, ktoré rozvíjajú schopnosť žiakov riadiť 

vlastný proces učenia sa a vzdelávania a žiaci sú v tomto 

procese podporovaní – výber záujmovej činnosti, zapájanie sa 

do mimoškolských aktivít a súťaží. V rámci triednických 

hodín, etickej výchovy a občianskej výchovy sú realizované 

aktivity zamerané na túto zložku humanizácie školstva, 

výchovu občana, osobnú zodpovednosť...   

 rola dieťaťa: Pri plánovaní aj realizovaní aktivít školy si uvedomujem 

rôznorodosť rolí dieťaťa (dieťa ako žiak, dieťa ako spolužiak, dieťa ako 

partner, dieťa ako dieťa svojich rodičov, dieťa ako partner v komunikácii...). 

a plne ich rešpektujeme.  

o Činnosť školy: V súlade so špecifikami jednotlivých rolí je upravený 

školský poriadok. Deťom vytvárame priestor pre ich vzdelávanie, 

voľný čas a sebarealizáciu. Intenzívne podporujeme ich individualitu. 

Uplatňujeme demokratické prístupy v komunikácii a riadení života 

školy (žiacky parlament, triedne samosprávy, individuálna aj 

kolektívna zodpovednosť za zverené úlohy). Realizujeme aktivity 

zamerané na formovanie individuálnych vzťahov medzi deťmi ale aj 

v kolektívoch. Pristupujeme k žiakom individuálne, rešpektujeme 

rôznorodosť ich rodinného zázemia a kultúrnych špecifík. V škole 

študuje veľké množstvo detí cudzincov, v plnej miere rešpektujeme 

ich inakosť a citlivo riešime ich inklúziu do slovenskej kultúry.  

 spolupráca školy a rodiny: Rodinu žiakov a ich rodičov vnímame ako 

prirodzenú súčasť života školy. Uvedomujeme si, že dobrá komunikácia 

s rodičmi je jedným zo základných pilierov zmysluplného výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

o Činnosť školy: pravidelné stretnutia rodičov na rodičovských 

združeniach, aktívna práca občianskeho združenia Rodičovské 

združenie – spolupráca pri akciách, finančná podpora akcií, vyberanie 

2% z daní, podpora vzdelávania...), účasť rodičov v Rade školy, 

aktívne zapojenie rodičov do prípravy a organizácie akcií školy, 

organizovanie akcií školy zameraných na priamu účasť rodičov – 

vianočné dielne, akadémia, záhradná slávnosť...). Rodičov vnímame 

ako nevyhnutných účastníkov riešenia kolíznych situácií vo 

výchovno-vzdelávacom procese – riešenie problémov pri učení aj 

v správaní. Intenzívnou a včasnou komunikáciou sa snažíme 

problémy riešiť. Podľa potreby sú prizývaní k riešeniu problémov. 

O výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov sú pravidelne 

informovaní. V budúcnosti je potrebné posilniť účasť rodičov na 

dobrovoľníckych akciách zameraných na zlepšenie podmienok pre 



 

 

   

výchovu, vzdelávanie a voľný čas detí – úprava areálu, príprava na 

akcie, t.j. brigádnická dobrovoľnícka činnosť.  

 zdravý životný štýl: Výchova k zdravému životnému štýlu je prirodzenou 

súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. V oblasti športu sa snažíme 

žiakov podporovať v tom, aby bol šport prirodzenou súčasťou ich životného 

štýlu, v škole celoročne pracuje veľa športových záujmových útvarov 

a športových klubov, podporujeme športové talenty v účasti na súťažiach, 

organizujeme športové súťaže, zapojili sme sa do mimoškolských aktivít 

podporujúcich šport – napr. Európsky týždeň športu. Žiaci počas účelových 

cvičení chodia na turistiku v blízkom okolí Malých Karpát. V oblasti zdravej 

výživy organizujeme akcie na podporu pravidelného konzumovania jabĺk, 

ovocia a zeleniny, zameriavame sa aj na podporu pitia mlieka predovšetkým 

formou aktivít v školskom klube detí. Okrem športu a zdravej výživy 

vnímame ako prirodzenú súčasť zdravého životného štýlu aj kvalitu 

osobného života človeka, jeho etické hodnoty, schopnosť fungovania 

v spoločnosti, sociálne cítenie, harmonickú osobnosť. Počas celého 

školského roka sa týmto témam venovali predovšetkým triedni učitelia na 

hodinách etickej výchovy a triednických hodinách.  

 vzťah ku knihe a literatúre a ranná čitateľská gramotnosť: Rozvoj čitateľskej 

gramotnosti sme počas celého školského roka vnímali ako prirodzenú súčasť 

vzdelávania vo všetkých predmetoch. Na začiatku školského roka sa všetci 

učitelia zúčastnili školenia o moderných metódach a technikách čítania 

s porozumením. Tieto následne uplatňovali v závislosti od špecifík svojich 

predmetov a veku žiakov na vyučovacích hodinách. Počas roka bolo v škole 

viacero akcií a podujatí, ktoré formovali vzťah detí ku knihám – krsty knihy, 

výstava kníh, beseda so spisovateľom, burza kníh... Po celý školský rok deti 

navštevovali školskú knižnicu, zakúpili sme viacero titulov do knižnice 

v množstvách pre celú triedu, aby sme podporili mimočítankové čítanie detí 

v triedach.  

 národná hrdosť  a úcta k tradíciám: Výchova k národnej hrdosť a úcte 

k tradíciám je prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacej práce v škole. 

Intenzívne sa jej venujeme na vybraných vyučovacích hodinách aj 

celoškolských aj mimoškolských akciách. V školskom vzdelávacom 

programe je pre 6.ročník zaradený špecifický predmet regionálna výchova. 

Žiaci celej školy boli na vlastivednej vychádzke po Rači, žiaci 9.ročníka 

spracovali turistického sprievodcu v podobe komentovaných vychádzok. 

Formou výletov a pobytov v školách v prírode a lyžiarskych zájazdov žiaci 

spoznávajú Slovensko. Ľudové tradície sú východiskom pre viaceré 

celoškolské akcie k Vianociam, Veľkej noci, vynášaniu Moreny, vinobraniu 

apod.  

 enviromentálna výchova: Environmentálna výchova je ďalšou 

z prirodzených súčastí výchovno-vzdelávacieho procesu. Počas vyučovacích 

hodín aj školských akcií sú žiaci vedení k zodpovednosti za životné 

prostredie a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Škola je zapojená do 

projektu Zelená škola, v rámci tohto projektu sa v škole v tomto školskom 

roku realizovalo množstvo akcií predovšetkým k téme Voda: výstava 

detských výtvarných a literárnych prác, návšteva múzeí a výstav, vzdelávacie 

aktivity v podobe prednášok a besied. Žiaci sú vedení k čistote prostredia 

v okolí školy, zúčastňujú sa brigád na čistenie priestoru okolo školy.  



 

 

   

 Zviditeľňovanie ZŠ: O akciách školy pravidelne informujeme v miestnom 

periodiku Račiansky výber a predovšetkým na web-stránkach školy. 

S rodičmi pravidelne komunikujeme na triednych rodičovských stretnutiach, 

kde sú prezentované aj informácie zo stretnutia rodičovského výboru 

s vedením školy a z Rady školy.   

 

 Oblasť metodiky a vzdelávania 

 

 Samo štúdium: Pedagogickí zamestnanci si priebežne dopĺňajú samoštúdiom 

vzdelanie. Na zasadnutiach metodických združení a predmetových komisií sa 

navzájom informujú o novinkách v predmetných oblastiach a odbornej 

literatúre. Pani riaditeľka a niekoľko učiteľov sa aktívne zúčastnili verejných 

diskusií k reforme školstva Učiace sa Slovensko.  

 Účasť na vzdelávaní: Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali vzdelávaní 

podľa plánu kontinuálneho vzdelávania. Uprednostňovali vzdelávania 

organizované MPC, podľa priebežnej ponuky ukončili aj iné vzdelávania. 

MČ Rača zorganizovala školenie o nových metódach vo vyučovaní cudzích 

jazykov, na ktorom sa zúčastnili viacero pedagógov školy.  Riaditeľka školy 

sa zúčastnila funkčného vzdelávania. V spolupráci s CPPaP sa pedagogickí 

zamestnanci zúčastnili celodenného školenia zameraného na rozvoj 

osobných kompetencií a schopnosti prácovať v tíme.  

 Tvorba školských programov: Školský vzdelávací program bol v školskom 

roku 2016/2017 dopracovaný v zmysle Inovovaného štátneho vzdelávacieho 

programu v častiach pre 2. a 6. ročník.  

 

 

     .  

Oblasť finančného a materiálno- technického zabezpečenia cez SWOT analýzu: 

 Vo všetkých oblastiach – čerpaní finančných prostriedkov, spotreba energií, 

šetrení materiálom dodržiavame zásady maximálnej hospodárnosti. 

 Pri čerpaní finančnými prostriedkami úzko spolupracujeme s MÚ. 

 V školskom roku 2016/2017 bola dokončená investícia z dotácie na 

rekonštrukciu obkladu telocvične.  

 Aktívne sme sa zaslaním projektu zapojili do výzvy na vytvorenie 

bezbariérového prostredia a získanie finančných prostriedkov pre vytvorenie 

inkluzívneho tímu vyhlásených Ministerstvom školstva. Neboli sme však 

úspešní.  

 Získali sme dotáciu MČ Rača na vybudovanie prístrešku pre bicykle žiakov.  

 Spolupracujeme s rodičmi, získavame sponzorské dary a 2% podielu z daní. 

Tieto prostriedky používame v zmysle stanov rodičovského občianskeho 

združenia na podporu kvality vzdelávania. Za pomoci rodičov sa snažíme 

udržiavať budovu, zariadenie a dvor v čo najlepšom stave, predchádzať 

haváriám a postupne zabezpečujeme opravy a maľovanie. 

 

Finančná oblasť  : 

           Silné stránky            Slabé stránky 

- Podpora MČ Rača,  - Nízky normatív štátu na žiaka,  

- Dobrý technický stav budovy,  

 

- Veľký počet integrovaných 

detí so ŠVVP, ktorých 



 

 

   

vzdelávanie je náročné na 

personálne obsadenie (špeciálny 

pedagóg, logopéd, pomôcky...),  

 

Optimálne hospodárenie 

s finančnými prostriedkami. 

- Slabé finančné ohodnotenie 

nepedagogických zamestnancov, 

čo spôsobujem ich nedostatok 

a ovplyvňuje kvalitu práce.  

Príležitostí Riziká: 

- Zapojenie sa do 

novovypísaných projektov,  

- Spolupráca s rodičmi a blízkou 

komunitou,  

- Získavanie prostriedkov 

z nájmov budovy a telocvične.  - Prijímanie detí so ŠVVP. 

   

- Havárie a neprevídateľné 

poruchy na budove 

a zariadeniach.  

 

- Prijatie veľkého množstva 

detí do prvého ročníka.  

 

- Potreba dovybavenia školskej 

jedálne v prípade vyššieho počtu 

žiakov.  

 

 

Materiálno – technická oblasť:  

           Silné stránky            Slabé stránky 

- Dobré vybavenie učebnými 

pomôckami.  

- Neukončená rekonštrukcia 

kabinetov a kancelárií.  

- Postupná rekonštrukcia 

interiérov kabinetov.  

- Nedostatočná kapacita školy 

v prípade veľkého počtu žiakov 

prijatých do prvého ročníka.  

- Priebežné skvalitňovanie 

vybavenia školy v súlade 

s aktuálnymi potrebami žiakov 

a učiteľov.  

- Nedostatočná kapacity 

priestorov pre školský klub detí.  

 

- Neukončená rekonštrukcia 

učebne hudobnej výchovy 

a potreba dovybavenia školských 

dielní.  

 

- Nedostatok financií na 

zabezpečenie najmodernejších 

pomôcok, techniky a vybavenia.  

 

- Potreba výmeny podlahovej 

krytiny v telocvični.  

 

- Nezabezpečenie 

bezbariérovosti školy pre telesne 

postihnutých žiakov.  

Príležitostí Riziká: 



 

 

   

- Spolupráca s rodičmi 

a miestnou komunitou.  

- Pôvodný stav rozvodov vody, 

elektroinštalácií a kanalizácie.  

- Zapojenie sa do aktuálnych 

projektov a výziev.  

- Zlá stabilita a kvalita 

oplotenia budovy.  

- Možnosť zvýšenia počtu učební 

(tried) rekonštrukcie dvoch 

chodieb a výmeny umiestnenia 

kancelárií a zborovne školy.  

- Verejne prístupný areál 

a s ním spojená náročnosť údržby 

čistoty areálu.  

- Výstavba výťahu na jednotlivé 

poschodia.  

- Oprava vzduchotechniky 

v ZŠS.  

 

- Nedostatok priestorov 

(učební) v prípade ďalšieho 

nárastu počtu žiakov.  

 

- Prijatie žiakov s telesným 

postihnutím.  

 

 

 

 

Zhodnotenie technického stavu budovy:   

 

           Silné stránky            Slabé stránky 

- Rekonštrukcia podlahových 

krytín v triedach, rekonštrukcia 

kabinetov.– rozpočet aj rodičovské 

združenie,  

- Pôvodný stav sociálneho 

zariadenia v ZŠS.  

- Oprava a výmena obloženia 

v telocvični – dotácia Ministerstva 

školstva.  

- Technický stav 

vzduchotechniky v ZŠS.  

- Oprava zatekania strechy – 

rozpočet.  

- Poškodenie strešnej krytiny 

vtákmi.  

- operatívnosť v riešení havárií 

kanalizácie, elektrorozvodov 

a zariadení v ZŠS.  

- bariéry (schody) pre žiakov 

s telesným postihnutím,  

- Vytvorenie projektu s návrhom 

na úpravu rozloženia tried 

zabezpečujúceho nárast počtu 

tried/odborných učební.  

- Nedostatočná kapacity školy 

pri ďalšom náraste počtu žiakov.  

Príležitostí Riziká: 

- Spolupráca s MÚ, rodičovským 

združením a miestnou komunitou 

pri riešení problémov.  

- Nepredvídateľnosť pri vzniku 

havárií budovy, rozvodov 

a zariadení.  

 

- Zvyšujúci sa počet žiakov 

v posledných rokoch.  

 

 



 

 

   

III. 

 

Závery a rekapitulácia: 
 

Výchovno-vzdelávacia činnosť školy sa v súlade s koncepčným zámerom školy a školským 

vzdelávacím programom sústreďuje na to, aby žiaci podľa svojich individuálnych možností 

dosahovali najlepší možný výkon v oblasti vzdelávania aj výchovy. Základom pre našu 

činnosť teda v školskom roku bolo:  

 
1. Využívať moderné vyučovacie metódy a postupy (projektové vyučovanie, rovesnícke učenie, 

problémové učenie, moderné didaktické hry...)  

2. Intenzívne využívať modernú didaktickú techniku (interaktívne tabule, počítačovú techniku) a 

vyučovacie softvéry, programy a aplikácie vo vyučovacom procese.  

3. Intenzívne rozvíjať gramotnosť žiakov, osobitne čitateľskú gramotnosť, matematickú a 

prírodovednú gramotnosť.  

4. Intenzívne podporovať osobnostný rozvoj žiakov, predovšetkým vzájomnú toleranciu, rešpekt, 

komunikáciu a efektívne riešenie problémov.  

5. Sústrediť sa na podporu sebahodnotenia žiakov.  

6. Podporovať inklúziu žiakov zdravotne a telesne postihnutých, osobitne žiakov z rôznych sociálnych 

prostredí, zo zahraničia a z národnostných menšín.  

7. Využívať metódu CLlL vo vyučovaní anglického na 1. Stupni.  

8. Sústrediť sa na efektívne riešenie problémov žiakov v spolupráci s rodičmi.  

9. Pokračovať v intenzívnej spolupráci s rodičmi a miestnou komunitou.  

10. Podporovať a zabezpečovať zmysluplné využívanie voľného času žiakov zabezpečením 

záujmových útvarov v popoludňajšom čase.  

11. Podporovať pohybové aktivity žiakov vo voľnom čase.  

12. Individuálne pristupovať k žiakom, podporovať ich v dosiahnutí najlepšieho výkonu, osobitne 

zapájaním nadaných žiakov do súťaží.  

 

V posledných dvoch školských rokoch bolo do školy prijatých 100 nových žiakov do 

prvého ročníka. Evidujeme počas školského roka aj zvýšený počet novoprijatých detí do 

vyšších ročníkov, takmer 40 ročne. Pre súčasný počet žiakov je kapacita školy a súčasné 

zadelenie priestorv postačujúce. V prípade, že tento trend bude pokračovať, je nevyhnutné 

k budúcemu roku zabezpečiť navýšenie počtu tried. Možnosťou sa javí presťahovanie 

kancelárií vedenia školy do iných priestorov, čím by sa uvoľnila chodba pre znovuzriadenie 

kmeňových tried.  

 

Spracovala a predkladá:     Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.  

riaditeľka školy 
 

 

V Bratislave dňa 19. 9. 2017 

 

Schválil:  

 
 

 

 

 

 



 

 

   

Príloha č.1 

Rozbor hospodárenia za rok 2016 
(Poznámky k 31.12.2016) 

 

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 do 

30.6.2016 

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.  – riaditeľka 

školy  od 1.7.2016 

Zástupca štatutárneho orgánu /meno 

a priezvisko/ 

Mgr. Oľga  Šándorová – zástupkyňa pre 2.stupeň   

PaeDr. Ľudmila Ďurďovičová – zástupkyňa pre 

1.stupeň   

Jozefa Lettrichová – vedúca ZŠS 

Priemerný počet zamestnancov a počet 

riadiacich počas účtovného obdobia (k 

31.12.2016) 

zamestnanci          počet                      riadiaci 

ZŠ                             33,13                          4 

ŠKD                            9,7                            0 

ZŠS                             6,52                          1 

SPOLU:                   49,35                          5 

Organizačné členenie účtovnej jednotky  v prílohe  

 

3. Informácie o počte žiakov, tried, oddelení a záujmových krúžkov účtovnej jednotky 
(stav k 15.9.2016) 

 

Počet žiakov 1.stupeň / počet tried 286 / 13 

Počet žiakov 2.stupeň / počet tried 211  / 10 

Počet žiakov školy / počet tried spolu 497 / 23 

Počet žiakov v ŠKD / počet oddelení 255  / 10 



 

 

   

Počet žiakov v krúžkoch / ich počet 418 / 27 

 

4. Informácie o počte stravníkov v zariadení školského stravovania   

 

Žiaci 1.stupňa 255 

Žiaci 2.stupňa 145 

Žiaci ZŠ spolu: 400 

Deti MŠ 75 

Zamestnanci ZŠ 28 

Zamestnanci ŠKD 6 

Zamestnanci MŠ 10 

Zamestnanci ZŠS 7 

Zamestnanci spolu: 41 

Dôchodcovia 3 

 

V zariadení školského stravovania sa počas roka 2016 okrem žiakov a zamestnancov ZŠ 

stravovali aj cudzí stravníci: 

Názov organizácie Počet stravníkov 

Zdravotné stredisko 6 

Cudzí stravníci  2 

Od 10. 10. 2016 ZŠS pripravuje stravu aj pre Materskú školu Barónka, kam sa strava preváža.  

 

5. Projekty, granty, dotácie a sponzorské dary  

 

Názov organizácie /  

projekt, dotácia, 

sponzorský dar 

Výška 

finančných 

prostriedkov                  

v € 

 

Účel použitia finančných prostriedkov  

resp. Názov projektu 

MV SR Obvodný úrad Odbor 

školstva Tomášikova 46,  Bratislava 
212,00 

Dotácia na súťaž krajské kolo „Šaliansky Maťko“  

Intermea SK, Sabinovská 8, 

Bratislava 

500,00 
Finančný dar na učebné pomôcky 

Projekt OPVK 200,00 Finančný dar na učebné pomôcky 

 

Škola sa zapojila prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska do realizácie verejnej zbierky 

Hodina deťom. Vyzbierala v okolí školy 156,- €, ktoré sme zaslali organizátorovi.  

Od rôznych organizácií sme tiež získali rôzne materiálne dary: 

Názov organizácie  

 

Výška finančných 

prostriedkov v € 

Účel použitia finančných 

prostriedkov  

resp. 

Názov projektu 
Sunce Trading SK s.r.o., Bancíkovej 

1/A, Bratislava 
 Dar propagačné Lego balíčky pre deti 

k zápisu do 1. ročníka 

Združenie rodičov pri Základnej škole 

Tbiliská 4, Bratislava 

 

24.406,- 
Dar detské ihrisko v areáli školy  

 



 

 

   

COFELY a.s. Mlynské Nivy 61, 82711  

Bratislava 

 

800,- 

V rámci projektu Cofely Eco  školy 

zabezpečila Cofely a.s. materiál 

potrebný na výsadbu zelene v areáli 

školy  

Vodax s.r.o., Sasinkova 2635/5, 

Bratislava 
 Dar stolová voda Lucka pre všetkých 

prvákov 

Tesco Scores SR a.s., Cesta na Senec 2, 

Bratislava 
 Dar -mandarínky pre všetky deti školy 

PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, 

01001  Žilina 

 

200,- 
Farby na výtvarnú výchovu v za súťaž 

„Maľujte a fotografujte s primalexom“ 

Centrum vedecko-technických 

informácií SR Lamačská cesta 8/A 

Bratislava 

 

4.978,- 
Notebook, interaktívna tabuľa, 

projektor  

Ľubomír Mečár Závadská 5, Bratislava  3ks 19 palcových LCD monitorov 

 

6. Spolupráca so Združením rodičov 

Spolupráca so ZR pri ZŠ Tbiliská bola veľmi dobrá.  Rodičovské združenie dokončilo 

a skolaudovalo detské ihrisko v areáli školy.  S  finančnou podporou ZR sa nám podarilo 

vybaviť tri triedy prvého stupňa interaktívnymi tabuľami. 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  v rámci projektu AIESEC– Anglický týždeň,  

 didaktické pomôcky pre žiakov, 

 pomôcky do kabinetov 1. a 2. stupňa, 

 hračky do ŠKD, 

 učebnice a knihy do školskej knižnice, 

 príspevok do ŠvP, LVVK,  

  servis a náhradné diely do dataprojektorov, 

 pravidelný servis elektronického zabezpečovacieho systému. 

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  
 

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 

jednotky vo svojej činnosti. 

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  reálnou hodnotou.   

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 

c) Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou 

d) Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou 

e) 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. 

f) Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou 



 

 

   

g) 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.  

h) 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.  

i) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 

j) Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným 

Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis. V účtovnej závierke sú 

vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové 

straty  účtujú  do nákladov a kurzové zisky do výnosov. 

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 1/4 

2 6 1/6 

3 8 1/8 

4 12 1/12 

5 20 1/20 

6 40 1/40 

 

 

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. 

 

                                                                       

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 63.855,13 

 

 

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 

ZŠ DDHM 220.311,81 771 1 1  

 OTE 709,38 771 1 1 02 

 Zásobník 106,12 771 1 1 03 

 Učebné pomôcky 53.022,85 771 1 1 05 

 Učiteľská knižnica 2.528,71 771 1 1 08 

 Žiacka knižnica 2.504,19 771 1 1 09 

ZŠS DDHM  18.218,24 771 8 1 

 OTE 6.227,41 771 8 1 02 

 Odevy 494,07 771 8 1 11  

Materiál v skladoch civilnej 

ochrany 

Materiál v skladoch CO 1.780,30 789 

Spolu  250.436,33  

 

 

                                                                               

Čl. VI 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 
 

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený ako súčasť rozpočtu MČ Bratislava - 

Rača mestským zastupiteľstvom 15.12.2015 uznesením číslo UZN 112/15/12/15/P. 

 

Rozpočet v € Pôvodný Skutočnosť 

Prenesené kompetencie 592.264,- 691.859,- 

Prenesené kompetencie 592.264,- 640.435,- 

Presunuté z roku 2015 0,- 10.208,- 

Asistent učiteľa 0,- 8.692,- 

Príspevok na ŠvP 0,- 6.300,- 

Príspevok na LVK 0,- 5.100,- 

DK-6%  zvýšenie miezd 0,- 8.380,- 



 

 

   

Učebnice  0,- 2.055,- 

Odchodné 0,- 10.689,- 

Vzdelávacie poukazy 10.482,- 11.389,- 

Originálne kompetencie 105.450,- 110.800,- 

Školský klub detí 51.520,- 53.370,- 

Zariadenie školského 

stravovania 

53.930,- 57.430,- 

Vlastné príjmy 58.800,- 70.057,- 

Základná škola 4.000,- 6.940,- 

Školský klub detí 41.500,- 47.819,- 

Zariadenie školského 

stravovania 

13.300,- 15.298,- 

ZŠ – RZ ZP 0,- 373,- 

Iné zdroje 0,- 912,- 

C E L K O M: 766.996,- 885.390,- 

 

- Prenesené kompetencie 

Finančné prostriedky z prenesených kompetencií pokrývali všetky náklady spojené 

s činnosťou školy. K zvýšeniu normatívov došlo z dôvodu nárastu žiakov od 1.9.2015. 

z uvedeného dôvodu došlo aj k zvýšeniu normatívov na vzdelávacie poukazy.  

 

- Originálne kompetencie 

Rozpočet originálnych kompetencií pokrýval náklady spojené s činnosťou školských 

zariadení.  

 

- Vlastné príjmy 

Počas celého roka 2016 boli finančné prostriedky z príjmového účtu presúvané na účet MČ 

a odtiaľ prichádzali na účet výdavkový. Tieto financie boli použité okrem dofinancovania 

miezd pre ŠKD na: 

Základná škola Výmena PVC v budove škola 4.856,- 

ŠKD pri ZŠ Nákup interiérového 

vybavenia 

1.643,- 

ZŠS pri ZŠ Nákup drobného materiálu 

a zariadení 

1.596,- 

ZŠS pri ZŠ Vodoinštalačné práce, 

repasovanie škrabky a oprava 

kanalizácie 

1.681,- 

 

- 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 2016 je počítačová zostava Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016, v ktorej sú 

špecifikované jednotlivé výdavky a tabuľky č.12 a 13. 

 

    Čl. VII 

Iné skutočnosti 
 

 



 

 

   

Spolupráca so zriaďovateľom v roku 2016 bola veľmi dobrá. Do ZŠS zakúpil 

elektrickú panvicu a finančne pomohol pri rekonštrukcii kuchyne z dôvodu výroby stravy pre 

deti a zamestnancov MŠ Barónka od októbra 2016. MĆ realizovala tiež rekonštrukciu 

predelovej steny a namontovanie nových ochranných krytov na radiátory v telocvični. Na 

dofinancovanie bola použitá tiež dotácia od BSK vo výške 5.100,- €. 

 

Z finančných prostriedkov rozpočtu školy sme v kalendárnom roku 2016 zakúpili a 

zabezpečili: 

 Keramické tabule do dvoch  všetkých tried 1.stupňa. 

 Dovybavenie nových tried na 1.stupni nábytkom.  

 Vizualizéry do všetkých  tried 1.stupňa. 

 Interaktívne jednotky do dvoch tried 1. stupňa, ktoré zmenia tabulu na interaktívnu. 

 Vymaľovanie dvoch nových kabinetov pre učiteľov.  

 Výmena podlahovej krytiny v 4 triedach.   

 Výmena krytov na radiátory vo vestibule a v jedálni.  

 Zakúpenie školských lavíc a stoličiek do tried na 1.stupni, 

 Vybavenie relaxačných priestorov pre žiakov 2.stupňa.  

 

  V roku 2017 je potrebná: 

 Výmena svietidiel v ostatných triedach v trakte A. 

 Dokončiť výmenu podlahových krytín v triedach  a chodbách v trakte B2, B1 a trakte 

A. 

 Rekonštrukcia  vzduchotechniky v ZŠS.  

 Výmena podlahovej krytiny v jedálni.  

 Realizovať možné stavebné úpravy pre zvýšenie počtu tried. 

 Zabezpečiť bezbariérovosť školských priestorov, aspoň čiastočne.  

 Rekonštruovať kabinety učiteľov a kancelárie vedenia školy.  

 

Dúfame, že aj v roku 2017 nám bude poskytnutá pomoc zo strany zriaďovateľa, najmä 

formou dofinancovania projektov, ktorými sa snažíme získať mimorozpočtové zdroje na 

rozvoj školy. 

 

V Bratislave dňa 28.02.2016  

 

 

 

 

 ----------------------------------------------                            -------------------------------------------                                                                                                                          

Lýdia Csomorová                                Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.          

ekonómka školy                riaditeľka školy                                                                                                                                         

 

 

 



 

 

   

Príloha č.2 

 

 

Hodnotiaca správa   MZ 1.-2. ročníka v školskom roku 2016/17 

 
Predmetová komisia pracovala v tomto zložení: 

 
Vedúci predmetovej komisie (MZ): 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Pavla Sadáková triedna učiteľka 1.D triedy 

 

Členovia predmetovej komisie: 

 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Monika Gašparová triedna učiteľka 1.A triedy 

Mária Šišková triedna učiteľka 1.B triedy 

Lucia Šimonová triedna učiteľka 1.C triedy 

Patrícia Dravecká triedna učiteľka 1.E triedy 

Lucia Kolmanová triedna učiteľka 2.A triedy 

Alexandra Miklenčičová triedna učiteľka 2.B triedy 

Lucia Ferenčíková triedna učiteľka 2.C triedy 

 
Oblasť pedagogickej diagnostiky 

 

     Činnosti MZ v priebehu školského roka vychádzali z úloh vyplývajúcich z Celoškolského 

plánu práce, z Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2016/17 a z aktuálnych 

podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. Hlavné úlohy plánu MZ vychádzali z 

POP pre školský rok 2016/2017. 

 

     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 2016/17 sa uskutočnilo 5 zasadaní  metodického združenia, 

ktoré pracovali na základe plánu práce na tento školský rok.  

 

     Plán činnosti MZ bol orientovaný na tieto oblasti : riadenie a organizácia výchovno-

vzdelávacieho procesu, kontrola a hodnotenie ako aj odborno-metodický rast členov 

predmetovej komisie. 

 

Plán činnosti predmetovej komisie bol orientovaný na tieto oblasti :  

 

     V oblasti riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa zamerali na tieto 

úlohy: V 1. – 2. ročníku sa vo vyučovacom procese sa využívala metóda CLIL. Overovanie 

plnenia štandardov v predmetoch slovenský jazyk a matematika bolo uskutočnené vstupnými, 

polročnými a výstupnými previerkami. 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. 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  nadaných  

žiakov na literárne súťaže, matematické, hudobné  a výtvarné súťaže. Spolupracovali sme s 

výchovnou poradkyňou, psychológmi CPPPaP  a so školskou špeciálnou pedagogičkou pri 

riešení problémov slaboprospievajúcich 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. V oblasti kontroly a hodnotenia  vo výchovno-

vzdelávacej práci sa uplatňovali metódy a formy práce, ktoré zohľadňovali individuálne 

schopnosti žiakov, zvyšovali ich aktivitu a pozitívne ovplyvňovali ich školskú úspešnosť. 

 

V oblasti odborno metodického rastu členov MZ: 

 

a) Kontinuálne vzdelávanie: 

Mgr. Mária Šišková – Zážitkové učenie v environmentálnej výchove 

Mgr. Pavla Sadáková- Kinn-ball 

Mgr. Lucia Kolmanová – predatestačné vzdelávanie 

 

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

 

Mgr. Patrícia Dravecká - adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa 

Mgr. Lucia Šimonová - adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa 

Mgr. Lucia Ferenčíková – CLIL – Putting CLIL into practice – školenie 

Mgr. Monika Gašparová - CLIL – Putting CLIL into practice – školenie. - English drama,       

- Macmillan ELT ideas 

 

- členovia MZ si individuálne preštudovali legislatívne normy v škole a výučbe, učebné 

osnovy   a vzdelávacie štandardy, 

- boli vypracované a doplnené časovo-tematické plány a odovzdané v elektronickej forme, 

- členovia MZ pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste, 

- svojpomocne boli zhotovené rôzne učebné pomôcky, využíval sa pri tom internet 

a počítačová technika, 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Príloha č. 3 
Hodnotiaca správa MZ 3.- 4. ročníka v školskom roku  2016/2017 

 

Vedúci predmetovej komisie: 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Anna Holovačová triedna učiteľka 3.C triedy 

 

Členovia predmetovej komisie: 

 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Zdenka Polakovičová triedna učiteľka 4. A triedy 

Romana Bajtošová triedna učiteľka 4. B triedy 

Miriam Rajčanová triedna učiteľka 3. A triedy 

Marianna Psotová triedna učiteľka 3. B triedy 

 

Oblasť pedagogickej diagnostiky 

Činnosti MZ v priebehu školského roka vychádzali z úloh vyplývajúcich z Celoškolského plánu práce, 

z Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2016/17 a z aktuálnych podmienok školy a 

vzdelávacích potrieb zamestnancov. Hlavné úlohy plánu MZ vychádzali z POP pre školský rok 

2016/2017. 

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 2016/17 sa uskutočnilo 5 zasadaní  metodického združenia, ktoré pracovali 

na základe plánu práce na tento školský rok.  

Plán činnosti MZ bol orientovaný na tieto oblasti : riadenie a organizácia výchovno-vzdelávacieho 

procesu, kontrola a hodnotenie ako aj odborno-metodický rast členov predmetovej komisie. 

V oblasti riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa zamerali na tieto úlohy: 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. 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  nadaných  žiakov na literárne súťaže, matematické, hudobné  a výtvarné 

súťaže. Spolupracovali sme s výchovnou poradkyňou, psychológmi CPPPaP  a so školskou špeciálnou 

pedagogičkou pri riešení problémov slaboprospievajúcich 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. V oblasti kontroly a hodnotenia  vo výchovno-vzdelávacej 

práci sa uplatňovali metódy a formy práce, ktoré zohľadňovali individuálne schopnosti žiakov, 

zvyšovali ich aktivitu a pozitívne ovplyvňovali ich školskú úspešnosť. 



 

 

   

 

V oblasti odborno metodického rastu členov MZ: 

a) Kontinuálne vzdelávanie :  

Mgr. R. Bajtošová: 1.Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti,  

2. Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedag. zamestnancov; 

3. Príprava učiteľov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL; 

4. Zážitkové učenie v ENV; 

5. Predatestačné vzdelávanie; 

Mgr. Z. Polakovičová: 1.Vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti,  

2. Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedag. zamestnancov; 

3. Príprava učiteľov ZŠ a SŠ na získanie medzinárodného certifikátu ECDL; 

 

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

  Mgr. Z. Polakovičová – Kyberšikana – školenie;  

  Mgr. M. Psotová – adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa 

   Mgr. M. Rajčanová – adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa 

 

- členovia MZ si individuálne preštudovali legislatívne normy v škole a výučbe, učebné osnovy   a 

vzdelávacie štandardy, 

- boli vypracované a doplnené časovo-tematické plány a odovzdané v elektronickej forme, 

- členovia MZ pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste, 

- svojpomocne boli zhotovené rôzne učebné pomôcky, využíval sa pri tom internet a počítačová      

technika, 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Príloha č.4 
 

Hodnotiaca správa predmetovej komisie cudzích jazykov 

(anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk) 

 v školskom roku 2016/17 

 
Predmetová komisia pracovala v tomto zložení: 

 
Vedúci predmetovej komisie  

Meno a priezvisko Vyučuje 

Mgr. Slávka Gažda ANJ 

 

Členovia predmetovej komisie: 

 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Mgr. Júlia Perháčová ANJ 

Paedr. Ľudmila Ďurďovičová ANJ 

Mgr. Darina Kučerová RUJ 

Mgr. Eva Jaššová NEJ 

 

PK v priebehu školského roka vychádzala z úloh vyplývajúcich z Celoškolského plánu 

práce, z Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2016/17 a z aktuálnych 

podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

 

V priebehu školského roka 2016/17 sa uskutočnilo 5 zasadaní predmetovej komisie, ktoré 

pracovali na základe plánu práce na tento školský rok.  

 

Plán činnosti predmetovej komisie bol orientovaný na tieto oblasti: riadenie a organizácia 

výchovno-vzdelávacieho procesu, kontrola a hodnotenie ako aj odborno-metodický rast 

členov predmetovej komisie. 

 

V oblasti riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa zamerali na tieto 

úlohy : 

 

V oblasti kontroly a hodnotenia  vo výchovno-vzdelávacej práci sa uplatňovali metódy a 

formy práce, ktoré zohľadňovali individuálne schopnosti žiakov, zvyšovali ich aktivitu 

a pozitívne ovplyvňovali ich školskú úspešnosť. 

 

V oblasti odborno metodického rastu členov PK: 

a) Iné vzdelávanie – Odborné semináre zamerane na inovatívne metódy na hodinách ANJ 

ako aj na odborný rast učiteľov ANJ organizované vydavateľstvom Oxico, Macmilan, 

jazykovou školou Bridge . 

b) Konferencia ELT Forum na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

- členovia PK si individuálne preštudovali legislatívne normy v škole a výučbe, učebné 

osnovy   a vzdelávacie štandardy, 

- boli vypracované a doplnené časovo-tematické plány a odovzdané v elektronickej forme, 

- členovia PK pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste, 

- svojpomocne boli zhotovené rôzne učebné pomôcky, využíval sa pri tom internet 



 

 

   

a počítačová technika, 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov. 

 



 

 

   

Príloha č.5 

Hodnotiaca správa predmetovej komisie  

geografia, dejepis, biológia, chémia, 

 občianska náuka, regionálna výchova 

 v školskom roku 2016/17 

 
Predmetová komisia pracovala v tomto zložení: 

 
Vedúci predmetovej komisie: 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Jana Štefaniová dejepis, občianska náuka 

 

Členovia predmetovej komisie: 

Meno a priezvisko  Vyučuje 

Mgr. Oľga Šandorová geografia 

Mgr. Darina Kučerová občianska náuka 

Mgr. Lucia Slivková geografia 

Mgr. Klára Sládková biológia, chémia 

Mgr. Veronika Lošoncziová geografia, regionálna výchova 

 

PK v priebehu školského roka vychádzala z úloh vyplývajúcich z Celoškolského plánu 

práce, z Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2016/17 a z aktuálnych 

podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

 

V priebehu školského roka 2016/17 sa uskutočnilo 5 zasadaní  predmetovej komisie, ktoré 

pracovali na základe plánu práce na tento školský rok.  

 

Plán činnosti predmetovej komisie bol orientovaný na tieto oblasti :  

1. riadenie a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu 

V oblasti riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa zamerali na tieto  

úlohy : 

 
a) Rešpektovať práva dieťaťa, odstrániť všetky formy diskriminácie a šikanovania, usmerňovať 

vzťahy v triednych kolektívoch a vzťahy medzi dievčatami a chlapcami .                                                                    

b) Viesť žiakov k rešpektovaniu právnych noriem (školský poriadok).. 

c) Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému Štátneho vzdelávacieho programu 

implementovať do obsahu jednotlivých učebných  predmetov v Školskom vzdelávacom 

programe.  
d) Realizovať preventívne programy na podporu mentálneho zdravia detí a žiakov. 

e) Iniciovať a podporovať návrh žiackeho parlamentu na tvorbu pozitívnej atmosféry, zlepšenie 

vzťahu učiteľ – žiak. 

f) Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a aktívne vzdelávať 

deti a žiakov v oblasti správania sa v internetovom (kybernetickom) priestore.  

g) Zabezpečiť prípravu na život v 21. storočí, ktorý vyžaduje od človeka, aby bol schopný 

kriticky a tvorivo myslieť. 

h) Podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy (interaktívne, zážitkové, 

skúsenostné, projektové a kooperatívne vyučovanie, ale aj iné), ktoré prepájajú učenie so 

životom a rozvíjajú kompetencie žiakov. 



 

 

   

i) Premeniť tradičné encyklopedicko – memorovacie a direktívno – neživotné formy na tvorivo 

– humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti.  
j) Zamerať sa  na čítanie s porozumením a zvyšovať čitateľskú gramotnosť,  zlepšovať 

vyjadrovacie schopnosti  žiakov pomocou vhodných foriem a metód (využívanie inventáru 

školskej a miestnej knižnice) a zapracovať ju do TVVP.  

k) Do tematických plánov pre jednotlivé predmety zapracovať úlohy súvisiace s multikultúrnou 

výchovou na rozvoj európskeho povedomia a občianstva v duchu humanizmu a so 

vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania 

všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti 

problematiky migrácie. 

l) Využívať ma hodinách OBN manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS 

a KOMPASITO a poskytnúť žiakom informácie o ľudskoprávnych a advokátskych 

organizáciách,  mimovládnych neziskových organizáciách pôsobiacich v tejto oblasti a v tejto 

súvislosti aj o možnosti vykonávať dobrovoľnícku činnosť v lokalite školy/komunite/regióne. 

m) Na hodinách dejepisu  používať nový portál (www.slovakiana.sk), na ktorom sa nachádza 

digitálna knižnica, archív s literárnymi dielami a listinami, digitálna galéria či virtuálne 

výstavy. 

n) V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. 

V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu 

bezodkladne zabezpečiť ich aktívu ochranu a využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. 

riešenie prvých príznakov záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, 

šikanovania, kyberšikany, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania 

návykových látok, prejavov extrémizmu, segregácie a pod. 

o) V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 –

2018 na hodinách OBN primeraným spôsobom informovanosť o rizikách, že sa deti môžu stať 

obeťami sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie realizovaním besedy s 

vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii 

pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou, ako aj využívať 

preventívne kampane.  

p) Pri realizácii preventívno -výchovných programov sa odporúča  spolupracovať s odbornými 

zamestnancami CPPPaP tak, aby školské preventívne programy mali primeranú odbornú 

Priebežne zverejňovať úspechy žiakov na webovej stránke školy (so zreteľom na dodržanie 

zákona o ochrane osobných údajov), na nástenke Naši najlepší, v regionálnych novinách, 

v školskom rozhlase. Aktualizovať príslušné panely na škole.  

q) Využívať medzipredmetové vzťahy so zreteľom aplikovať získané  poznatky na učivo iných 

predmetov 

r) Sledovať využitie voľného času a získať žiakov pre prácu v záujmových útvaroch hlavne 

v prípade žiakov z málo podnetného prostredia. 

 

2.  kontrola a hodnotenie 

V oblasti kontroly a hodnotenia  vo výchovno-vzdelávacej práci sa uplatňovali metódy 

a formy práce, ktoré zohľadňovali individuálne schopnosti žiakov, zvyšovali ich 

aktivitu a pozitívne ovplyvňovali ich školskú úspešnosť. 

 

3. odborno-metodický rast členov predmetovej komisie 

V oblasti odborno metodického rastu členov PK: 

a) Kontinuálne vzdelávanie  

V tomto školskom roku žiaden člen komisie neabsolvoval kontinuálne vzdelávanie. 

 

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

- aktualizačné vzdelávanie „Problematika šikanovanie v školskom prostredí“ 

http://www.slovakiana.sk/


 

 

   

            Mgr. Šándorová 

- learnig školenie aSc – Mgr. Šándorová 

- adaptačné vzdelávanie - Mgr. Lošoncziová a Mgr. Sládková   

- Metodický deň na Bratislavskom hrade k výstave „Kelti z Bratislavy“ s ukážkou k   

            vzdelávaciemu programu „Bratislava v čase Asterixa a Obelixa“  - Mgr. Štefaniová 

- Seminár a prednáška v SNM – Prírodovedné múzeum „Bratislavskí Kelti očami     

            antropológa“ prednášajúca Alena Šefčáková. – Mgr. Štefaniová 

-           seminár k vzdelávaciemu projektu „Výstava o Československu“ ŠPÚ ,  SNM         

            Bratislavský hrad – Mgr. Štefaniová 

-           školenie „Neodpadni z odpadov“ – Mgr. Sládková 

 

- členovia PK si individuálne preštudovali legislatívne normy v škole a výučbe, učebné    

  osnovy   a vzdelávacie štandardy, 

- boli vypracované a doplnené časovo-tematické plány a odovzdané v elektronickej forme, 

- členovia PK pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste, 

- svojpomocne boli zhotovené rôzne učebné pomôcky, využíval sa pri tom internet 

   a počítačová technika, 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Príloha č.6 

Hodnotiaca správa   predmetovej komisie -  PK  SPV – slovenský jazyk, 

etická výchova v školskom roku 2016/17 

 
Predmetová komisia pracovala v tomto zložení: 

 
Vedúci predmetovej komisie : 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Alžbeta Vörösová SJL, ETV, SEE, PV 

 

Členovia predmetovej komisie: 

 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Eva Jaššová SJL, NEJ 

Danka Pružincová SJL, Vv 

Jana Štefániová DEJ, ETV, OBN 

Darina Kučerová TSV, OBN, ETV, PV 

Veronika Lošonciová MAT, GEG, ETV 

Petra Papíková MAT, HUV, ETV 

 

 

 PK v priebehu školského roka vychádzala z úloh vyplývajúcich z Celoškolského plánu 

práce, z Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2016/17 a z aktuálnych 

podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

V priebehu školského roka 2016/17 sa uskutočnilo 5 zasadaní predmetovej komisie, ktoré 

pracovali na základe plánu práce na tento školský rok.  

 

Plán činnosti predmetovej komisie bol orientovaný na tieto oblasti :  

1. riadenie a organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

V oblasti riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa zamerali na tieto  

úlohy : 

 

-      rešpektovanie špeciálno výchovno- vzdelávacích potrieb individuálne začlenených           

žiakov/ individuálny prístup, používanie kompenzačných pomôcok počas výchovno -    

vzdelávacieho procesu./  

-   formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v      

          čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí. 

      -   rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na     

          uvedomenie  si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej,  

          regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, 

-   zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické    

   uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických     

   procesov vo svete,zapojiť sa do programu Zelená škola, 

-   využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho    

    vzdelávania do obsahu rôznych     vyučovacích predmetov      

-   pri výučbe finančnej gramotnosti na všetkých troch úrovniach je potrebné klásť    

    zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a ochrany  

    spotrebiteľa, 

-   rozvíjať u detí primeranými formami kritické a tvorivé myslenie a sebahodnotenie, 



 

 

   

-   systematicky postupnými krokmi zlepšovať grafomotorické zručnosti detí s dôrazom na  

    správny úchop písacieho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu  

    dieťaťa počas činnosti, 

- vo výchovno- vydelávacom procese používať nový portál www.slovakiana.sk, - na 

ktorom sa nachádza digitálna knižnica, archív s literárnymi dielami a listinami, digitálna 

galéria či virtuálne výstavy, www.digiškola.sk, www.statpedu.sk – časopis Jazyk a 

literatúra 

-   zamerať sa na čítanie s porozumením, zlepšovať vyjadrovacie schopnosti  žiakov 

pomocou vhodných foriem a metod,vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja 

čitateľskej gramotnosti a začleniť ŠkVP, MŠVVaŠ SR vyhlasuje školský rok 2016/17 za 

Rok čitateľskej gramotnosti 

- využívanie inventáru školskej a miestnej knižnice 

- prierezové témy zaradiť do vyučovania všetkých predmetov 

- spolupráca MZ 1. stupňa s PK 2. stupňa  pri zabezpečovaní plynulého prechodu žiakov zo 

4. do 5. ročníka 

- motivovať žiakov k účasti na súťažiach a olympiádach 

- systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovnovzdelávacieho 

procesu a mimovyučovacích aktivít 

- využitie IKT v práci učiteĺov 

- do tematických plánov pre jednotlivé predmety zapracovať úlohy súvisiace s výchovou 

v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa 

- efektívne využívať vyučovaciu hodinu na vysvetlenie, kontrolu porozumenia a 

zopakovanie učiva; zamerať sa na zvládnutie základného učiva s prihliadnutím na 

štandarty 

- vytvárať podmienky  na osvojenie si metód individuálneho štúdia a využívania rôznych 

zdrojov informácií v príprave na vyučovanie 

- usmerňovať žiakov tak, aby využívali učebňu výpočtovej techniky pri vypracovávaní 

referátov a projektov 

- systematicky pracovať s nadanými žiakmi 

- špecifickú pozornosť venovat žiakom 6. ročníka 

- venovať pozornosť slaboprospievajúcim žiakom. Zlepšovať ich čitateľské zručnosti a 

znalosť pravopisných noriem. Kultivovať a rozvíjať ich ústny jazykový prejav. 

 

2.  kontrola a hodnotenie 

       V oblasti kontroly a hodnotenia  vo výchovno-vzdelávacej práci sa uplatňovali metódy 

a formy práce, ktoré zohľadňovali individuálne schopnosti žiakov, zvyšovali ich 

aktivitu a pozitívne ovplyvňovali ich školskú úspešnosť. Ciele kontrolnej  činnosti  

zamerať  na  zisťovanie využívania  odbornej  literatúry,  detskej literatúry, 

dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo v ýchovno- 

vzdelávacom procese. 

 

 

3. odborno-metodický rast členov predmetovej komisie 

V oblasti odborno metodického rastu členov PK: 

- členovia PK si individuálne preštudovali legislatívne normy v škole a výučbe, učebné 

osnovy   a vzdelávacie štandardy, 

- boli vypracované a doplnené časovo-tematické plány a odovzdané v elektronickej forme, 

- členovia PK pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste, 

- svojpomocne boli zhotovené rôzne učebné pomôcky, využíval sa pri tom internet 

a počítačová technika, 

http://www.slovakiana.sk/
http://www.digiškola.sk/
http://www.statpedu.sk/


 

 

   

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov. 

Iné vzdelávanie (školenia, semináre, účasť na besedách) 

Školenie – Aktivity podporujúce osobnostný rozvoj žiaka na hodinách ETV. - Vörösová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Príloha č. 7 

Hodnotiaca správa predmetovej komisie fyzika, informatika a matematika 

 v školskom roku 2016/17 

 
Predmetová komisia pracovala v tomto zložení: 

 
Vedúci predmetovej komisie (MZ): 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Alena Mrafková fyzika, informatika 

 

Členovia predmetovej komisie: 

 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Petra Papíková matematika 

Lucia Slivková matematika, informatika 

Marek Matúška matematika, informatika 

Veronika Lošoncziová matematika, informatika 

Zdenka Polakovičová informatika 

 

PK v priebehu školského roka vychádzali z úloh vyplývajúcich z Celoškolského plánu 

práce, z Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2016/17 a z aktuálnych 

podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

 

V priebehu školského roka 2016/17 sa uskutočnilo 5 zasadaní predmetovej komisie, ktoré 

pracovali na základe plánu práce na tento školský rok.  

 

Plán činnosti predmetovej komisie bol orientovaný na tieto oblasti :  

1. riadenie a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu 

V oblasti riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa zamerali na tieto  

úlohy : 

 
a) Školský rok 2016/17 je vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti, preto zintenzívnime rozvoj 

čitateľskej gramotnosti v daných predmetoch tým, že budeme na vyučovaní používať rôzne 

metódy na jej uplatnenie. 

b) Zvyšovať čitateľskú gramotnosť, zamerať sa na čítanie s porozumením, zlepšovať vyjadrovacie 

schopnosti  žiakov pomocou vhodných foriem a metód (využívanie inventáru školskej a miestnej 

knižnice) a zapracovať ju do TVVP.  

c) Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti podľa potreby využívať uvoľnené úlohy PISA a metodické 

príručky na www.statpedu.sk. 

d) Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a odbornej  literatúre.  

e) Každý vyučujúci sa oboznámi s existujúcimi štandardami pre svoj predmet a dôsledne spracuje 

do TVVP. 

f) V prípade, že plán nebude korešpondovať s vedomosťami žiakov z iných predmetov 

prekonzultovať v PK jeho prispôsobenie. 

g) Členovia PK sa pravidelne zúčastnia zasadaní predmetovej komisie. 

h) Presun učiva je možný len po konzultácii s pani riaditeľkou školy. 

i) Na základe inovovaného ŠVP skontrolovať štandardy pre 5. a 6. ročník. 

http://www.statpedu.sk/


 

 

   

j) Členovia PK zrealizujú exkurzie tematicky zosúladené s tematickou časťou alebo hodinou pred 

ich odučením (s predprípravou), čím využijú silu zážitku pre poznávaciu motiváciu. 

k) Členovia PK budú rozvíjať spoluprácu učiteľov pri integrácii predmetov a hľadaní súvislostí 

v rámci jednej témy.  

l) Členovia PK sa zapoja do vzdelávania, ktoré  pomôže získať nové vedomosti, zručnosti. Tieto 

potom bude možné žiakom odovzdávať. 

m) Členovia PK budú spolupracovať s MZ 1. stupňa pri zabezpečovaní plynulého prechodu žiakov 

zo 4. ročníka do 5. ročníka. 

n) Motivovať talentovaných žiakov k účasti na súťažiach a olympiádach, systematicky s nimi 

pracovať a pripravovať ich na školské a vyššie kolá. 

o) Využívať IKT v práci učiteľov, naďalej používať učebne Infovek, Výpočtovú techniku, odbornú  

učebňu fyziky a Multimediálnu učebňu. 

p) Efektívne využívať vyučovaciu hodinu na vysvetlenie, kontrolu porozumenia a zopakovanie 

učiva, zamerať sa na zvládnutie základného učiva s prihliadnutím na štandardy. 

q) Venovať pozornosť slaboprospievajúcim žiakom. Dbať na správnu terminológiu pri vyjadrovaní 

sa. 

r) Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam (besedy, súťaže, tematické 

výstavy a pod.) 

 

2.  kontrola a hodnotenie 

V oblasti kontroly a hodnotenia  vo výchovno-vzdelávacej práci sa uplatňovali metódy 

a formy práce, ktoré zohľadňovali individuálne schopnosti žiakov, zvyšovali ich 

aktivitu a pozitívne ovplyvňovali ich školskú úspešnosť. 

 

3. odborno-metodický rastčlenov predmetovej komisie 

V oblasti odborno metodického rastu členov PK: 

c) Kontinuálne vzdelávanie  

I. Adaptačné vzdelávanie  

Mgr. Veronika Lošoncsiová - úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie. 

Mgr. Petra Papíková - úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie. 

 

II. Aktualizačné vzdelávanie  

Mgr. Marek Matúška  

 15 kreditov - Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v 

oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti. 

 15 kreditov - Príprava textových a elektronických študijných materiálov 

pre pedagogických zamestnancov.  

 15 kreditov - Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie 

medzinárodného certifikátu ECDL.  

  

Mgr. Alena Mrafková  

 15 kreditov - Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v 

oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti. 

 15 kreditov - Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie 

medzinárodného certifikátu ECDL.  

 

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



 

 

   

Mgr. Zdenka  Polakovičová „Kyberšikanovanie a jeho úsklia v podmienkach 

školy. 

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

 

- členovia PK si individuálne preštudovali legislatívne normy v škole a výučbe, učebné 

osnovy   a vzdelávacie štandardy, 

- boli vypracované a doplnené časovo-tematické plány a odovzdané v elektronickej forme, 

- členovia PK pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste, 

- svojpomocne boli zhotovené rôzne učebné pomôcky, využíval sa pri tom internet 

a počítačová technika, 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Príloha č. 8 
Hodnotiaca správa  predmetovej komisie výchovných predmetov 

(telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, výchova 

umením, technika, svet práce, pracovné vyučovanie) 

v školskom roku 2016/17 

 
Predmetová komisia pracovala v tomto zložení: 

 
Vedúci predmetovej komisie (MZ): 

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 

Zuzana Hirschnerová výchova umením 

Nora Gičinská výtvarná výchova 

Danica Pružincová výtvarná výchova 

Petra Papíková hudobná výchova 

Alena Mrafková technika, svet práce,  pracovné 

vyučovanie 

Alžbeta Vorosová technika, svet práce 

 

 

PK výchovných predmetov v priebehu školského roka vychádzala z úloh vyplývajúcich z 

Celoškolského plánu práce, z Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2016/17 

a z aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov. 

 

V priebehu školského roka 2016/17 sa uskutočnilo 5 zasadaní predmetovej komisie, ktoré 

pracovali na základe plánu práce na tento školský rok.  

 

Plán činnosti predmetovej komisie bol orientovaný na tieto oblasti : riadenie a organizácia 

výchovno-vzdelávacieho procesu, kontrola a hodnotenie ako aj odborno-metodický rast 

členov predmetovej komisie. 

 

V oblasti riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa zamerali na tieto 

úlohy : 

a) Na  základe  medzinárodných  dohovorov  v oblasti  ľudských  práv,  ktorými  je  

Slovenská republika viazaná, Celoštátnej stratégie  ochrany a podpory ľudských práv 

v Slovenskej republike,   schválenej   vládou   Slovenskej   republiky   uznesením   č.   

71/2015   zo   dňa18. februára 2015 a v súlade s princípmi výchovy a vzdelávania 

definovanými v § 3 písm. j) a o) školského zákona a cieľmi výchovy a vzdelávania 

ustanovenými v § 4 písm. g) a h) školského zákona 

b) Rešpektovať práva dieťaťa, odstrániť všetky formy diskriminácie a šikanovania; 

c) Viesť žiakov k rešpektovaniu právnych noriem ( školský poriadok ); 



 

 

   

d) Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému Štátneho vzdelávacieho programu 

implementovať do obsahu jednotlivých učebných  predmetov v Školskom 

vzdelávacom programe; 
e) Zabezpečiť prípravu na život v 21. storočí, ktorý vyžaduje od človeka, aby bol schopný 

kriticky a tvorivo myslieť; 

f) Podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy (interaktívne, zážitkové, 

skúsenostné, projektové vyučovanie, ale aj iné), ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú 

kompetencie žiakov; 

g) Premeniť tradičné encyklopedicko – memorovacie a direktívno – neživotné formy na tvorivo – 

humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti; 

h) Využívať prostriedky alternatívne a inovatívne vzdelávacie programy; 

i) Realizovať preventívne programy na podporu mentálneho zdravia detí a žiakov; 

j) Realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, 

delikvencie a      kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na 

Odporúča sa vyhlasovať aktivity k Európskemu týždňu športu, Svetovému dňu 

výživy, Týždňu zdravia, Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, 

Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu 

prevencie HIV/AIDS, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

pod.; 

k) Pri realizácii preventívno – výchovných programov sa odporúča  spolupracovať 

s odbornými zamestnancami centier pedagogicko – psychologického poradenstva a       

prevencie tak, aby školské preventívne programy mali primeranú odbornú garanciu; 

l) Priebežne zverejňovať úspechy žiakov na webovej stránke školy ( so zreteľom na 

dodržanie zákona o ochrane osobných údajov ), na nástenke Naši najlepší, 

v regionálnych novinách. podporu morálneho a právneho vedomia 

m) V súlade  s  Európskym  politickým  rámcom  Zdravie  2020, Akčným  plánom  

prevencie obezity na  roky  2015  –  2025  a Koncepciou  práce  so  športovo  

talentovanou  mládežou na roky 2015 – 2020 odporúčame školám venovať pozornosť 

výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému 

štýlu; 

n) Podporovať činnosť športových krúžkov vo voľnom čase, zvýšiť telesnú aktivitu aj pre 

chronicky choré deti v školských kluboch detí, sprístupniť ihriská na školskom dvore 

po vyučovaní aj cez víkendy; 

o) Monitorovať fyzickú aktivitu detí a žiakov, vrátane monitorovania stavu pohybového 

aparátu detí a žiakov so zdravotným oslabením a detí a žiakov so zdravotným 

postihnutím; 

p) Využívať medzipredmetové vzťahy so zreteľom aplikovať získané  poznatky na učivo 

iných predmetov; 

q) Zaradiť do vyučovania všetkých predmetov tvorbu projektov; 

r) Zapájať sa do vyhlásených projektov tvorivosti učiteľov a žiakov a získané finančné 

prostriedky využiť na modernizáciu vyučovania a zlepšenie podmienok výchovno – 

vzdelávacieho procesu, vytvorenie neohrozeného prostredia školy a záujmovú činnosť 

žiakov; 

s) Školám sa odporúča zapojiť do medzinárodného environmentálneho programu 

Zelená škola v rámci rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo 

udržateľnému životu. Informácie sú zverejnené na  www.zelenaskola.sk. 

 

V oblasti kontroly a hodnotenia  vo výchovno-vzdelávacej práci sa uplatňovali metódy a 

formy práce, ktoré zohľadňovali individuálne schopnosti žiakov, zvyšovali ich aktivitu 

a pozitívne ovplyvňovali ich školskú úspešnosť. 

 

http://www.zelenaskola.sk/


 

 

   

 

V oblasti odborno- metodického rastu členov PK: 

Mgr. Marek Matúška – odborný seminár „Prípravné hry – hádzaná a minihádzaná“ 

 

- členovia PK si individuálne preštudovali legislatívne normy v škole a výučbe, učebné 

osnovy   a vzdelávacie štandardy; 

- boli vypracované a doplnené časovo-tematické plány a odovzdané v elektronickej forme; 

- členovia PK pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste; 

- svojpomocne boli zhotovené rôzne učebné pomôcky, využíval sa pri tom internet 

a počítačová technika; 

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Príloha č. 9 
Hodnotiaca správa MZ ŠKD za školský rok 2016/2017 

 

Činnosť vychádzala a riadila sa podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu, ktorého 

cieľom je zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacej práce. 

 

Splnené hlavné úlohy: 

1. Vychovávatelia rozvíjal čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením, utvrdzovali učivo 

formou didaktických hier. Formovali kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre. 

Spolupracovať s triednym učiteľom, so školskou knižnicou. 

2. G. Juhásová, R. Horváthová, N. Gičínska, A. Juráňová, N. Pavlisková pomohli deťom 1. 

ročníka pri začlenení do detského kolektívu ŠKD. 

3. Venovali sme sa prevencii sociálno-patologickým javom (šikanovanie, látkové 

a nelátkové závislosti atď.). Zameriavali sa na zlepšenie klímy a atmosféry v oddelení. 

4. Venovali sa témam: multikultúrna výchovou, výchova v duchu humanizmu, ľudským 

právam, právam dieťaťa, rodovej rovnosti, diskriminácia, xenofóbii, antisemitizmus, 

intolerancia a rasizmus.  

5. Viedli sme detí  k zdravému životnému štýlu. 

6. Viedli sme deti k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, k telesnému 

a pohybovému rozvoju, k zvyšovaniu telesnej aktivity. 

7. Rozvíjali environmentálnu výchovu. 

8. Pri voľnočasových aktivitách dodržiavali zásady bezpečnosti a ochrany zdravia. 

9. Venovali pozornosť stolovaniu a správaniu sa detí v ŠJ vštepovať im zásady správneho 

správania a stolovania. Dbali na pitný režim, dodržiavanie psychohygieny. 

10. Rozvíjali finančnú gramotnosť. 

 

Ďalej počas roka vychovávatelia sprevádzali deti do keramickej dielne, exkurziách, výletoch, 

športových akciách. Zúčastnili sa ŠVP. Aktívne sa zapájali do diania školy, k vybraným 

medzinárodným dňom, boli zorganizované aktivity rôzneho druhu v ŠKD. Spolupracovali 

s učiteľmi a s vedením školy. Zhotovovali darčeky, vyzdobovali triedy, nástenky.  

 

Zorganizované akcie 

September:  

 Deň športu  



 

 

   

 25. 9. Medzinárodný deň nepočujúcich  

 28. 9. - Svetový deň mlieka v školách  

 30. 9 – Šarkaniáda 

 

Október:  

 Gaštankové dobrodružstvá  

 Vystúpenie – klub dôchodcov a dom dôchodcov  

 10. - Medzinárodný deň starších osôb  

 15. 10. - Deň bielej palice  

 24. 10. - Medzinárodný deň školských knižníc  

 Týždeň: Hovoríme o jedle  

 

November:  

 Halloweenská párty  

 5. 11. - Svetový deň behu  

 Lampiónový sprievod  

 Korčuľovanie  

 Týždeň: Drogy  

 16. 11. - Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO)  

 20. 11. - Medzinárodný deň bez fajčenia  

 

December: 

 Tvorivé dielne v spolupráci s triednymi učiteľmi 

 Vernisáž  

 Vianočný večierok  

 Vianočné trhy  

 Týždeň: Vianočné tradície  

 

Január:  

 Mini Talent v ŠKD  

 Týždeň: Finančnej gramotnosti  

 

Február:  

http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2013-9-25/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2013-10-1/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2013-10-15/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2013-10-24/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2013-11-5/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2013-11-16/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2013-11-20/


 

 

   

 Karneval ŠKD  

 6. 2. – Deň bez mobilu  

 8. 2. - Deň pre bezpečnejší internet  

 Týždeň: Mediálnej výchovy  

 

Marec:  

 20.3. - Svetový deň divadla pre deti a mládež  

 22. 3. - Svetový deň vody  

 Vynášanie Moreny 

 Týždeň: Knihy  

 Darčeky pre budúcich prvákov  

 

Apríl: 

 22. 4. Deň zeme - všetci vychovávatelia 

 Týždeň: Recyklácie - všetci vychovávatelia 

 

Máj:  

  Plavecký kurz -Radka 

 5. 5. - Svetový deň hygieny rúk - všetci vychovávatelia 

 10. 5. - Svetový deň – pohybom k zdraviu - všetci vychovávatelia 

 15. 5. - Svetový deň rodiny - všetci vychovávatelia 

 Týždeň: Rodiny, triedy, školy - všetci vychovávatelia 

 

Jún: 

 8. 6. - Deň najlepších priateľov - všetci vychovávatelia 

 

Mimo plánu: Divadlo dúha – O neposlušnej mamine, Divadlo Baretka – Najkrajšia pieseň na 

svete, Beseda – O ľudských právach a povinnostiach. 

Organizácia ŠKD 

Vedúca ŠKD: Bc. Anna Juráňová 

Vedúca MZ: Mgr. Radoslava Horváthová 

http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2015-2-8/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-20/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-3-22/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-5-5/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-5-10/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-5-15/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-6-8/


 

 

   

Vychovávatelia: Mgr. Nora Gičínska, Mgr. Nikola Pavlisková, Bc. Gabika Juhásová, Mgr. 

Monika Žitná, Mgr. Radoslava Horváthová, Bc. Anna Juráňová, Mgr. Lenka Ftáčková, Mgr. 

Tomáš Mišejka, Mgr. Ivan Chylák, Mgr. Samuel Brčák. 

 

 Na začiatku školského roka 2016/2017  sme začínali s 10. oddeleniami s počtom detí 

254. 10. 10. 2016 došlo k rozdeleniu 9. oddelenia. Dôvod bol malí počet detí v oddelení 

a Mgr. M. Žitná odišla na dlhodobú PN. Adaptačné vzdelávanie ukončili: Mgr. Tomáš 

Mišejka, Mgr. Ivan Chylák, Mgr. Samuel Brčák. Bc. Anna Juráňová získala prvú atestáciu. 

Mgr. Nikola Pavlisková ukončila vzdelávanie Využívanie projekčnej techniky a interaktívnej 

technológie vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, prebiehajúce vzdelávanie Komunikačné 

zručnosti pri práci vychovávateľa. Bc. G. Juhásová ukončila vzdelávanie Ľudové zvyky, 

remeslá a tradície v práci vychovávateľa, prebiehajúce vzdelávanie – Komunikačné zručnosti 

pri práci vychovávateľa. Všetci vychovávatelia absolvovali školenie o emóciách a jazykovej 

gramotnosti. Mg. T. Mišajka absolvoval vzdelávane: Prevencia na šikanovania na internete. 

Niektorí absolvovali školenie o časopise Veselo je v školskom klube. Mgr. N. Pavlisková 

začala pracovať s tým to časopisom vo svojom oddelení. S časopisom má pozitívne 

skúsenosti a odporučila by ho aj ostatným kolegom.  

Bc. Anna Juráňová viedla krúžky: Arteterapia, Tvorivá dramatika. Mgr. T. Mišejka 

bol koordinátorom prevencie, Mgr. I. Chylák a Mgr. S. Brčák vykonávali funkciu asistenta 

učiteľa. Mgr. R. Horváthová vykonávala funkciu vedúcej MZ. Mgr. N. Gičínska učila 

výtvarnú výchovu na II. stupni.  

Školský rok 2016/2017 končíme s počtom detí 228 detí. Odhlásilo sa 26 detí počas 

roka. Väčšinou to boli deti zo 4. ročníkov. V budúcom školskom roku 2017/2018 predbežne 

počítame s počtom 293 detí. 



 

 

   

Príloha č. 10 

Hodnotiaca správa o činnosti záujmových útvarov v školskom roku 2016/17 

 
V školskom roku  2016/2017 od začiatku októbra 2016 do konca mája 2017 pracovali 

nasledovné záujmové útvary: Ľudový tanec (žiaci 1.stupňa), Tancuj, hraj a vyhrávaj (žiaci 

1.stupňa), Pohybové hry (žiaci 1.stupňa), Práca s počítačom (žiaci 1.stupňa), Tvorítko (žiaci 

1.stupňa), Varenie (žiaci 1.stupňa), Šporťáky (žiaci 1.stupňa), Arteroterapia (žiaci 1.-

2.st.stupňa), Divadelná dramatika (žiaci 1.stupňa), Lentilky  (žiaci 1.stupňa),  Háčkovanie 

(žiaci 2.stupňa), Práca s počítačom (žiaci 2.stupňa), Florbal (žiaci 2.stupňa),Basketbal (žiaci 

2.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.  81 

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  (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 15. 



 

 

   

Príloha č . 11 

Správa výchovného poradcu 

za školský rok 2016/2017 

 

V školskom roku 2016/2017 som pracovala podľa plánu práce a Zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 314/2008 Z. z. o stredných školách 

a o zázname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie 

špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, podľa vyhlášky MŠ SR č.6/2004 Z.z. 

O prijímaní na štúdium na stredných školách a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.146/1996 Z.z. 

o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, v súlade 

s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na tento školský rok a s harmonogramom 

zberu informácií prijímacieho pokračovania školského roku  2016/2017 a s Dohovorom 

o právach dieťaťa.  

 

K hlavným úlohám patrila činnosť zameraná na riešenie výchovných a vzdelávacích 

problémov, poradenská, metodická a informačná pomoc pre žiakov a ich zákonných 

zástupcov o možnostiach štúdia na SŠ. 

 

V spolupráci s vedením školy a s triednymi učiteľmi som sa podieľala na riešení problémov 

so správaním žiakov. Konzultácie  s rodičmi detí s problémami so správaním, disciplínou a 

plnením si školských povinností sa uskutočňujú ťažšie - nezúčastňujú sa  rodičovských 

združení alebo len sporadicky, do školy prídu až na opakované písomné  predvolanie, 

nedodržujú  dohody, odmietajú alebo odkladajú odbornú pomoc /CPPPaP, iné/.  

 

V školskom roku 2016/2017: 

 1. stupeň 2. stupeň SPOLU 

Počet hlásených žiakov – 

záškoláctvo: 
0 1 1 

Počet žiakov pod dohľadom 

kurátora: 
0 0 0 

   
Žiak A. Ölvecký z V. A bol hlásený (11.4. 2017) na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – 

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately – Oznámenie o zanedbávaní 

školskej dochádzky a podnet na prešetrenie domáceho prostredia žiaka (za neskoré príchody 

a pravidelné chýbanie 1-2 dni v týždni,  1 neospravedlnená hodina 7.3. 2017, podozrenie na 

skryté záškoláctvo). 

27.6. 2017 mail riaditeľky školy Mgr. Labudovi, že žiak prakticky prestal chodiť do školy 

v mesiaci jún.  ( absencie: 5.6. 2017 - 6 neospravedlnených hodín 

                                          6.6. 2017 – 5 neospravedlnených hodín 

                                         16.6. 2017 - 6 neospravedlnených hodín 

                                         20.6. 2017 - 5 neospravedlnených hodín 

                                         21.6. 2017 - 5 neospravedlnených hodín 

                                         22.6. 2017 - 5 neospravedlnených hodín 

                                         + 4  neospravedlnené hodiny za 12 neskorých príchodov) 

28.6. 2017 bol žiak  hlásený pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky na Oddelenie  

sociálnych vecí  MÚ Rača (37 neospravedlnených hodín).  

 

 



 

 

   

 

Novou úlohou bola príprava, organizácia a realizácia  Testovania 5-2016 žiakov 5. ročníka  z 

vyučovacieho jazyka a  matematiky, konaného dňa  5. 11. 2016. 

Bola som poverená úlohou školského koordinátora Testovania 5-2016. Komunikácia 

Testovania 5 – 2016 žiakov 5. ročníka  sa uskutočňovala  prostredníctvom internetu so ŠVS. 

Pripravila som podklady k testovaniu. Vyplnila dotazníky o začlenených žiakoch. Vytlačila 

Pokyny pre koordinátorov a administrátorov Testovania 5 – 2016. Inštruovala triednych 

učiteľov 5. ročníka ako vyplniť odpoveďové hárky. Skontrolovala vyplnené odpoveďové 

hárky pre všetkých testovaných žiakov. 

Preškolila všetkých pedagogických pracovníkov hlavne  školských administrátorov 

a administrátora pre žiakov so ŠVVP. Podľa pokynov rozdelila žiakov do skupín, vytvorila 

zasadacie poriadky žiakov a písomné oznamy o testovaní umiestnené na triedach, kde bolo 

testovanie. Informovala žiakov a ich rodičov o Testovaní 5 prostredníctvom žiackych knižiek, 

oznamov na dverách školy  i cez webstránku výchovného poradcu. 

 

Dôležitou úlohou bola príprava, organizácia a realizácia  Testovania 9-2017 žiakov 9. ročníka  

z vyučovacieho jazyka a  matematiky, konaného dňa  5. 4. 2017. 

Bola som poverená úlohou školského koordinátora Testovania 9-2017. Komunikácia 

Testovania 9 – 2017 žiakov 9. ročníka  sa uskutočňovala  prostredníctvom internetu so ŠVS. 

Pripravila som podklady k testovaniu. Vyplnila dotazníky o začlenených žiakoch. Vytlačila 

Pokyny pre koordinátorov a administrátorov Testovania 9 – 2017. Inštruovala triednych 

učiteľov 9. ročníka ako vyplniť odpoveďové hárky. Skontrolovala vyplnené odpoveďové 

hárky pre všetkých testovaných žiakov. 

Preškolila všetkých pedagogických pracovníkov hlavne  školských administrátorov 

a administrátora pre žiakov so ŠVVP. Podľa pokynov rozdelila žiakov do skupín, vytvorila 

zasadacie poriadky žiakov a písomné oznamy o testovaní umiestnené na triedach, kde bolo 

testovanie. Informovala žiakov a ich rodičov o Testovaní 9 prostredníctvom žiackych knižiek, 

oznamov na dverách školy  i cez webstránku výchovného poradcu. 

 

Sprostredkovala a zorganizovala som podľa požiadaviek zákonných zástupcov  psychologické 

vyšetrenie žiakov  9. ročníka k voľbe povolania.   

8 žiakov  9. A – 15. november 2016 

13 žiakov  9. B – 10. november 2016 

 

Venovala som sa propagačno-osvetovej činnosti pre žiakov 5., 8. a 9. ročníkov 

prostredníctvom pohovorov zo žiakmi i rodičmi cez konzultačné hodiny, nástenky, literatúry, 

internetové stránky, Dní otvorených dverí na SŠ.  

 

Zorganizovala som  besedy s vybranými žiakmi 9. ročníka  so zástupcami SŠ: SUŠ 

scénického výtvarníctva, Súkromná HA HAGMA, SZŠ, Strečnianska, SOŠ masmed. a infor. 

štúdií  Kadnárova 7, SOŠ Sklenárova 1, Súkromná SOŠ HOST Riazanská 75, SOŠE 

Rybničná, Súkromná SOŠ stavebná Exnárova, SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 

9, Súkromné gymnázium Česká 10, SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie 5, SOŠ  Ivánska cesta,  

SOŠ Svätoplukova 2, SOŠ Farského 9 

 

Návštevu vybraných žiakov 9. ročníka v decembri na akcií Súkromnej SOŠ ochrany osôb a 

majetku, Vranovská „Deň bojovníkov“. 

 

Zorganizovala som pre žiakov 9. ročníka v januári návštevu akcie „Dni župných škôl“, kde sa 

predstavili SŠ v pôsobnosti bratislavskej župy. 



 

 

   

 

Zverejňovala som informácie pre rodičov i žiakov cez webstránku výchovného poradcu. 

 

V novembri som zorganizovala informatívne RZ o postupe prijímania na SŠ a osemročné 

gymnáziá pre rodičov  žiakov  5.,8. a 9. ročníkov. 

 

Žiaci si v tomto šk. roku  mohli podať prihlášky na 2 stredné školy s talentovými skúškami 

a 2 bežné stredné školy.  

 

Na stredné školy s talentovými skúškami od 25. marca - 15. apríla 2017 - využilo 12 žiakov  

9. ročníka (podali 18 prihlášok).  

Prijatí 10 žiaci =  30% 

9.A – 3 žiaci: S. Homolová, T. Rajčanová, V. Vorochta 

9.B – 7 žiaci: J. Hitka, G. Hornyák, S.M. Kerdíková, V. Kovačičová, K. Križanová, J. 

Pavlovič, P. Šimko 

Na SŠ s talentovými skúškami nastúpili reálne 6 žiaci. (T. Rajčanová, V. Vorochta, J. Hitka, 

G. Hornyák, V. Kovačičová, P. Šimko). 

 

Na dve bežné  SŠ s prijímacími pohovormi 9. a 11. mája 2017 - využilo 30 žiakov  

(60 prihlášok).  

Podľa novely šk.z.  324/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2013  sa konali prijímacie 

pohovory na všetkých SŠ.  

SŠ prijímali žiakov na základe výsledkov: prijímacieho konania, Testovania 9 (ak žiak 

dosiahol 90% z obidvoch testovaných predmetov bol prijatý bez prijímacích skúšok), 

úspešnosti v rôznych kolách súťaží. 

2 žiaci boli prijatí bez prijímacích pohovorov, splnili podmienku 90% úspešnosti v Testovaní9 

(J. Križan 9.A, T. Rajčanová 9.A). 

1 žiak nevyužil prijímacie pohovory na SŠ – dôvod študuje v zahraničí (D.J. Čunderlík 9.A) 

2 žiaci boli prijatí na SŠ po odvolaní. 

1 žiak si podal prihlášku do 2. kola prijímacích skúšok (M. Jančo 9.A). 

32 žiakov  9. ročníka je  prijatých  na SŠ. 

Na duálne vzdelávanie sa si podali prihlášku 7 žiaci. 

3 žiaci 9. ročníka sú prijatí na duálne vzdelávanie ( L. Knappová, A. Zajíček 9.B-obchodný 

pracovník, G. Košírerová 9.B – kaderník-vizážista) 

 

Zo žiakov  8. ročníka  sa prihlásili na bilingválne gymnázium 7 žiaci ( podali 10 prihlášok) a 1 

žiačka si podala prihlášku i do 2. kola L. Géczová 8. B. 

Prijatí: 3 žiaci =  5% 

8. A – 2 žiaci: J. Frgala, D. Štepiansky 

8. B – 1 žiačka: L. Géczová 

 

Zo žiakov 5. ročníka sa na konzervatórium a osemročné gymnáziá s talentovými skúškami 

prihlásili 3 žiaci (podali 3 prihlášky).  

Prijatí: 1 žiak =  2% 

5. A – 1 žiak: L. Sauer (nenastúpi na štúdium) 

5. B – 0 

 

Zo žiakov 5. ročníka si podalo prihlášku na  bežné osemročné gymnáziá 21 žiakov  = 44% 

(väčšina 2, spolu  41 prihlášok).  

Prijatí: 9 žiaci = 21%. 



 

 

   

Prijatí žiaci: 

5. A - 1 žiačka: N. Stríbrnská 

5. B – 8 žiaci: D. Hrdlička, E. Hoffnerová, L. Kopún, E. Macháčová, L. Mlčáková, N. 

Sadáková, D. Šmidová,  K. Vyskočová 

Spolu bolo prijatých z  5. ročníka na  osemročné gymnáziá 9 žiakov =21 %. 

Celkovo z 5. ročníka bolo prijatých 9 žiakov = 21%. 

 

V tomto školskom roku nekončil povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku II. stupňa 

žiaden žiak. 

Na evidenciu a spracovanie informácií som využívala výpočtovú techniku a program 

Proforient. 

Pripravila som podklady k vyplňovaniu prihlášok,  kompletizovala vstupné doklady žiakov 

končiacich školskú dochádzku, vyplnila prihlášky na SŠ ( vo väčšine prípadov až 4 tlačivá) 

a v súlade so záväznými termínmi ich predložila na podpis riaditeľke školy.  

Všetkým žiakom som písala  sprievodné listy  na jednotlivé SŠ. 

Sledovala  včasné odoslanie prihlášok na príslušné SŠ. 

Vyzbierala som od všetkých žiakov  8.,9. a 5. ročníka peniaze na poštovné. 

Neprijatým žiakom som pomáhala s odvolaním.  

Evidovala prijatých žiakov a kompletizovala som prehľady o umiestnení žiakov na SŠ a  

informovala o nich vedenie školy a  pedagogickú radu. 

 

Všetkým žiakom, ktorí boli prijatí na SŠ som vypísala zápisné lístky a osobne ich rozdala po 

overení si prijatia žiaka na SŠ. ( ZŠ môže vydať len jeden zápisný lístok žiakovi ). 

 

S rodičmi prijatých žiakov 5. ročníka som vyplnila odhlasovacie lístky (Odhlásenie žiaka zo 

ZŠ). 

 

Sumarizovala som a evidovala rozhodnutia SŠ o prijatí/neprijatí žiaka. 

 

Informácie záujmu žiakov o SŠ pre ŠVS a ŠPÚ som spracúvala na počítači  v programe  

PROFORIENT a podľa harmonogramu odosielala na ŠVS a ŠPÚ. 

V júni som spracovala vstupné doklady záujmu o štúdium na SŠ  žiakov 8. ročníka a do 

stanoveného termínu (4. júl)  odoslala do ŠVS.  

 

K ďalším úlohám patrilo mapovanie vývinu žiakov 1. až 9. ročníka a ich zmeny v správaní, 

zaradenia nových žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu, poradenské rozhovory 

s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi, žiakmi aj  rodičmi, zabezpečenie odborného 

psychologického alebo špeciálneho vyšetrenia, evidencia žiakov ŠVVP, poskytovala som 

pravidelný servis informácií a zabezpečovala prenos informácií zo stretnutí výchovných 

poradcov, zo SŠ a rôznych inštitúcií. Pri ochrane žiaka pred sociálno-patologickými javmi 

a jeho mravného vývinu som spolupracovala s koordinátorom prevencie drogovej závislosti 

a iných sociálno-patologických javov.  

 

Podľa termínu som sa zúčastňovala zasadnutí Integračnej komisie i Výchovnej komisie. 

 

Pravidelne som spracovala podklady a informovala o problémových žiakoch i žiakoch 

úspešných na pedagogických radách. Nadaných a talentovaných žiakov sme sa snažili zapájať 

do rôznych školských, mimoškolských olympiád, súťaží a aktivít ( spoločenských, 

prírodovedných, športových, umeleckých). Všetci žiaci mali možnosť získať a rozširovať si 

svoje vedomosti a zručnosti v práci na počítačoch, na rozšírenie vedomostí využívať internet 



 

 

   

a školskú knižnicu, zapojiť sa do širokého počtu záujmových krúžkov, ktoré sa organizujú 

priamo v našej škole, tak sa zapojila škola do voľnočasových aktív a predchádzala sociálno-

patologickým javom. K problémovým žiakom sme pristupovali individuálne a  spolupracovali 

s rodičmi. 

 

Spolupracovala som  s Mgr. Z. Komendovou, ktorá pracovala so začlenenými žiakmi  i 

žiakmi s VPU, konzultovali sme individuálne začlenenia žiakov so ŠVVP.  

 

Spoluprácu s CPPPaP BA III som zabezpečovala konzultáciami s Mgr. Valentovou. 

 

Zúčastňovala som sa aktívov, Burzy informácií a spolupracovala s metodičkou pre VP 

i CPPPaP  BA III. 

 

Absolvovala som semináre v CPPPaP, Vajnorská 98/D:  

Novovytvárajúce príležitosti a riziká online priestoru pre deti a mládež. 

Ako sa dieťa môže prejavovať po strate rodiča alebo súrodenca. 

                                              

Viedla som denník výchovného poradcu. 

 

Na zlepšenie vzťahov v škole a k podpore povedomia i vlastenectva som viedla rozhlasové 

vysielanie  Školského rozhlasu. Vytvorila som rozhlasovú redakčnú radu zo žiakov, ktorá 

pravidelne dvakrát do mesiaca pripomínala významné medzníky našich i svetových dejín, 

informovala o úspechoch našich žiakov v rôznych súťažiach. Približovala život našej školy. 

 

 

 

V Bratislave 28. júna 2017                                                                       Jana Štefaniová 

                                                                                                                 výchovná poradkyňa 

 

Prílohy: 

  

Rozmiestnenie žiakov 8. a 9. ročníka 

Rozmiestnenie žiakov 5. ročníka 

Predbežný záujem žiakov 8. ročníka 

Testovanie 5 – 2016  

Testovanie 9 – 2017 

Výsledky celoslovenského Testovania 5 - 2016 

Výsledky celoslovenského Testovania 9 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

Rozmiestnenie žiakov na SŠ v šk. r. 2016/2017 

  
 Talentové školy   Bežné školy 

trieda poč.ž. biling.  šport.  Konzer. Umel. iné gym. priem. obch.  zdrav.  SOŠ SOŠ UŠ Duálne 

    gym. gym.   školy     školy akad. školy 
4-
ročné 

3-
ročné 

2-
ročné vzdelávanie 

8.A 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.B 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

spolu  41 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.A 15 1 0 0 0 1 4 2 2 0 4 0 0 0 

9.B 18 0 2 1 0 1 3 2 2 1 6 0 0 3 

spolu  33 1 2 1 0 2 7 4 4 1 10 0 0 3 

sumár 
34 4 2 1 0 2 7 4 4 1 10 0 0 3 

prijatí 

%   12% 6% 3% 0 6% 21% 12% 12% 3% 29% 0 0 9% 

 

 

Názov skupiny škôl 
Umiestnenie 

celkom dievčatá 

Gymnáziá                                           13 5 

Umelecké školy                                     1 1 

Zdravotnícke školy                                 1 1 

Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ                     0 0 

Ekonomické, obchodné SOŠ                           4 3 

Pedagogické školy                                  0 0 

Technické, dopravné SOŠ                            4 0 

SOŠ ostatné                                        12 4 

Praktické školy, OU                                0 0 

SPOLU 35 14 

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                                            1 0 

Žiak nevyužil termín                               0 0 

Ostatní      0 0 

SPOLU                                       0 0 

ŽIACI SPOLU 36 14 

 

  Všetci žiaci boli umiestnení a zapísaní na vybraný typ SŠ. 

 

 

 



 

 

   

 

 

Prehľad o prijatí žiakov - po talentových skúškach 

 

Trieda 

4 – a viacročné 

odbory  
3- ročné odbory 2- ročné odbory SPOLU 

Záujem Prijatí Záujem Prijatí Záujem Prijatí Záujem Prijatí 

8A 5 2 0 0 0 0 5 2 

8B 2 1 0 0 0 0 2 0 

9A 3 3 0 0 0 0 3 3 

9B 9 7 0 0 0 0 9 7 

Spolu 19 13 0 0 0 0 19 12 

 

 

Umelecké školy  

SŠ Názov odbor Trieda Meno 

612401 

 

 

Konzervatórium, 

Tolstého 11, BA 

 

 Hudobno-

dramatické 

umenie 

9B Kovačičová 

Veronika            

      

Športové gymnáziá  

SŠ Názov odbor Trieda Meno 

617201 Športové gymnázium, 

Ostredkova 10, BA 

 

 

7902J7 Gymnázium-

šport 

9B 

 

 

9B 

Hornyák 

Gabriel 

 

Šimko Patrik 

 

Bilingválne gymnáziá  

SŠ Názov odbor Trieda Meno 

611014 Gymnázium F. Garcia 

Lorcu, Hronská 3, BA 

7902J74 

 

bilingválne 

štúdium  

8A 

 
Frgala Jakub 

 

611031 Spojená škola-

gymnázium, Tilgnerova 

14, Bratislava 

  8A Štepiansky 

Dominik 

611001 

 

Gymnázium, Bilíkova 

24, BA 

7902J74 

 

bilingválne 

gymnázium 

9A 

 
Rajčanová 

Tereza 

611005 Gymnázium I. Horvátha, 

Ivana horvátha 14, 

Bratislava 

 

7902J74        

 

bilingvální 

gymnázium 

 

8B 

 

Géczová Lenka 

Iné školy  

SŠ Názov odbor Trieda Meno 

613001 Súkromná SOŠ, 

Vranovská 4, BA 

9245M00 ochrana osob 

a majetku 

9A 

 

 

9B 

Vorochta 

Vladimír 

 

Jaroslav Hitka 

 

 



 

 

   

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich ZŠ k 21.06.2017 

 

 

Gymnáziá  spolu dievč. 

v  o k r e s e Bratislava 3                

      611004 Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava                                              1 1 

    

mimo okres Bratislava 3                

      611002 Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava                                          1 0 

      611008 Gymnázium, Metodova 2, Bratislava-Ružinov                                       1 0 

      611009 
Spoj.šk.- gymn. J. Hronca, Novohradská 3, 

Bratislava                            
1 0 

      611010 Gymnázium, Senecká 7, Pezinok                               1 1 

      611011 Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, Bratislava 2 2 

      611041 
Sp. škola-gymnázium sv. F. z Assisi, 

Karloveská 32, Bratislava                                     
1 0 

 S p o l u   Gymnáziá 8 4 

Umelecké školy  spolu dievč. 

  0 0 

Zdravotnícke školy  spolu dievč. 

mimo okres Bratislava 3                

      611501 
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 

Bratislava                             
1 1 

 S p o l u   Zdravotnícke školy 1 1 

    

Ekonomické, 

obchodné SOŠ 
 spolu dievč. 

v  o k r e s e Bratislava 3                

      616101 
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 

 
1 1 

mimo okres Bratislava 3   

      618305 
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava    

                                 
2 2 

      613022 
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Farského 9, 

Bratislava                         
2 2 

      616104 
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava 

 
1 0 



 

 

   

      616401 
SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča, Sklenárova 

1, Bratislava     
          2 1 

 S p o l u   Ekonomické, obchodné SOŠ 8 6 

    

Pedagogické školy  spolu dievč. 

 S p o l u   Pedagogické školy 0 0 

    

Technické, dopravné 

SOŠ 
 spolu dievč. 

mimo okres Bratislava 3                

      618304 SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava                                   3 0 

      618305 SPŠ elektrotechnická, Hálová 10, Bratislava                                        1 0 

 S p o l u   Technické, dopravné SOŠ 4 0 

    

SOŠ ostatné  spolu dievč. 

v  o k r e s e Bratislava 3                

      613003 
SOŠ kader. a vizážis, Svätoplukova 2, 

Bratislava                                                  
1 1 

      614701 
SOŠ masmed. a infor. štúdií., Kadnárova 7, 

Bratislava                               
2 0 

mimo okres Bratislava 3                

      613301 SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava                              1 0 

      613018 SOŠ, Ivánska cesta 21, Bratislava                                     1 0 

    

 S p o l u   SOŠ ostatné 5 1 

    

                              Počet žiakov končiacich ZŠ 28 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

Údaje o počte 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* 

SOŠ-4. ročné SOŠ-3. ročné OU-2.ročné 

32 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

15 8 18 9 17 10 2 0 0 0 

* priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy 

 

 

 

žiaci nižších ročníkov II. stupňa končiaci ZŠ prijatí na SŠ 

 

Ročník 

 

Počet žiakov 

prijatých na 

SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník 0  

7. ročník 0  

6. ročník 0  

5. ročník 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov 9. ročníka ZŠ k 21.6. 2017 

 

Prijatie na SŠ šk. r. 2016/2017    9.A  
P. 
č. Meno SŠ odbor 
   

1. 
Čunderlík David 

Július štúdium v zahraničí   
   

2. Hauser Tomáš 
SOŠ masmed. a infor. štúdií, Kadnárova 

7 infor.systémy a služby (4) 
   

3. Hojstričová Karin Gymnázium, Senecká 7,Pezinok všeobecné gymnázium 
   

4. Homolová Sabína Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6 bilingválne gymnázium 
   

5. Hriadel Samuel SPŠ elektronická, K. Adlera 5 elektronika 
   

6. Hulla Samuel Gymnázium, Grösslingová 18 všeobecné gymnázium 
   

7. Jančo Michal 
Sp. Š.-gymnázium sv.F. z Assisi, Karloveská 

32 všeobecné gymnázium 
   

8. Juhás Adam 
SOŠ masmed. a infor. štúdií, Kadnárova 

7 masmédiálne štúdiá (4) 
   

9. Križan Jakub Gymnázium, Metodova 2 všeobecné gymnázium 
  

10. Maťaščík Ivan SOŠ, Ivánska cesta 21 
technik energ. zariad. budov 

(4) 

  
11. Múčková Rebeca Obchodná akadémia, Račianska 107 obchodná akadémia 

  
12. Prokešová Lívia Hotelá akadémia, Mikovíniho 1 hotelová akadémia 

  
13. Rajčanová Terézia Gymnázium, Bilíková 24 bilingválne gymnázium 

  
14. Rigo Christián SPŠ elektronická K. Adlera 5 elektronika 

  
15. Vorochta Vladimír Súkr.SOŠ ochr.osôb a majetku,Vranovská 4 ochrana osôb a majetku (4) 

 

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov 8. ročníka ZŠ k 21. 6. 2017 

 

Prijatie na SŠ šk. r. 2016/2017    8. ročník  

    
P. 
č. 

Priezvisko a meno SŠ odbor 

 8.A   
1. Jakub Frgala Gymnázium F. Garcia Lorcu, Hronská 3 bilingválne gymnázium 

2. Dominik Štepiansky Spojená škola - gymnázium, Tilgnerová 14 bilingválne gymnázium 

 8.B   

1. Lenka Géczová Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14 bilingválne gymnázium 

 

 



 

 

   

 

Prijatie na SŠ šk. r. 2016/2017    9.B  
P. 
č. Priezvisko a meno SŠ odbor 
   

1. Bajzíková Patrícia SOŠ hotel.služ. a obch., Farského 9 hotelová akadémia 
   

2. Hitka Jaroslav Súkr.SOŠ ochr.osôb a majetku,Vranovská 4 ochrana osôb a majetku (4) 
   

3. Hornyák Gabriel Športové gymnázium, Ostredkova 10 gymnázium - šport 
   

4. Chorváth Samuel SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 biotechnológia a farmakológia(4) 

   
5. 

Kerdíková Sandra 

M. Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 hotelová akadémia 
   

6. Knappová Laura SOŠ obch. a služ.S.Jurkoviča obchodný pracovník (4) 

   
7. 

Košírerová 
Gabriela 

SOŠ kader. a vižázis., Svätoplukova 
2 kaderník - vizážistka (4) 

   
8. 

Kovačičová 
Veronika Konzervatórium, Tolstého 11 

hudobno-dramatické 
umenie 

   
9. Križanová Kristína Gymnázium, Hubeného 23 všeobecné gymnázium 
  

10. Lojan Domagoj SPŠ elektronická, Hálova 10 elektronika 
  

11. Pavlovič Juraj Sp. šk. - G J. Hronca, Novohradská 3 všeobecné gymnázium 
  

12. Pelan Michal Obchodná akadémia, Nevädzova 3 obchodná akdémia 
  

13. Poláková Karin SZŠ, Záhradnícka  44 farmaceutický laborant (4) 
  

14. Strečanská Hana SOŠ hotel.služ. a obch., Farského 9 hotelová akadémia 
  

15. Šimko Patrik Športové gymnázium, Ostredkova 10 gymnázium - šport 
  

16. Vaneková Martina Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6 všeobecné gymnázium 
  

17. Vlk Filip SPŠ elektronická, K. Adlera 5 elektronika 
  

18. Zajíček Andrej SOŠ obch. a služ.S.Jurkoviča obchodný pracovník (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov piateho ročníka ZŠ k 21. 6. 2017 

 

             Rozmiestnenie žiakov 5.  ročníka     

                 na osemročné gymnáziá v šk.r. 2016/17   

Trieda Počet Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí Prijatí 

  žiakov tal.sk.   bežné G   spolu 

5 .A 24 3 1 8 1 1 

5. B 25 0 0 10 8 8 

Spolu 49 0 1 18 9 9 

%   0% 4% 38% 19% 19% 

 

 

Počet 

žiakov 

5. roč. 

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

  osemročné gymnáziá  Na iné školy(konzervatórium) 

42 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

21 10 9 0 0 0 

 

 

Gymnáziá  spolu dievčatá 

v  okrese Bratislava 3                

      611004 Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava                                            5 4 

      611033 

 

Gymnázium Školských bratov de La Salle, 

Čachtická 14, Bratislava 

 

1 1 

mimo okres    

      611011 Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava 

 

2 

 

2 

      611042 Gymnázium K. Štúra, Modra 1 0 

 Počet žiakov končiacich ZŠ v 5. ročníku 9 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

Prijatí žiaci na osemročné gymnáziá šk. r. 2016/2017 
p. 
č. priezvisko +meno štúdijny odbor názov OG, ulica 

  5. A     

1. N. Stríbrnská osemročné gymnázium G, Hubeného 23 

  5. B     

1. David Hrdlička osemročné gymnázium G, Hubeného 23 

2. Karolína Vyskočová  osemročné gymnázium G J. Papánka, Vazovova 

3. Elly Hoffnerová  osemročné gymnázium G J. Papánka, Vazovova 

4. Ladislav Kopún osemročné gymnázium G K. Štúra, Modra 

5. Ema Macháčová osemročné gymnázium G, Hubeného 23 

6. Diana Šmidová  osemročné gymnázium G, Hubeného 23 

7. Lenka Mlčáková osemročné gymnázium G, Hubeného 23 

8. Nela Sadáková osemročné gymnázium G, de La Salle, Čachtická 14 

 

 

 

 

 

Predbežné rozmiestnenie žiakov 8. ročníka na SŠ v šk. r. 2016/2017 
  

 
Talentové školy     Bežné školy 

trieda 
poč.ž
. 

biling
.  

šport
.  

Konzer
. 

Umel
. 

in
é 

gym
. 

priem
. 

obch
.  

pedag
.  

SOŠ SOŠ UŠ 
Duálne 

    gym. gym.   školy     školy 
akad
. 

školy 
4-
ročné 

3-
ročné 

2-
ročné vzdelávanie 

8.A 17 2 3 0 0 0 5 2 1 0 3 0 0 3 

8.B 20 3 0 0 2 1 6 3 2 0 5 0 0 3 
spol
u  

37 5 3 0 2 1 11 5 3 0 8 0 0 6 

%   14% 8% 0 5% 3% 30% 14% 8% 0 22% 0% 0 16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ        

T9-2017 

 
Výsledky externých meraní -  TESTOVANIE  9 - 2017 

 

 počet žiakov Matematika Slovenský jazyk a literatúra 

 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          Ø poč. bod. 

úspešnosť 

v % 

9.A 14 0 10,6 52,8 12,73 67,85 15,6 62,6 19,05 71,42 

9.B 18 0 10,6 52,8 11,16 63,33 15,6 62,6 18    72,66 

 
V školskom roku 2016/2017 sa zúčastnilo Testovania  9  z vyučovacieho jazyka a matematiky  

v riadnom termíne, konaného dňa 5. apríla 2017   32 žiakov  9. ročníka  ZŠ Tbiliská. 

1 žiak sa testovania nezúčastnil – štúdium v zahraničí D. J. Čunderlík 9.A. 

Náhradného testovania 19. apríla 2017 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:    65,31 %  (v rámci SR – národný priemer:52,8 )  

rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %): 6,9 

 

V rámci školy najvyšší počet bodov 20 a úspešnosť 100 %  nedosiahol  žiaden  žiak.   

1 žiačka dosiahla počet bodov 19 a úspešnosť 95%  =  3 % všetkých žiakov R. Múčková 9. A 

2 žiaci dosiahli počet bodov 18 a úspešnosť 90%  =  6 % všetkých žiakov J. Križan 9.A, T. Rajčanová 

9. A 

Spolu 3 žiaci dosiahli úspešnosť nad 90%  =  9% všetkých žiakov . 

 

V rámci školy najnižší počet bodov 5 a úspešnosť 25 %  dosiahol  1 žiak = 3 %  všetkých žiakov   

I. Maťaščík 9.A . 

1 žiačka spolu získala  počet bobov 6 a úspešnosť 30% =  3% všetkých žiakov ( G. Košírerová  9.B) 

3 žiaci ešte  dosiahli úspešnosť pod 50% = 9% všetkých žiakov (35%  T. Hauser  9. A,  35%  P. 

Bajzíková  9.B, 40% S. Chorváth  9.B). 

Slovenský jazyk 

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

priemerná percentuálna úspešnosť školy:   72,12 %  ( 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 %  dosiahli  2 žiačky = 6% všetkých žiakov    

T. Rajčanová  9.A , K. Križanová 9.B. 

2 žiaci dosiahli počet bodov 24 a úspešnosť 96% = 6 % všetkých žiakov M. Vaneková 9.B, A. Zajíček 

9.B. 

2 žiaci dosiahli počet bodov 23 a úspešnosť 92% = 2 % všetkých žiakov S. Hulla  9.A, J. Križan 9.A. 

Spolu 6 žiaci dosiahli úspešnosť nad 90% =  19% všetkých žiakov. 

 



 

 

   

V rámci školy najnižší počet bodov 10 a úspešnosť 40 %  dosiahli 2 žiaci = 6% všetkých žiakov  

I. Maťaščík 9. A, V. Vorochta 9.A. 

3 žiaci ešte dosiahli úspešnosť pod 50%  =  9% všetkých žiakov ( 44% K. Hojstričová 9.A, Ch. Rigo 

9.A, 48% J. Hitka 9.). 

 

Spolu 2 žiaci dosiahli úspešnosť v oboch testovaných predmetoch nad 90% =  6% všetkých žiakov 

a budú prijatí na SŠ bez prijímacích skúšok (J. Križan 9.A, T. Rajčanová 9.A) . 

 

Podrobnejšie informácie: viď priložený zoznam 

 
Žiaci so ŠVVP 

 
V školskom roku 2016/17 riešili 3 žiaci  = 9 % všetkých žiakov testy so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami     

(K. Hojstričová  9.A, V. Vorochta 9.A, P. Šimko 9.B).  

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 Mgr. Z. Komendová. 

Z vyučovacieho jazyka dosiahli 2 žiaci so ŠVVP úspešnosť pod 50% . 

 

Výsledky Testovania 9-2017  žiaci ZZ 

P.č. Meno žiaka matematika slovenský jazyk 

1. Hojstričová Karin 50% 44% 

2. Vorochta Vladimír 80% 40% 

3. Šimko Patrik 80% 60% 

 



 

 

   

 

VÝSLEDKOVÁ  LISTINA  ŠKOLY 

 

Z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 

Testovanie 9-2017 

 

 

Kód školy: 510314                Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava  

 

     

SJL  Základné údaje/ Predmety MAT 

    
 

 Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 32 32 

 Priemerný počet bodov školy: 11,9 18,5 

 Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 59,7% 74,2% 

 Priemerná známka žiakov školy: 2,67 2,64 

 Priemerný počet bodov v rámci SR: 10,6 15,6 

 Priemerná percentuálna úspešnosť  v rámci SR (národný priemer): 52,8% 62,6% 

 Priemerná percentuálna úspešnosť školy oproti národnému priemeru: 6,9% 11,6% 



 

 

   

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ        

T5-2016 

 
Výsledky externých meraní -  TESTOVANIE  5 - 2016 

 

 počet žiakov Matematika Slovenský jazyk a literatúra 

 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          Ø poč. bod. 

úspešnosť 

v % 

5.A 24 0 18,7 62,3 
 

78,7 18,9 63,1 
 

75,93 

5.B 23 0 18,7 62,3 
 

77,32 18,9 63,1 
 

     69,08 

 
V školskom roku 2016/2017 sa zúčastnilo Testovania  5  z vyučovacieho jazyka a matematiky  

v riadnom termíne, konaného dňa  . novembra  2016   45 žiakov  5. ročníka  ZŠ Tbiliská. 

3 žiaci sa Testovania5-2016 nezúčastnili (2 žiaci zo zdravotných dôvodov a 1 žiačka študuje 

v zahraničí). 

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

v slovenskom jazyku  . 

 

Výsledky : 

 

Matematika           
priemerný počet bodov školy: 23,5        (v rámci SR: 18,7)                                 

priemerná percentuálna úspešnosť školy:    78,2 %  (v rámci SR – národný priemer: 62,3% )  

 

V rámci školy najvyšší počet bodov 23 a úspešnosť 100 %  dosiahol  1 žiačka  = 2 % všetkých žiakov   

E.Macháčová  5BA . 

2 žiaci dosiahli počet bodov 29 a úspešnosť 96,7%  =   4% všetkých žiakov A. Hoffnerová 5.B, K. 

Hrúz 5. B . 

4 žiaci dosiahli počet bodov 28 a úspešnosť 93,3%  =   9% všetkých žiakov D. Hrdlička 5.B, M. 

Hrebíčková 5. A, L. Kopún 5.B,M. Pelikán 5. B,E. Sedláček 5.A. 

5 žiaci dosiahli počet bodov 27 a úspešnosť 90%  =   11% všetkých žiakov T. Krist 5.A, L. Mlčáková 

5.B,F. Poruban 5.B, D. Šmidová 5.B,S. Štefanidesová 5.B. 

Spolu 12 žiaci dosiahli úspešnosť nad 90%  = 27 % všetkých žiakov . 

 

V rámci školy najnižší počet bodov 10 a úspešnosť 33,3 %  dosiahla  1 žiačka =23 %  všetkých žiakov  

N. Holíková 5.B . 

2 žiaci spolu získali  počet bobov 11 a úspešnosť 36,7% = 4 % všetkých žiakov ( B.E. Belhová 5.B, E. 

Brodek 5.B ). 

1 žiačka ešte  dosiahla úspešnosť 50% =  2% všetkých žiakov ( 50% J. Kederová 5.A) 

Slovenský jazyk 

priemerný počet bodov školy: 22,8  ( v rámci SR:18,9) 

priemerná percentuálna úspešnosť školy:   76,0 %  ( v rámci SR- národný priemer: 63,1 % )  

 

V rámci školy najvyšší  počet bodov 30 a úspešnosť 100 %  nedosiahol žiaden žiak. 

4 žiaci dosiahli počet bodov 28 a úspešnosť 93,3% =  9% všetkých žiakov E. Hoffnerová 5.B, 

T.Janečková 5.A, M. Varga 5.A, K. Vyskočová 5.B. 

4 žiaci dosiahli počet bodov 27 a úspešnosť 90% =  9% všetkých žiakov L. Mlčáková 5.B, E. Sedláček 

5.A, N. Stríbrnská 5.A, D. Šmidová 5.B,  

Spolu 8 žiaci dosiahli úspešnosť nad 90% = 18 % všetkých žiakov. 

 

 



 

 

   

 

V rámci školy najnižší počet bodov 12 a úspešnosť 40 %  dosiahol 1 žiak = 2% všetkých žiakov  

A. Dithalm 5.A 

2 žiaci ešte dosiahli úspešnosť pod 50%  =  4% všetkých žiakov ( 43,3% J. Kederová5.A, 43,3% R. 

Luknár 5.B). 

 

Spolu 4 žiaci dosiahli úspešnosť v oboch testovaných predmetoch nad 90% =  9% všetkých žiakov (E. 

Hoffnerová 5.B, L. Mlčáková 5.B, E. Sedláček 5.A, D. Šmidová 5.B) . 

 

Podrobnejšie informácie: viď priložený zoznam 

 
Žiaci so ŠVVP 

 
V školskom roku 2016/17 riešili 4 žiaci  =  9% všetkých žiakov testy so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami     

(B.E. Belhová, E. Brodek, K. Prekop, M. Varga).  

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 Mgr. Z. Komendová. 

1 žiak K. Prekop 5.B sa testovania zo zdravotných dôvodov nezúčastnil. 

2 žiaci z matematiky dosiahli  úspešnosť pod 50% .  

Z vyučovacieho jazyka dosiahli všetci 4 žiaci so ŠVVP úspešnosť nad 50% . 

                       

Výsledky Testovania 5-2016 žiakov so ŠVVP 

p.č. meno žiaka matematika vyučovací jazyk 

1. B.E. Belhová 36,70% 60% 

2. E. Brodek 36,70% 70% 

3. K. Prekop 0 0 

4. M. Varga 86,70% 93% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLY 

 

Z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 

Testovanie 5-2016 

 

 

Kód školy: 510314                Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SJL  Základné údaje / Predmety MAT 

    
 

 Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 45 45 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

 Priemerný počet bodov školy: 23,5 22,8 

 Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 78,2% 76,0% 

 Priemerný počet bodov v rámci SR: 18,7 18,9 

 Priemerná percentuálna úspešnosť  v rámci SR 

(národný priemer): 62,3% 63,1% 

 Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru: 15,9% 12,9% 
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Príloha č. 12  

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY PRI ZŠ TBILISKÁ 4 

V BRATISLAVE ZA ŠK.ROK 2016/2017 

 

 

 V priebehu školského roka 2016 /2017 sa konali nové voľby členov Rady školy. 

Zloženie Rady školy po voľbách z radov zástupcov rodičov, pedagogických 

pracovníkov a nepedagogických pracovníkov je nasledovné: 

Predseda:  

Mgr. Lucia Kolmanová zástupca pedagogických 

zamestnancov 

Podpredseda:  

Mgr. Lucia Slivková zástupca pedagogických 

zamestnancov 

Členovia:  

Erika Molnárová Zástupca nepedagogických 

zamestnancov 

Ing. Lucia Kalmárová zástupca rodičov žiakov 

Mgr. Miroslava Antalová zástupca rodičov žiakov 

Ing. Eduard Sedláček, PhD. zástupca rodičov žiakov 

 

Vo funkcii predsedu a podpredsedu Rady školy naďalej ostávajú a boli zvolené 

zástupkyne pedagogických zamestnancov. 

Zástupcovia delegovaní za MČ Rača ostávajú v pôvodnom zložení. 

 Pani iaditeľka školy Mgr. Zuzana Hirschnerová oboznámila Radu školy s 

organizačným zabezpečením na školský rok 2016/2017, školským poriadkom, 

výchovným programom a plánom práce ŠKD, školským vzdelávacím programom 

a štátnym vzdelávacím programom pre integrovaných žiakov so ŠVVP.  

 Pani riaditeľka informovala Radu školu o s výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

žiakov za I. polrok  školského roka 2016/2017 a oboznámila členov Rady školy 

s hospodárením a pridelenými financiami. 

 Rada školy sa venovala na zasadnutiach nepriaznivej situácii pred ZŠ Tbiliská 4 a to 

vjazdu vozidiel bez povolenia a prejazd cez parkovisko k zdravotnému stredisku, 

poškodzovaniu vozidiel parkujúcich učiteľov a kontajnerového stojiska školy. Taktiež 
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vzniesla pripomienky k plánovanej revitalizácii školského areálu a to konkrétne 

k výstavbe ďalšieho futbalového ihriska a osadenia umelého trávnika uprostred 

bežeckej dráhy. Pri riešení týchto problémov pani riaditeľka požiadala o pomoc 

poslancov MČ Rača.  

 Pani riaditeľka oboznámila členov Rady školy so stúpajúcim nárastom  počtu detí 

a tried v našej škole. Upozornila, že pri súčasnom trende narastajúceho počtu detí 

v škole (medziročný nárast viac ako 100 detí), je kapacita postačujúca max. na dva 

školské roky. Pre ďalšie obdobie bude potrebné uvažovať o opatreniach na zvýšenie 

kapacity školy.  

 Pani riaditeľka informovala Radu školy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

klasifikácie prospechu a správania žiakov v školskom roku 2016/2017 a 

tiež s čerpaním rozpočtu za obdobie školského roka 2016/2017 k 30.6.2017. 

 Rada školy nedisponuje žiadnymi financiami, ani majetkom, preto nepredkladá žiadne 

vyúčtovanie. 

 

V Bratislave 30.júna 2017                                                 Vypracovala: Mgr. Lucia Kolmanová 
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Prílohe č. 13 

 

Správa špeciálneho pedagóga 

 
Pracovná náplň : 

1. priama činnosť so žiakmi so švvp 

2. orientačná diagnostika, depistáž 

3. konzultačná činnosť 

4. vedenie dokumentácie 

5. vedenie ZÚ „Lentilky“ a Školské Vianočné trhy 

6. individuálne vzdelávanie žiaka 1.C, ktorý je oslobodený od dochádzania do školy pre 

vážne zdravotné dôvody 

7. účasť na zápise prvákov 

8. iné : kontinuálne vzdelávanie, účasť na odborných seminároch 

 

Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so 

špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.  

Ide o monitorovanie a zachytenie porúch učenia v ich počiatočnom štádiu, orientačnú 

špeciálno-pedagogickú diagnostiku žiakov, priame špeciálno-pedagogické vedenie žiakov 

so švvp, t.j. reedukačnú a terapeutickú činnosť individuálne alebo skupinovo v kabinete 

školského špeciálneho pedagóga, prípadne práca so žiakom počas vyučovacej hodiny v triede; 

a poradensko – konzultačnú činnosť pre žiakov, rodičov a pedagógov školy. 

 

V školskom roku 2015/2016  v ZŠ Tbiliská 4 v Bratislave mala 

spolu 58 žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, z toho IZ bolo 28. 

 

Individuálne začlenení žiaci 

Šk.rok 2015/2016 1.stupeň 2.stupeň Spolu 

Začiatok šk.r. 

september 2015 

6 21 27 

Koniec šk.r. jún 2016 6 20 26 

  

V priebehu roka bola 1 žiačka začlenená ( Nemčoková 5.B ) , 2 žiačky zmenili školu               

( Gašparová 5.B, Parasková 7.A ).  

 

 Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v tzv.diagnostickom odklade, 

ktoré boli diagnostikované na odporúčanie školy v poradenských zariadeniach 

 

Šk.rok 2015/2016 1.stupeň 2.stupeň Spolu 

Začiatok šk.r. 

september 2015 

9 10 19 

Koniec šk.r. jún 2016 17 13 30 

 

V priebehu školského roka pribudli 11 žiaci , resp.  

na 1.stupni  8 žiakov : 1.A  Kováčová, 1.B Voltemár,2.A Pavlovič, Polák 3.A Števček 

Zubáková, 3.B Kmetóny  4.A Olvecký 

V 3. A došlo na základe výsledkov odborných vyšetrení u 1 žiačky V. Zubákovej 

ku zmene školy. 
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na 2.stupni  pribudli 3 žiaci : 6.A Bodingerová, 6.B Šrenkel, 7.A Halčinová 

terajší stav je 30 detí so švvp , ktorí majú tzv. diagnostický odklad a postupovali podľa 

2.5.2.Školskej integrácii detí a žiakov so ŠVVP bod 17 POP 2010/2011   

 

Konzultačná činnosť, poradenstvo  

Bola  zameraná na 3 základné cieľové skupiny: 

 žiaci     

 rodičia   

 pedagógovia školy  

Sprostredkovávam komunikáciu medzi rodičmi žiaka so ŠVVP a školou. Konzultujem 

s rodičmi a s pedagógmi / triednymi a predmetovými učiteľmi, vychovávateľmi /individuálny 

výchovno-vzdelávací plán, odchýlky vo vzdelávaní a správaní sa žiaka, aktuálne problémy. 

Pravidelne konzultujem a spolupracujem s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie na Hubeného 25 v Bratislave výsledky vyšetrení a jednotlivé 

odporúčania pre prácu so žiakmi so švvp našej školy : špeciálne pedagogičky  Mgr. M. 

Juráková ,PaedDr. L. Križanová, PhD. a psychologička Mgr. R. Podhradská ( pravidelne vo 

štvrtky je v našej škole). 

Spolupracujem aj s inými CPPPaP, resp. CŠPPaP – podľa toho, kde boli naši žiaci 

diagnostikovaní : DC VÚDPaP Cyprichova, BA; CPPPaP Švabinského BA; CPPPaP 

Pezinok; CŠPP Karpatská BA, CŠPPP Dúbravská cesta BA , Dialóg s.r.o. 

Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami komunikačných schopností 

a učenia BA. 

 

Aj v tomto školskom roku som viedla ZÚ Lentilky , ktorý je určený predovšetkým pre deti so 

špecifickými poruchami učenia na 1.stupni ZŠ, resp. pre všetky deti s problémami pri učení, 

koncentráciou pozornosti a sekundárne s možnými problémami v správaní. Využívam prvky 

arteterapie, hrové aktivity i skupinovú dynamiku na eliminovanie prejavov porúch učenia i 

ako prevenciu. 

 

Moju pracovnú náplň tvorilo aj tzv. individuálne vzdelávanie žiaka 1.C ( T. Hodoši ),  ktorý je 

oslobodený od dochádzania do školy pre vážne zdravotné dôvody, v rozsahu 1 krát týždenne 

2 hodiny. 

 

Pred zápisom prvákov do školy som  s p. zástupkyňou pre 1.stupeň absolvovala stretnutia 

s rodičmi budúcich prvákov v materských školách – MŠ Tbiliská, MŠ Barónka, MŠ Plickova, 

MŠ Gelnická,  Pri šajbách, kde sme im predstavili našu školu, vzdelávací program, a najmä 

zodpovedali otázky týkajúce sa školskej zrelosti a pripravenosti dieťaťa na zaškolenie . 

V apríli som sa zúčastnila aj samotného zápisu budúcich prvákov.  

  

Kontinuálne vzdelávanie, účasť na odborných seminároch : 

Jún 2016 – aktualizačné vzdelávanie Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu 

v práci s jednotlivcom ( 3 moduly, predpokladaný koniec vzdelávania január 2017 ) 

 

Iné : 

V decembri 2015 som spoluorganizovala Školské Vianočné trhy - predaj tradičných 

i netradičných vianočných výrobkov, ktoré vyrobili žiaci našej školy počas individuálnych 

reedukácií a v ZÚ Lentilky.  

Zúčastňujem sa metodických združení pre 1.- 4. ročník a predmetových komisií na 2. stupni. 
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Mgr. Zuzana Komendová, školská špeciálna pedagogička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


