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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   Základnej školy ,  

Tbiliská 4, 831 06 Bratislava za školský rok 2019/2020 

  

 

Predkladá:  

             

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD., riaditeľ ZŠ 

   

              

Prerokované v pedagogickej rade ZŠ  dňa :     13. 10. 2020 

  

  

Vyjadrenie rady školy:   

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestská časť Bratislava - Rača                 

s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti   

ZŠ Tbiliská 4, Bratislava  za školský rok 2019/2020.  

  

  

.......................................................................... 

Mgr. Lucia Kolmanová 

meno a priezvisko 

predseda Rady školy pri ZŠ Tbiliská 4, Bratislava 

  

  

Stanovisko zriaďovateľa:   

  

obec : Mestská časť Bratislava - Rača 

s c h v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ Tbiliská 4 v Bratislave za školský rok 2019/2020 

 

  
  
 ................................................................                  

   za zriaďovateľa  

 

  

 

 

Vypracovali:   

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD., riaditeľka školy   

Mgr. Oľga Šándorová, zástupkyňa pre 2. stupeň  
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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 2017/2018.  

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a 

predmetových komisií.  

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

7. Vyhodnotenie činnosti výchovného poradenstva.  

8. Vyhodnotenie jednotlivých podujatí:  

a. účelových cvičení  

b. didaktických hier  

c. vyhodnotenie práce koordinátora   

i. žiackeho parlamentu  

ii. prevencie drogových závislostí a iných sociálno-

patologických javov,   

iii. projektu Zelená škola,  

iv. projektu Zdravá škola  

v. výchovy k manželstvu a rodičovstvu,  

vi. voľného času.  

9. Hodnotiace správy MZ, PK.   
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S p r á v a  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

 Základnej školy Tbiliská 4, Bratislava za školský rok 2019/2020.  

  

  

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  

Zástupca riaditeľa pre ŠKD :  Mgr. Nikola Pavlisková  

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 

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

  

Členovia rady školy:  

  

Dátum 

ustanovenia:   18. 12. 2016  

Počet členov:  11  

 

 

Predseda RŠ :  Mgr. Lucia Kolmanová   

Podpredseda RŠ:  Mgr. Lucia Slivková   

Členovia:  Ing. Eduard Sedláček, PhD. 

Erika Molnárová   

Ing. Lucia Kalmarová   

Mgr. Miroslava Antalová   

Miloš Máťuš   

JUDr. Juraj Madzin  

Mgr. Mário Khandl   

PhDr. Ján Polakovič   

Mgr. Monika Luknárová  

 

 

 Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2019/2020:  

(počet zasadnutí rady školy, problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri 

plnení úloh školy)  

  

  

1. RŠ sa v školskom roku 2019/2020 stretla tri krát.   

2. Rada školy sa zasadnutiach venovala týmto bodom:   

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

šk.r.2018/2019,   

- pedagogicko–organizačné zabezpečenie šk. roka 2019/2020,   

- školský poriadok,   

- výchovný program ŠKD,  

- organizačný poriadok,   

- školský vzdelávací program,   

- plán práce školy,   
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- zlá dopravná situácia pred ZŠ Tbiliská 4, vjazd vozidiel bez povolenia na parkovisko 

školy, prejazd vozidiel k zdravotnému stredisku,  možnosť vybudovania ďalších 

parkovacích miest pre vozidlá učiteľov,  

- riešenie zabezpečenia kapacity školy pre neustále zvyšujúci sa počet žiakov,   

- rekonštrukcia a slávnostné otvorenie športového areálu školy, hokejbalové ihrisko,  

slávnostné otvorenie hokejbalového ihriska,  

- informovanie o pripravovaných aj realizovaných akciách a podujatiach,  

- priebeh vyučovania, jeho technické zabezpečenie, spôsob hodnotenia prospechu a 

správania sa žiakov v šk. roku 2019/2020,  kontakt s deťmi z technicky  menej 

vybavených rodín, slovné hodnotenie v 2. polroku z dôvodu dištančného vzdelávania 

počas pandémie ochorenia COVID19,  

- zabezpečenie hygienických podmienok pre školské vyučovanie po návrate detí do 

školy po skončení prerušenia školského vyučovania počas pandémie ochorenia 

COVID19.  

 

 

7.2 Údaje o poradných orgánoch  riaditeľa školy predmetových 

komisiách a metodických združeniach:   

1. Prehľad poradných orgánov riaditeľa školy.  

 

- Rada rodičov   

- Rada školy   

- Pedagogická rada   

- Gremiálna rada RŠ   

- Pracovné porady   

- 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   

- Metodické združenie špeciálno-pedagogickej podpory   

  

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.)   
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Poradné orgány pracujú podľa plánu práce vypracovaného v súlade s pedagogickou 

dokumentáciou škole pre daný školský rok. Ich činnosti sú tak v súlade s plánom práce školy.  

  

Stretávajú sa vo frekvencii.   

- porada gremíálnej rady vedenia školy - podľa potreby   

- pracovná porada pedagogických zamestnancov - raz mesačne, prípadne podľa potreby -  - 

Rada školy - 4 x za školský rok   

- Rada rodičov - 4 x za školský rok   

- Pedagogická rada  - 5x za školský rok -   

- Zasadnutia MZ a PK - 5x za školský rok   

  

 

Činnosť týchto orgánov je kontrolovaná priamou účasťou vedenia školy na zasadnutiach a 

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

 

Záverečné hodnotiace správy týchto orgánov tvoria prílohy k správe.   

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019/2020:  

     (§ 2 ods. 1 písm. b)    

Stav žiakov k 15. 9. 2019  

  

 

 

Stav žiakov k 31. 8. 2020  

  

Ročník  Počet  ŠKD ŠVVP 

1.stupeň 

0.ročník 0 0 0 

1.ročník 104 99 1 

2.ročník 115 103 3 

3.ročník 101 93 5 

4.ročník 105 83 4 

Spolu 1.stupeň 425 378 13 

2.stupeň    

Ročník Počet ŠKD ŠVVP 

1.stupeň 

0.ročník 0 0 0 

1.ročník 104 99 1 

2.ročník 114 102 2 

3.ročník 101 92 5 

4.ročník 105 83 3 

Spolu 1.stupeň 424 376 12 

2.stupeň 

5.ročník 81 - 6 

6.ročník 76 - 6 

7.ročník 48 - 4 

8.ročník 44 - 5 

9.ročník 35 - 3 

Spolu 2.stupeň 284 - 24 

Spolu všetci 708 376 36 
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5.ročník 81 5 6 

6.ročník 75 - 7 

7.ročník 51 - 7 

8.ročník 44 - 5 

9.ročník 35 - 3 

Spolu 2.stupeň 286 5 28 

Spolu všetci  711 383 41 

    

Počet integrovaných žiakov:  

 

Šk.rok 2019/2020 1.stupeň 2.stupeň Spolu 

Začiatok šk.r. 

september 2018 

12 24 36 

Koniec šk.r. jún 

2019  

13 28 41 

 

Počet žiakov mimo regiónu MČ Bratislava:  

 

 

por.č. 
Mestská časť/Obec (TP) 

Počet 

žiakov 

1 BA Rača 568 

2 BA Devínska Nová Ves 1 

3 BA Dúbravka 3 

4 BA Karlova Ves 2 

5 BA Lamač 1 

6 BA Nové Mesto 11 

7 BA Petržalka 8 

8 

BA Podunajské 

Biskupice 2 

9 BA Ružinov 5 

10 BA Staré Mesto 3 

11 BA Vajnory 18 

12 BA Vrakuňa 2 

13 Banská Bystrica 2 

14 Berg 1 

15 Bernolákovo 2 

16 

Bohdanovce nad 

Trnavou 

1 

17 Častá 1 

18 Čataj 2 

19 Čekovce 1 

20 Dunajská Lužná 1 

21 Handlová 2 
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22 Hontianske Nemce 3 

23 Hurbanova Ves 1 

24 Chorvátsky Grob 27 

25 Kittsee 1 

26 Košice 1 

27 Limbach 4 

28 Malacky 1 

29 Martin 1 

30 Miloslavov 1 

31 Modra 1 

32 Nové Mesto nad Váhom 1 

33 Nové Zámky 1 

34 Pataš 1 

35 Pezinok 2 

36 Poprad 1 

37 Prievidza 2 

38 Senec 2 

39 Sereď 2 

40 Slovenský Grob 3 

41 Sudince 1 

42 Svätý Jur 4 

43 Šaľa 1 

44 Špačince 1 

45 Tomášov 2 

46 Trenčianske Teplice 3 

47 Trnava 1 

48 Veľký Krtíš 1 

49 Vištuk 1 

50 Zálesie 1 

51 Žiar nad Hronom 2 

 SPOLU 711 

 

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):   

   

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ (k 1. 9. 2020) 

  

 POČET ŹIAKOV  Z CELKOVÉHO POĆTU 

ZAPÍSANÝCH  

POČET 

TRIED  
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POČET 

ŽIAKOV 

SPOLU 

z toho:   Mimo regiónu   Počet detí  Samostatné  

dievčatá  

MČ BA - 

Rača  

odklady  nezaškolení v MŠ  

   

139 57 11 22 0 6 

 

Prijatí boli všetci žiaci, ktorých rodičia prejavili o štúdium v našej škole záujem v odvolacom 

konaní.  

 

d) údaje o počet prijatých žiakov na štúdium do prvého ročníka na  SŠ   

       

žiaci 9. ročníka  

   

  

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

Gymnáziá Stredné odborné 

školy* 

SOU-4 ročné SOU-3 ročné OU-2 ročné 

  Prijatí Prijatí Prijatí Prijatí Prijatí 

35 5 14 15 1 0 

* priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy   

   

V tomto školskom roku mierne nárástol počet našich žiakov, ktorí sa hlásili a boli prijatí na 

gymnázia. Počet žiakov, ktorí sa hlásili na 4- aj 5- ročné odbory (SOŠ a priemyslovky) 

a trojročné učebné odbory korešponduje so študijnými schopnosťami žiakov. Žiaci boli prijatí 

na stredné školy podľa ich výberu.  

 

žiaci 8.ročníka   

  

   
Prehľad o počte žiakov 8. ročníka prijatých na bilingválne gymnáziá a iné školy   

  bilingválne  gymnáziá    Na iné školy   

43  
Prihlásení   Úspešní   Prijatí   Prihlásení   Úspešní   Prijatí   

8  4  4  0  0  0  

    

Možnosť vzdelávania na bilingválnom gymnáziu využili excelentní žiaci, ktorí okrem dobrého 

prospechu reprezentovali školu vo vedomostných aj športových súťažiach. Predpokladáme, že 

ich odchod sa prejaví na celkovej úspešnosti školy v celonárodnom testovaní deviatakov aj 

rôznych súťažiach. Oproti minulému školskému roku počet žiakov, ktorí sa pokúsili o prijatie 

na tento typ školy klesol, rovnako klesol aj počet úspešných žiakov.  

  

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

  osemročné gymnáziá   Osemročné gymnáziá s talentovou skúškou   

81  
Prihlásení   Úspešní   Prijatí   Prihlásení   Úspešní   Prijatí   

9  4  4  1  1 1 

   

Počet žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu sa dlhodobo nemení. 

Vzhľadom na vysoký počet žiakov v triedach neovplyvňujem celkový počet tried v 6. ročníku.  

 

žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ   

  

Ročník  

  

Počet žiakov 

prijatých na SŠ  

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý  

8. ročník  4 Gymázium, Hubeného 23, BA – 2 žiaci   

Gymnázium, L. Sáru, BA – 1 žiak   

Gymnázium, J. Papánka, Vazovova 6, BA – 1 žiak   

 

7. ročník  --  --  

6. ročník  --  --  

5. ročník  5 Gymnázium, Hubeného 23, BA– 2 žiaci   

1.súkromné gymnázium, Bajkalská BA – 1 žiak    

Gymnázium De La Salle, Čachtická, BA – 1 žiak 

Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova, BA – 1 

žiak 

  

  

Iné skutočnosti, vysvetlivky.    

  

Žiaci boli o možnostiach prijímania na stredné školy formou propagačno-osvetovej 

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

literatúry, internetové stránky, Dní otvorených dverí na SŠ.   

Boli realizované besedy s vybranými žiakmi 9. i 8. ročníka  so zástupcami 

SŠ: Súkromná SOŠ Hlinická, SOŠ ochrany Vranovská, SOŠE Rybničná , Súkromná SOŠ 

stavebná Exnárova, SOŠ masmed. a infor. štúdií  Kadnárova 7, SOŠ, Ivánska cesta, SPŠ 

strojnícka Fajnorovo nábrežie 5, SOŠ Farského 9, Súkromné slovanské gymnázium, SOŠ 

dopravná, Kvačalova, SOŠ polygrafickej + Slovenská Grafia, OA, Račianska, SOŠ hotelových 

služieb a obchodu Na pántoch 9. 

V septembri sme sa zúčastnili akcie „Noc výskumníkov“ – zameranie aj na kariérne 

poradenstvo.  

  Bola realizované návštevu akcia „Dni župných škôl“ v Avione, kde sa predstavili SŠ 

v pôsobnosti bratislavskej župy.  

  

Desať žiakov sa zúčastnilo Športového dňa na SOŠ Hlinická.  

  

Úzko sme spolupracovali s  Talentcentrom z NÁRODNÉHO PROJEKTU 

DUÁL Centire s.r.o. pri organizácii aktivít o Duálnom vzdelávaní. Uskutočnila 
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sa  online exkurzia u zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania: ŽSR, LA GER 

MAX, AUTOTRAN SPORT SLOVAKIA, online exkurzia ŽSR. 

Žiaci 9. a 8. ročníka sa zúčastnili psychologického dotazníkového testovania k 

rozhodovaniu sa k voľbe povolania,  

 Informácie pre rodičov i žiakov boli prezentované cez web stránku výchovného 

poradcu.  V januári bolo zorganizované 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. Termíny podania prihlášok na bežné SŠ a osemročné gymnáziá 

boli posunuté až do 15. mája 2020.  

  

Prijímanie na SŠ bolo tento školský rok kvôli situácii vyvolanej pandémiou ochorenia 

COVID19 pozmenené a žiaci boli prijímaní na základe študijných výsledkov (do úvahy sa bral 

prospech z hlavných, profilových a doplnkových predmetov),  prospechu (v 6., 7. 8. ročníku) 

a ďalších kritérií (olympiády a súťaže).   

8 žiaci boli prijatí na SŠ po odvolaní.  

35 žiakov  9. ročníka je  prijatých  na SŠ.  

  

Zo žiakov  8. ročníka  sa prihlásili na bilingválne gymnázium 8 žiaci ( podali 16 prihlášok).  

Aj títo žiaci boli prijímaní podľa nových kritérií z dôvodu COVID 19.  

  

Žiaci 5. ročníka robili prijímacie pohovory v nových termínoch 15. a 18. mája 2020 a 17. mája 

2020 sa konali prijímacie pohovory s talentovými skúškami na osemročné gymnáziá 

a konzervatóriá.  

Zo žiakov 5. ročníka sa na osemročné gymnáziá s talentovými skúškami prihlásil 2 žiaci (podali 

2 prihlášky).   

   

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

žiaden žiak.  

  

Situácia tento školský rok bola sťažená prerušením vyučovania, čo sťažilo komunikáciu s 

rodičmi.  

Komunikácia s rodičmi a žiakmi prebiehala hlavne mailom a telefonicky.  

Promptne po zverejnení usmernení ministerstva školstva boli nové oznamy a informácie pre 

žiakov a rodičov zverejnené na webe školy-výchovný poradca.  

Prostredníctvom mailov boli rodičom distribuované i ponuky SŠ o možnosti štúdia.  

Na evidenciu a spracovanie informácií k vyplňovaniu prihlášok na SŠ bola využívaná 

výpočtová technika a program Proforient.   

Prihlášky na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu boli 

vyplnené a odoslané poštou v termíne do 28. februára 2020.  

Termíny podania prihlášok na bežné SŠ a osemročné gymnázia sa neustále posúvali, ako sa 

predlžovala karanténa.  

Podľa predbežného záujmu boli pripravené po 2 prihlášky každému žiakovi deviateho ročníka.  

Na webe školy boli zverejňované nové informácie k postupu prijímania žiakov na SŠ 

i osemročné gymnáziá a informovala rodičov i žiakov.  

Boli realizované stretnutia s rodičmi žiakov 9. i 5. ročníkov (bez prítomností žiakov)  s 

dodržaním prísnych hygienických podmienok v termínoch:3. apríl,10. apríl, 16. apríl, 24. 

apríl,30.apríl,7. máj,14. máj.  

Spoločne boli vyplnené a vytlačené prihlášky, následne aj odoslané.   
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Rodičia dostali proti podpisu zápisné lístky, potrebné k zápisu na SŠ.  

Všetkým žiakom boli vypísané aj sprievodné listy  na jednotlivé SŠ.  

Prihlášky boli expedované na SŠ a osemročné gymnáziá podľa nových termínov poštou.  

  

Na webe školy bolo zverejnené Záväzné rozhodnutie o nastúpení/ nenastúpení žiaka na SŠ, 

ktoré si mohli rodičia žiakov stiahnuť a vytlačiť.  

Priebežne prebiehala mailová i telefonická komunikácia o procese prijímania na SŠ  a bola 

realizovaná pomoc neprijatím žiakom s odvolaním a výberom ďalšej náhradnej školy.  

V dohodnutom termíne bola s rodičmi vyplnená prihláška do 2. kola prijímacieho konania (27. 

máj)  

Bolo realizované dotazníkové zistenie záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným 

vzdelávacím programom pre žiakov 4. ročníka. Prostredníctvom Mgr. Batákovej boli 

distribuované vyučujúcim v 4. ročníkoch. Vyzbierané podklady boli spracované 12.6. 2020 

v škole v programe Proforient a zaslala do ŠVŠ (stanovený termín bol 15.6. 2020).  

  

V júni boli spracované vstupné doklady záujmu o štúdium na SŠ  žiakov 8. ročníka. Vytvorené 

dotazníky boli prostredníctvom triednych učiteliek Mr. Mrafkovej a Mgr. Jaššovej mailom 

zaslané rodičom žiakov 8. ročníka. Triedne učiteľky dotazníky vyzbierali, vytlačili. Po otvorení 

škôl 16.-19.júna boli spracované podklady spracovoané a včas v programe Proforient odoslané 

do ŠVS do stanoveného termínu (2. júl 2020).   

 

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).   

 

V 2.polroku boli žiaci v zmysle opatrení prijatých z dôvodu dištančného vzdelávania 

počas prerušenia školskej výučby počas pandémie ochorenia COVID19 hodnotení 

slovne.  

 

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

Celkom  425 425 Celkom  286 286 

Prospeli s  

vyznamenaním  281 0 

Prospeli s  

vyznamenaním  140 0 

Prospeli veľmi dobre  16 0 Prospeli veľmi dobre  77 0 

Prospeli   109 407 Prospeli   57 277 

Prospeli – spolu   406 407  Prospeli – spolu   274 277 

Výborní žiaci 

(priemer 1,00)  309 0 

Výborní žiaci (priemer 

1,00)  40 0 

Slabo prospievajúci  

žiaci   7 0 

Slabo prospievajúci  

žiaci   48 0 
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Neprospeli z 1 resp. 2 

predmetov   1 1 

Neprospeli z 1 resp. 2 

predmetov   1 0 

Neprospeli z viac 

predmetov   0 0 

Neprospeli z viac 

predmetov   1 0 

Neprospeli  1 1 Neprospeli  2 0 

Neklasifikovaní  18 17 Neklasifikovaní  10 9 

 

 1. polrok  2.polrok  

Celkom  711 711 

Prospeli s vyznamenaním  421 0 

Prospeli veľmi dobre  93 0 

Prospeli   166 684 

Prospeli – spolu   680 684 

Výborní žiaci (priemer 

1,00)  

349 0 

Slabo prospievajúci žiaci   55 0 

Neprospeli z 1 resp. 2 

predmetov   2 1 

Neprospeli z viac 

predmetov   

1 0 

Neprospeli  3 1 

Neklasifikovaní  28 26 

 

  

e.1.) I. stupeň základnej školy    

prospech žiakov: Hodnotenie žiakov 1. ročníka  

  

 2. polrok  

Prospeli   100 

Výborní žiaci (priemer 1,0)  0 

Slabo prospievajúci žiaci   0 

Neprospeli z 1 resp. 2 predmetov  0 

Neprospeli z viac predmetov   0 

Neprospeli 0 

Neklasifikovaní  4 

Spolu  104 

 

  

Hodnotenie žiakov  1. – 4. ročníka podľa variantu A (podľa variantu B sa 

nevyučuje)  

V 2.polroku boli žiaci v zmysle opatrení prijatých z dôvodu dištančného vzdelávania 

počas prerušenia školskej výučby počas pandémie ochorenia COVID19 hodnotení 

slovne.  
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1.  

1.A  A  A A    A A A   

1.B  A  A A    A A A   

1.C  A  A A    A A A   

1.D  A  A A    A A A   

1.E  A  A A    A A A   

2.  

  

2.A  A  A A    A A A   

2.B  A  A A    A A A   

2.C  A  A A    A A A   

2.D  A  A A    A A A   

2.E A  A A    A A A   

3.  

3.A  A A A  A A A A A A A  

3.B  A A A  A A A A A A A  

3.C  A A A  A A A A A A A  

3.D A A A  A A A A A A A  

4.  

  

4.A  A A A  A A A A A A A  

4.B  A A A  A A A A A A A  

4.C  A A A  A A A A A A A  

4.D A A A  A A A A A A A  

   jedn. 

predmet  
  A A A A A A A A A A A  

  

 

e.2.) II. stupeň základnej školy  

V 2.polroku boli žiaci v zmysle opatrení prijatých z dôvodu dištančného vzdelávania 

počas prerušenia školskej výučby počas pandémie ochorenia COVID19 hodnotení 

slovne.  

 

  
 

   
 

    

   

 

  

    

  

5.  

5.

A  

A A   A A  A   A A A  A A  A  

5.

B  

A A   A A  A   A A A  A A  A  

5.

C 

A A   A A  A   A A A  A A  A  

6.  

6.

A  
A A  

 
A A  A   A A A 

 
A A  

A  

6.

B  
A A  

 
A A  A   A A A 

 
A A  

A  

6.

C 
A A  

 
A A  A   A A A 

 
A A  

A  

7.  
7.

A  

A A A A A A  A   A A A  A A  A  
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7.

B  

A A A A A A  A   A A A  A A  A  

8.  

8.

A  

A A A A A A  A   A A A  A A  A  

8.

B  

A A A A A A  A   A A A  A A  A 
 

9.  

9.

A  

A A A A A A  A   A A A  A A 
 

  

9.

B  

A A A A A A  A   A A A  A A 
 

  

Ø  jedn. 

predme

t.  

A A A A A A  A   A A A  A A  A 

 

 

e 3.) Výsledky externých meraní    

 

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 

T9-2020 

Testovanie9-2020 bolo ministerstvom školstva zrušené z dôvodu prerušenia vyučovania 

spôsobeného šírením COVID-19.  

 

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ         
T5-2019  

  

V školskom roku 2019/2020 sa zúčastnilo Testovania  5  z vyučovacieho jazyka a 

matematiky  v riadnom termíne, konaného dňa 21 . novembra  2019   74 žiakov  5. ročníka  ZŠ Tbiliská.  

7 žiaci sa Testovania5-2019 nezúčastnili (4 v zahraničí  a 3 sa nedostavili).  

Žiaci našej školy dosiahli v matematike  rovnaký priemer ako bol celoslovenský a v slovenskom 

jazyku bol priemer o niečo horší ako celoslovenský.  
 

 

  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  27  0  19,0  63,4    68,46  19,4  64,8    59,85  

5.B  26  0  19,0  63,4    56,41  19,4  64,8        58  

   5.C  28  0  19,0  63,4    66,79  19,4  64,8    62,43  

  

   

Výsledky :  

  

Matematika            

priemerný počet bodov školy: 19,2 (v rámci SR: 19)                                  
priemerná percentuálna úspešnosť školy:    63,86 %  (v rámci SR – národný priemer: 63,4% )    

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

2 žiaci dosiahli počet bodov 29 a úspešnosť 96,7%  =  2% všetkých žiakov  

4 žiaci dosiahli počet bodov 28 a úspešnosť 93,3%  =  5% všetkých žiakov  

2 žiaci dosiahli počet bodov 27 a úspešnosť 90%  =   2% všetkých žiakov  

Spolu 8 žiaci dosiahli úspešnosť nad 90%  = 10 % všetkých žiakov .  
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V rámci školy najnižší počet bodov 5 a úspešnosť 16,7 %  dosiahol 1 žiak = 1 %  všetkých žiakov  

1 žiak dosiahol úspešnosť 23,3% = 1 %  všetkých žiakov  

1 žiak dosiahol úspešnosť 26,7% = 1 %  všetkých žiakov  

Úspešnosť pod 50% dosiahli spolu 15 žiaci = 19 % všetkých žiakov.  

Slovenský jazyk  
priemerný počet bodov školy: 18,0  ( v rámci SR:19,4)  

priemerná percentuálna úspešnosť školy:   60,13 %  ( v rámci SR- národný priemer: 64,8 % )   

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

Úspešnosť nad 90%  nedosiahol žiadny žiak.  

6 žiaci dosiahli počet bodov 26 a úspešnosť 86,70% =  7% všetkých žiakov  

V rámci školy najnižšiu úspešnosť 23,30 %  dosiahol 1 žiak = 1% všetkých žiakov   

18 žiaci spolu dosiahli úspešnosť pod 50%  =  22% všetkých žiakov.  

  
Testovania sa zúčastnili aj  5 žiaci  so ŠVVP, 6% všetkých žiakov, 1 žiak využil možnosť nezúčastniť 

sa Testovania5. Boli zaradení v skupine obmedzenia 1, pracovali s upravenými 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 bol v skupine obmedzenia 2, pracoval s rovnakými testami ako intaktní žiaci s pomocou školského 

asistenta.  

 

 

Správanie žiakov:  

  

I. stupeň  

 

1.polrok  

  

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

Pochvaly triednym 

učiteľom  

11 1 Pochvaly triednym 

učiteľom  

33 14 

Pochvaly riaditeľom školy  0 0 Pochvaly riaditeľom školy  1 4 

Napomenutie triednym 

učiteľom  4 0 

Pokarhania triednym 

učiteľom  5 2 

Pokarhanie triednym 

učiteľom  2 0 

Napomenutie triednym 

učiteľom  9 3 

Pokarhanie riaditeľom 

školy  

1 1 Pokarhanie riaditeľom 

školy  

1 2 

Znížená 

známka zo 

správania  

2. stupeň  2 1 Znížená 

známka zo 

správania  

2. stupeň  2 0 

3.stupeň  0 1 3.stupeň  0 1 

      

   4. stupeň  2 1    4. stupeň  1 0 

  

  

V priebehu školského roka sme podľa potreby riešili porušenia správania žiakov voči 

školskému poriadku. Podľa potreby sme udelili výchovné opatrenia, realizovali zasadnutia 

výchovných komisií s rodičmi.  

Mimoriadne závažné pochybenia v správaní sme riešili:  

- Záškoláctvo žiakov riešené oznámením na Políciu SR a UPVSaR,  

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2019/2020:   
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( § 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)  

 

Ročník Trieda  Uplatňovaný učebný plán  

1. 1.A Inovovaný ŠkVP 

 1.B Inovovaný ŠkVP 

 1.C Inovovaný ŠkVP 

 1.D Inovovaný ŠkVP 

 1.E Inovovaný ŠkVP 

2. 2.A  Inovovaný ŠkVP 

 2.B  Inovovaný ŠkVP 

 2.C  Inovovaný ŠkVP 

 2.D  Inovovaný ŠkVP 

3. 3.A  Inovovaný ŠkVP 

 3.B  Inovovaný ŠkVP 

 3.C  Inovovaný ŠkVP 

 3.D Inovovaný ŠkVP 

4. 4.A  Inovovaný ŠkVP 

 4.B  Inovovaný ŠkVP 

 4.C Inovovaný ŠkVP 

5. 5.A  Inovovaný ŠkVP 

 5.B  Inovovaný ŠkVP 

 5.C Inovovaný ŠkVP 

6. 6.A  Inovovaný ŠkVP 

 6.B  Inovovaný ŠkVP 

7. 7.A  Inovovaný ŠkVP 

 7.B  Inovovaný ŠkVP 

8.  8.A  Inovovaný ŠkVP 

 8.B  Inovovaný ŠkVP 

9. 9.A  Inovovaný ŠkVP 

 9.B  Inovovaný 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 

zamestnanci ZŠ –spolu  49 zamestnanci ŠKD  14 
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Z toho PZ*  49 Z toho PZ  14  

- kvalifikovaní  49 - kvalifikovaní  14  

- nekvalifikovaní  - - nekvalifikovaní    

- dopĺňajú si vzdelanie  - - dopĺňajú si vzdelanie    

- špeciálny pedagóg  1     

- asistent učiteľa  2     

Z toho NZ**   Z toho NZ    

- upratovačky  5 - upratovačky  5  

- ostatní   1 Školská kuchyňa a jed.    

  zamestnanci -spolu  9  

Spolu počet zamestnancov  ZŠ + 

ŠKD + ZŠS 

                                            

72 

 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 

 63 

  
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 

2019/20  

Predmet  Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet  

Občianska náuka  2  

Informatika  5  

Technická výchova  3  

Svet práce  1  

 Etická výchova  4  

Anglický jazyk  7  

  

  

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:  

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

  

Pre školský rok 2019/2020 bol v súlade so Zákonom č. 138/2019 vypracovaný Ročný 

plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Uskutočnilo sa aktualizačné vzdelávanie všetkých zamestnancov zamerané na 

využívanie nástrojov Microsoft 365 pri pedagogickej činnosti a komunikácii. Počas 
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prerušenia vyučovania bolo operatívne realizované vzdelávanie zamerané na 

možnosti online vyučovania a využívanie nástroja Teams. Iných vzdelávaní sa 

pedagogickí zamestnanci z dôvodu pandémie ochorenia COVID19 nezúčastnili.  

     

Forma vzdelávania  Počet vzdelávaných  
Priebeh vzdelávania/počet  

ukončilo  pokračuje  začalo  

Aktualizačné   63 63   

1.atestácia 2 1 1  

2.atestácia  3 2 1  

Funkčné   1  1  

  

Nad ráme Ročného plánu vzdelávania pedagogických zamestnancov sa pedagogickí 

zamestnanci zúčastnili nasledovných školení. V období pandémie ochorenia COVID19 boli 

realizované online formou.  

 

Názov školenia  Počet pedagogických zamestnancov  

Hejného matematika  6 

Webináre vydavateľstva RAABE 5 

Informatika s Emilom 1 

Šikana a kiberšikana  1 

Digital skills  1 

Vzdelávanie triednych učiteľov (CPPPaP) 5 

Rigorózna skúška  1 

 

  

 

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

údaje o plnení úloh v pastoračnej a duchovnej oblasti  

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti boli v druhom polroku limitované zavedením 

dištančného vzdelávania z dôvodu pandémie šírenia ochorenia COVID19. 

  

 Údaje o aktivitách organizovaných základnou školou   

Druh akcie  Názov akcie   Zodpovedná  

a)Exkurzie  ÚĽUV  Bajtošová  

  Ekodaphne  Polakovičová  

  Schaubmarov mlyn  Bajtošová  

  Rača - 6. ročník október 2019    Mgr. Šandorová  

  Račianska izba - 5. ročník , september -  október 2019    Mgr. Buchelová, Mgr. 

Kučerová  

  Slavín a historické centrum Bratislavy – 9. 

ročník, september 2019  

Mgr. Štefaniová  

  

  Národná banka Slovenska – 9. ročník, september 2019  Mgr. Štefaniová  
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  Deň župných škôl v Avione – 9. ročník, október 2019  Mgr. Štefaniová  

  Aurélium – centrum vedy-7. ročník, október 2019  Mgr. Sládková, Mgr. 

Mrafková  

  CHKO Malé Karpaty – 6. ročník, október   Mgr. Šándorová  

  Múzeum M.R. Štefánika Košariská–

Bradlo  Mohyla 9. ročník,8.A, október  

Múzeum D. Jurkoviča Brezová pod Bradlom  

Mgr. Štefaniová  

  Duálne vzdelávanie – 9. ročník, november 2019  Mgr. Štefaniová  

  SNM - 5. ročník – december 2019  Mgr. Buchelová, 

Kučerová  

  Račianska izba - 6.C, február 2020  Mgr. Slivková  

  Historické centrum Bratislavy -6.A.C, február 2020  Mgr. Slivková  

  Múzeum policie SR – 9.A, február 2020  Mgr. Štefaniová  

  Európska Noc výskumníkov 2019  Mgr. Mrafková  

b)Vychádzky  Vychádzka v Rači  Triedne učiteľky  

  Malé Karpaty  Kolmanová  

c)Výstavy   Vianoce v meste  Batáková  

  Jesenné plody záhrad  Bajtošová  

  Výstava výtvarných prác na MÚ Rača  všetky učiteľky  

    

d)Koncerty   Bubnovačka  Gašparová  

  Výchovné koncerty – čiastočne  všetky učiteľky  

e)Divadelné 

predstavenia   

Bábkové divadlo  Gašparová  

  Divadlo Aréna  Gašparová  

  Drevená krava- žiacke divadielko  Gašparová  

 Malá morská víla  Mičová  

f)Besedy  Beseda o Rači s Luknárovou  Polakovičová  

  Beseda o povolaní rodiča  Triedne učiteľky  

 Beseda o dospievaní – 6. a 7. ročník,október 2019  Mgr. Sládková  

 NÁRODNÝ PROJEKT DUÁL Centire s. r. o. - 9. 

ročník, november –december 2019  

8. ročník, marec, máj 2020   

Mgr. Štefániová  

 Zo zástupcami SŠ o voľbe povolania priebežne i online  Mgr. Štefaniová  

g)Projektové 

dni   

Zdravá výživa  Bajtošová  

 Deň matiek - online všetky učiteľky  
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 Deň Zeme  všetky učiteľky  

 Svetový deň zdravej výživy – október 2019  Mgr. Kučerová  

 30. výročie Nežnej revolúcie– november 2019 –   Mgr. Štefaniová  

h)Kurzy Lyžiarsky výcvik  Kučerová  

ch)Školy v 

prírode   

 Zimná ŠvP- 4.A, 4.D  Triedne učiteľky  

i)Školské 

kolá súťaží a 

olympiád   

I- Bobor  Polakovičocá  

 Maxík  Polakovičová  

 Račiansky jahodový kvet  Triedne učiteľky  

 Šaliansky Maťko  Batáková  

 Hviezdoslavov Kubín  Batáková, Kolmanová  

 Pytagoriáda  Bajtošová  

 Matematický Klokan  Polakovičová  

 Všetkovedko  Bajtošová  

 Detská atletika  Sadáková  

 Slávik Slovenska  všetky učiteľky  

 Dejepisná olympiáda      - 29 žiakov, 

6 postupujúcich do OK- 5 úspešní riešitelia  

Mgr. Štefaniová  

 Geografická olympiáda  - 31 žiakov, 9 postupujúcich do 

OK- 6 úspešní riešitelia  

Mgr. Šándorová  

 Fyzikálna olympiáda  Mgr. Mrafková  

 Matematická olympiáda  Mgr. Hirschnerová  
Ing. Aminová, Mgr. 
Slivková,  
Mgr. Matúška  

j)Účelové 

cvičenia, 

cvičenia v 

prírode   

Cvičenie v prírode  Bajtošová  

 Cvičenie v prírode  Ferenčíková  

  Hry v prírode  všetky učiteľky  

  Ochrana človeka a prírody  Kolmanová  

 Účelové cvičenie – jesenná časť  

Cvičenie v prírode – 6. ročník  

Cvičenie v prírode – 7. ročník  

Matúška  

Kučerová  

Kučerová  

k)Iné   Vianočná akadémia  Triedne učiteľky  

 Vianočné tvorivé dielne  Triedne učiteľky  

 Vianočné pohľadnice s Lesanom  Triedne učiteľky  

   Výstavy prác žiakov v interiéri školy    Samuel  
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 Údaje o aktivitách, do ktorých sa ZŠ zapojila  

Druh akcie  Názov akcie   Organizátor   Zodpovedný   

Tvorivé aktivity  Plody našich záhrad  Bajtošová  Bajtošová, 

Kolmanová  

  Vianočné tvorivé dielne  Učitelia 1. stupňa  Triedne učiteľky  

  Vianočné pohľadnice 

s Lesanom   

  Triedne učiteľky  

  Recyklohry  ZŠ Tbiliská  všetky učiteľky  

 Vianočné tvorivé dielne  ZŠ Tbiliská  všetky učiteľky  

 Vesmír očami detí – 

výtvarná súťaž  

Hvezdáreň Hurbanovo  Kolmanová  

 Račiansky jahodový kvet  MO MS Bratislava 

Rača  

všetky 

učiteľky  

 Vianoce v meste   BKIS  Batáková

  

 Vianočné tvorivé dielne  MZ 1. stupeň  Vorosov

á  

Environmentálne  

aktivity  

ÚĽUV  Bajtošová  Triedne učiteľky  

  Šetríme batérie 

so Šmudlom  

 Eco- Daphne   Kolmanová  

Kultúrne 

aktivity  

Vianočná akadémia    Triedne učiteľky  

  Bubnujeme aby bolo deti 

lepšie počuť  

Centrum Slniečko, n.o., 

člen Koalície pre deti 

Slovensko  

všetky učiteľky  

Športové 

aktivity   

Detská atletika    Sadáková  

  Športový deň  SOŠ, Hlinická  Mgr. Štefaniová  

  MIDICOOL VOLLEY  Slovenská volejbalová 

federácia  

Kučerová  
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  Račianska športová liga – 

stolný tenis  

Slovenský 

stolnotenisový zväz  

Kučerová  

  Európsky týždeň športu  Národné športové 

centrum  

Kučerová  

Ivanko  

Matúška  

  Slávnostné otvorenie 

športového areálu  

MÚ Rača  Kučerová  

Ivanko  

Matúška  

 Račianska veža - šach  MÚ Rača  Kučerová  

 Rača cup - florbal  MÚ Rača  Ivanko  

Aktivity 

zamerané na 

spoluprácu s 

inými školskými 

inštitúciami   

Návšteva predškolských 

tried z MŠ  

ZŠ Tbiliská  Všetky učiteľky  

 Študuj dopravu – 

prezentácia SŠ 

dopravných  

MŠ SR  

  

Mgr. Štefaniová  

  

 NÁRODNÝ PROJEKT 

DUÁL Centire s. r. o.  

MŠ SR  

  

Mgr. Štefaniová  

  

 Talentcentrum  MŠ SR  Mgr. Štefaniová  

  Záložka do knihy spája 

školy  

Slovenská pedagogická 

knižnica  

Batáková  

 

  

Pri plánovaní a organizácii školských akcií sme vychádzali z nasledovných cieľov:   

- Podporovať osobnostný vývin dieťaťa. Našou snahou je počas celého 

školského roka ponúkať deťom aktivity všestranne rozvíjajúce jeho osobnosť 

so zameraním osobitne na: tvorivosť, športové schopnosti, orientáciu v 

spoločnosti, spoluprácu a pod. Pri plánovaní zohľadňujeme aktuálne potreby 

detí v ročníkoch a danom období a flexibilne výber akcií upravujeme.   

- Podporovať 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  
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Umiestnenie -  dosiahnuté 

výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach   
regionálne 

kolo   

krajské   

kolo   

celoslovenské 

kolo   
názov súťaže   umiestnenie   

Olympiáda zo 

SJL  

0  0  0  0  0  

Olympiáda 

ANJ    

0  0  0  0  0  

Račiansky 

jahodový kvet 

literárna časť   

          

Basketbal – 

chlapci    

3. miesto  0  0  0  0  

Malý futbal  účasť  0  0  0  0  

Futsal – st. 

žiaci  

3. miesto  0  0  0  0  

Hádzaná - 

chlapci  

2. miesto  0  0  0  0  

Cezpoľný beh - 

chlapci  

účasť  0  0  0  0  

Cezpoľný beh - 

dievčatá  

účasť  0  0  0  0  

Stolný tenis - 

dievčatá  

3. miesto  0

  

0

  

0

  

0

  
Šach  účasť  0

  

0

  

0

  

0

  

Dejepisná 

olympiáda    

  

  

  

  

  

1.miesto1x  

4.miesto 1x  

8.miesto1x  

10.miesto 

2x  

5 ÚR  

 0  0  0  0  

Geografická 

olympiáda   

4.miesto 1x  

10.miesto 

2x  

11.miesto 

1x  

13.miesto 

2x  

6 ÚR  

0  0  0  0  

Chemická 

olympiáda    

nekonala sa          

Biologická 

olympiáda  

nekonala sa          

Šaliansky 

Maťko   

0  0  0  0  0  
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Matematický kl

okanko    

    17 žiakov 

ÚR  

    

Maksík       25 žiakov 

ÚR  

    

Všetkovedko             

Račiansky 

jahodový kvet 

literárna časť   

3. miesto- 2 

ž. (3.-4.r.)  

2.stupeň -  

2. miesto 

4 žiaci  

3. miesto 

4 žiaci  

Pochvalné u

znanie 

3 žiaci  

3.miesto (1-

2.roč.)  

        

Račiansky 

jahodový kvet 

výtvarná časť   

1.miesto- 1 

ž. (3.-4.r.)  

2.miesto- 2 

ž. (3.-4.r.)  

3.miesto-

1  ž. (3.-

4.r.)  

Pochvalné 

uznanie 

trieda 1.B  

  

        

Pytagoriáda   11 žiakov 

ÚR ( 3.-4. 

r.)  

        

             

Hviezdoslavov 

Kubín   

Prebehlo len 

školské 

kolo  

        

i-Bobor       79 žiakov 

ÚR ( 3.-4. r.)  

    

Matematický 

klokan    

-  -  13 žiakov 

ÚR  
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Pytagoriáda   6 žiakov 

ÚR  

  

        

i-Bobor   -  -  58 žiakov 

ÚR  

    

Matematická 

olympiáda    

1 ÚR          

IQ olympiáda  Nekonala sa          

  

 

i)i) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach   

 

 

Umiestnenie 

-                   dosiahnuté 

výsledky   

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach   

regionálne 

kolo   

krajské   

kolo   

celoslovenské 

kolo   
názov súťaže   umiestnenie   

Olympiáda zo 

SJL  

0 0 0 0 0 

Olympiáda 

ANJ    

0 0 0 0 0 

Račiansky 

jahodový kvet 

literárna časť   

     

Basketbal – 

chlapci    

3. miesto 0 0 0 0 

Malý futbal  účasť 0 0 0 0 

Futsal – st. 

žiaci  

3. miesto 0 0 0 0 

Hádzaná - 

chlapci  

2. miesto 0 0 0 0 

Cezpoľný beh - 

chlapci  

účasť 0 0 0 0 

Cezpoľný beh - 

dievčatá  

účasť 0 0 0 0 

Stolný tenis - 

dievčatá  

3. miesto 0 0 0 0 

Šach  účasť 0 0 0 0 

Dejepisná 

olympiáda    

  

  

  

  

  

1.miesto1x 

4.miesto 1x 

8.miesto1x 

10.miesto 2x 

5 ÚR 

0 0 0 0 

Geografická 

olympiáda   

4.miesto 1x 

10.miesto 2x 

0 0 0 0 
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11.miesto 1x 

13.miesto 2x 

6 ÚR 

Chemická 

olympiáda    

nekonala sa 

    

Biologická 

olympiáda  

nekonala sa 

    

  
     

  
     

Šaliansky 

Maťko   

0 0 0 0 0 

  
     

Matematický kl

okanko    

  

17 žiakov 

ÚR 

  

Maksík   
  

25 žiakov 

ÚR 

  

Všetkovedko   
     

Račiansky 

jahodový kvet 

literárna časť   

3. miesto- 2 

ž. (3.-4.r.) 

2.stupeň - 

2. miesto 

4 žiaci 

3. miesto 

4 žiaci 

Pochvalné u

znanie 

3 žiaci 

3.miesto (1-

2.roč.) 

    

Račiansky 

jahodový kvet 

výtvarná časť   

1.miesto- 1 

ž. (3.-4.r.) 

2.miesto- 2 

ž. (3.-4.r.) 

3.miesto-

1  ž. (3.-4.r.) 

Pochvalné 

uznanie 

trieda 1.B  

    

Pytagoriáda   11 žiakov 

ÚR ( 3.-4. r.) 

    

  
     

Hviezdoslavov 

Kubín   

Prebehlo len 

školské kolo 
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i-Bobor   
  

79 žiakov 

ÚR ( 3.-4. 

r.) 

  

  
     

  
     

  
     

Matematický 

klokan    

- - 13 žiakov 

ÚR 

  

Pytagoriáda   6 žiakov ÚR  

    

i-Bobor   - - 58 žiakov 

ÚR 

  

Matematická 

olympiáda    

1 ÚR 

    

IQ olympiáda  Nekonala sa 

    

 

 

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  prebieha  zrealizované  

Zdravá škola    2010  prebieha  zrealizované  

Zippyho kamaráti         

Červené stužky   2009  prebieha  zrealizované  

Detský čin roka   2000  prebieha  nezrealizované  

Recyklohry   2009  prebieha  zrealizované  
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Ovocie do škôl   2009  prebieha  zrealizované  

iBobor   2010  prebieha  zrealizované  

Zippyho kamaráti          

        

Deň nezábudiek    2009  prebieha  zrealizované  

Šetríme batérie 

do Šmudlom  

2019  prebieha  zrealizované  

Ďalšie         

 

 

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 a je obsiahnuté predovšetkým v prierezových 

témach.   

  

  

j) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole:  (§ 2 ods. 1 písm. k)  - V školskom roku 2019/2020 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  44    

Z toho:    

knižnica  1  

-  vybavená 2 PC, e-knižnica pripojená na internet, 

prevádzka knižnice napojená na projekt Digitálna 

knižnica  

Triedy (kmeňové)  30 

- vybavené technikou (PC s dataprojektorom), 

triedy pre 1.stupeň sú naviac vybavené aj vizualizérom, 

všetky triedy sú vybavené novým nábytkom,   

- všetky triedy majú vymenenú podlahovú krytinu   
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Triedy (bifurkačné)  3  

-  určené na delenie žiakov – jazykové 

vyučovanie a náboženskú výchovu, sú vybavené PC  

a dataprojektorom   

  

  

odborné učebne  11  

- 
 
3 učebne VT sú dobre vybavené, priebežne sú 

dopĺňané potrebnou technikou,   

- vybavené novým nábytkom,    

 

ZŠS      

 

školská kuchyňa  1  

- Má novú podlahu (epoxidové) aj nový obklad,  -   

- vybavená kompostérom na spracovanie 

vytvoreného odpadu.   

- vybavenie kuchyne vyhovuje zvýšenej kapacite 

kuchyne kvôli zvýšeniu počtu žiakov školy, varenie pre 

MŠ (konvektomat, škrabka na zeleninu, miešače...),   

- v súčasnosti na maximálnej kapacite, v budúcnosti 

nevyhnutné jej navýšenie 

školská jedáleň  1  

-  priestranná, vybavená novým nábytkom a novými 

výdajovými okienkami 

-  v súčasnosti na maximálnej kapacite, v budúcnosti 

nevyhnutné jej navýšenie 

umyváreň pri  školskej 

jedálni  
1  

-  1 umývadlo priamo v ŠJ, 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  

- v súčasnosti sú v telocvični pôvodné parkety, v 

dohľadnej budúcnosti bude potrebné realizovať výmenu 

povrchu.   

šatne  29  

- 4 šatne v trakte pri telocvični – s novou podlahou, 

vymaľované  

- 25 šatní pre žiakov pri vchode školy- potrebná 

celková rekonštrukcia a navýšenie kapacity.   

umyvárne pri  telocvični  2   -  novo vybudované umyvárne, WC a sprchy  
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toalety    
-  Na každej chodbe sú 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 je súčasnosti využívaná v maximálnej miere. Pre súčasných žiakov má v 

súčasnosti obmedené priestorové podmienky,  dostatočný počet učební pre kmeňové triedy a 

zároveň má odborné učebne pre vyučovanie fyziky, chémie a biológie, hudobnej výchovy, 

výtvarnej výchovy, 4 učebne cudzích jazykov a 3 učebne informatiky. Vzhľadom na neustále 

sa zvyšujúci počet žiakov v škole začína byť nedostatok kabinetov pre učiteľov, miestností 

pre individuálnu prácu so žiakmi a telocvične. V popoludňajších hodinách deti využívajú 1 

miestnosť ako herňu školského klubu detí. Využívame priestrannú vstupnú halu na 

spoločenské podujatia ako sú slávnostné akadémie, koncerty a iné podujatia. Na škole sú 

vytvorené podmienky na vyučovanie predmetu technika a svet práce (dielňa, žiacka 

kuchynka).  

V najbližšej budúcnosti je potrebné podľa možností zvýšiť kapacitu školy, počet tried. 

V škole sa už nenachádzajú žiadne učebne, ktoré by umožnili nárast počtu žiakov, tried.  

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 tanec. Sprchy, 

šatne a chodby pri telocvičniach sú zrekonštruované. V samostatných priestoroch sú 

umiestnené šatne pre žiakov. Kapacita telocviční je nedostatočná, žiaci viacerých tried 1. až 

4. ročníka bývajú na niektorých hodinách v telocvične spolu.  

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

Súčasťou školy je športový areál. V tomto školskom roku bola realizovaná ďalšia 

rekonštrukcia areálu – umelý povrch na hokejbalovom ihrisku a dokočisko pre skok do 

diaľky.  Na začiatku školského roka boli odovzdané do užívania. Areál je otvorený verejnosti. 

V najbližšom období je potrebné rekonštruovať zvyšné časti areálu –multifunkčné ihrisko. 
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Ďalšiu rekonštrukciu je potrebné zacieliť na deti využívajúce areál počas školského klubu 

detí.  

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet žiakov sú priebežne obnovovaný školský nábytok 

a vybavenie tried – interaktívne tabule.  

Za veľmi pozitívne považujeme, že žiaci zariadenie v škole šetria a udržujú poriadok 

v triedach.  

Školu v súčasnosti navštevujú dve deti ťažko telesne postihnuté. Vďaka 

predchádzajúcej rekonštrukcii v dostavbe výťahu môžu tieto deti navštevovať školu aj na 2. 

stupni.  

  

  

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)  

  

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

to predovšetkým organizovaním aktivít pre širokú verejnosť, spoluprácou s obcou, zapájaním 

miestnych organizácií do realizácie akcií školy. 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.  Väčšina aktivít zameraných na dosahovanie tohto cieľa 

bola z dôvodu uzatvorenia školy a realizácie dištančnej formy vyučovania obmedzená. Napriek 

tomu oceňujeme kvalitu online komunikácie s rodičmi a ich spoluprácu so školou.  

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 druhom polroku boli možnosti na 

rozvíjanie tejto stránky osobnosti žiakov veľmi obmedzené. Oceňujeme rozvoj samostatnosti 

žiakov a ich osobnej zodpovednosti pri dištančnej forme vzdelávania.  

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:  

- krúžková činnosť,  

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

- vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka.   

Počas dištančného vzdelávania oceňujeme rozvoj komunikačných kompetencií žiakov, 

predovšetkým ich schopnosti písomnej komunikácie.  

  

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. Svoje IKT schopnosti si môžu 

žiaci rozvíjať aj v organizovaných záujmových útvaroch. Počas dištančného vzdelávania sa 

významne posilnili informačno-komunikačné zručnosti žiakov. Všetci žiaci si na veľmi 

dobrej úrovni osvojili používanie aplikácie TEAMS, Zborovňa, Zoom, podľa inštrukcií 

učiteľa. Zvládli spôsoby zasielania zadaní, diagnostikovania a pod. v online priestore.  

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. 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.  Zorganizovali sme LVVK v 

7. ročníku.  Podporujeme záujmové útvary zamerané na športovú činnosť detí, ktoré v plnom 

rozsahu sa využívajú priestory školskej telocvične.  

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)    
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SILNÉ STRÁNKY  

- dobré riadenie procesov – vedenie 

školy, metodické združenia  

a predmetové komisie,   

- vzájomná  spolupráca  a podpora 

pedagógov,   

- vzťahy medzi pedagógmi,   

- vysoká odbornosť pedagógov, ochota a 

snaha ďalej sa vzdelávať,   

- vysoká flexibilita pedagógov pri 

adaptácii sa na online vyučovanie,  

- individuálna integrácia žiakov so 

ŠVVP, starostlivosť o žiakov so ŠVVP, 

individuálny prístup k žiakom so 

ŠVVP, vysoká odbornosť  

špeciálnych pedagógov,   

- zapájanie sa do projektov a súťaží  

- individuálny prístup k žiakom,   

- dobrá spolupráca s rodičmi, 

individuálny prístup.   

- intenzívne zapájanie žiakov do 

športových aktivít, dosahovanie 

úspechov v športových súťažiach,   

- dobrý technický stav budovy, výborné 

vybavenie budovy didaktickou 

technikou a učebnými pomôckami.  

- Dobrá schopnosť riešenia problémov so 

žiakmi,  

- Športový areál.  

SLABÉ STRÁNKY  

- časové zaneprázdnenie, nedostatok 

času,   

- organizácia  školských  akcií,  

zabezpečenie vzájomnej informovanosti,  

- technické zručnosti pedagógov 

potrebné pre online vyučovanie,  

- plnenie úloh v stanovených termínoch,  

- sledovanie informácií o organizácii 

školy, operatívnych zmenách,   

- nedostatok komunikácie pedagógov a 

zamestnancov školy pri riešení niektorých 

situácií spôsobená časovým stresom,  

- sociálna inklúzia žiakov so ŠVVP,   

- zapájanie rodičov do aktivít školy 

(pomoc pri údržbe areálu, brigáda s cieľom 

zlepšenia podmienok areálu školy pre 

voľnočasové aktivity).  
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PRÍLEŽITOSTI  

- využívať vzdelávacie aplikácie pre 

využitie v prípade online vyučovania,  

- podporovať a upevňovať kvalitu 

vzťahov medzi pedagógmi,   

- zdokonaľovať procesy riadenia,   

- zvyšovať IT kompetencie učiteľov,  

- zdokonaľovanie kvality priestorov  

školy,   

- zvyšovať  odbornú  úroveň 

pedagógov,   

- formovať vzťahy medzi žiakmi a 

klímu v triedach s cieľom inklúzie 

žiakov so ŠVVP, predovšetkým žiakov 

s poruchami správania  

(ADHD, autistické spektrum...),   

      - zapojiť sa do projektu Pomáhajúce    

profesie v edukácii II. 

  

- využívať  vysokú  

odbornosť pedagógov vo vyučovacom 

procese,  zlepšovať  podmienky pre 

individuálnu prácu so žiakmi so 

ŠVVP,   

- zlepšovať  časový 

manažment pedagógov,   

- zlepšovať  procesy  vzájomnej 

komunikácie a informovanosti,  

plánovať zmeny v procesoch, akciác 

apod.   

- zlepšiť komunikáciu s rodičmi 

so zameraním na zapájanie rodičov do 

akcií školy,  

- Zaradiť do aktivít školy 

preventívne programy zamerané na 

patologické javy spôsobené 

využívaním sociálnych sietí.  

  

RIZIKÁ  

- Prerušenie vyučovania z dôvodu druhej 

vlny pandémie COVID19,  

- Technické zabezpečenie online výučby 

na strane učiteľov aj žiakov,  

- Nedostatok priestorov pre vyučovanie – 

kmeňové triedy v odborných 

učebniach, individuálnu prácu so 

žiakmi, vyučovanie telesnej výchovy,  

- problémy vo vzťahoch medzi žiakmi 

spôsobného využívaním sociálnych 

sietí,  

- zvyšujúci sa počet detí,   

- obmedzené priestory pre vyšší počet 

detí (počet tried, šatní, kapacity jedálne 

a kuchyne...),   

- nedostatok odborných pracovníkov pre 

zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

detí so ŠVVP,   

- preťaženosť pedagógov,   

- veľké množstvo hodín na suplovanie, 

čo zvyšuje záťaž na učiteľa,   

- nedostatok učiteľov v bratislavskom 

regióne, v podmienkach našej školy  

problematické obsadenie pozícií 

učiteľ pre 1.stupeň, matematika).   

  

Návrhy opatrení:   

1. Do plánu aktualizačného vzdelávania zaradiť témy podporujúce kompetencie 

učiteľov potrebné pre efektívnu online výučbu.    

Zodpovední: vedúciPK a MZ 

2. Zrealizovať aktivity zamerané na sociálne inklúziu a inklúziu žiakov so ŠVVP do 

činnosti jednotlivých tried.   
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Zodpovedný: Chylák, Komendová   

2. Vybudovať špecializovaná učebňu pre individuálnu prácu so žiakmi so ŠVVP.  

Zodpovený: Hirschnerová   

3. Efektívne využívať pracovný čas, podľa možností eliminovať suplovanie.  

Zodpovedný: všetci, vedenie školy   

4. Rozvíjať vzťahy medzi pedagógmi na neformálnych akciách.  Zodpovedný: 

vedenie školy   

5. Vytvárať dobré podmienky pre prácu pedagógov s cieľom eliminovať ich prestup 

do iných škôl.   

Zodpovedný: vedenie školy   

  

 

r) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov       Na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium  

  

V procese výberu SŠ sme žiakom poskytli individuálne poradenstvo besedy, akcie 

a návštev stredných škôl. Naši absolventi sú umiestnení na SŠ, na ktorých mali 

záujem študovať. Všetci žiaci deviateho ročníka boli prijatí na štúdium na strednej 

škole podľa svojho výberu.   

  

  

s) Školské stravovanie:  

 

Priemerný počet stravníkov na deň:  640 

Počet zamestnancov:   

 

1 vedúca ZŠS  

1 administratívna sila  

1 hlavná kuchárka  

 

1  kuchárka 

5 pomocné kuchárky    

 

 

Samostatná kuchyňa:    áno      

 

Samostatná školská jedáleň:  áno 

 

 

 

Revitalizácia ZŠS - genéza:      

Kuchyňa:    

zakúpenie 2 kotlov       
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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  

konvektomat 2018   

kotol elektrický 200 l 2018  

škrabka na zeleninu 2018 miesič cesta 2018  

rekonštrukcia vzduchotechniky 2018   

vybavenia priestorov kancelárií a šatní novým nábytkom  

 

Jedáleň:   

zakúpenie nových stolov        

zakúpenie stoličiek        

zakúpenie stojanov na príbory  

 vymaľovanie priestorov jedálne 2015  

 

Klady:  

dobrý a čiastočne stabilný tím, vysoká kvalita a chuť pripravovaného jedla  

  

Nedostatky:  

elektroinštalácia – zastaraná rozvodná skriňa, nepripojenie k elektronickému  

potrebná dôkladná rekonštrukcia výťahu 

bezpečnostnému systému školy, hraničná kapacita – potrebné navýšenie kapacity 

kuchyne aj jedálne 

Nutné nákupy:  

chladiarenské boxy, prípadne dôkladná oprava  

 

  

 

Nutné opravy:  

rekonštrukcia elektrickej rozvodnej skrine   

rekonštrukcia chladiarenských boxov  

 

II 

Ďalšie informácie o škole:  
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a) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)  

  

V šk. roku 2019/ 2020 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 s kuchynkou.   

Stravovanie žiakov a pedagógov je zabezpečené  v samostatnej jedálni, ktorá 

pripravuje stravu prostredníctvom vlastnej kuchyne.   

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.  

Učebne umiestnené na juhovýchodnej strane sú v teplých dňoch veľmi 

prehrievané. Teplota počas dopoludnia prekračuje teplotu 33ºC, čo nie je v súlade s 

vhodnými psychohygienickými podmienkami. V budúcnosti bude potrebné 

koncepčne riešiť klimatizovanie budovy v horúcich dňoch.   

Po skončení dištančnej formy vzdelávania kvôli pandémii ochorenia 

COVID19, po návrate detí do školy boli zabezpečené zvýšené požiadavky na 

hygienu – meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk, pravidelná dezinfekcia 

priestorov školy.  

 

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 2019/2020 vytvorené možnosti pre široký výber záujmových 

činností. V škole bolo 32 skupín záujmových útvarov. Škola prijala 576 vzdelávacích 

poukažov, 146 detí poukaz neodovzdalo.  

Počas pandémie ochorenia COVID19 od maca do konca školského roka bola činnosť 

záujmových útvarov prerušená.  

  

 

Záujmové útvary  realizované cez systém vzdelávacích poukazov:   

  

P.č.  
Názov záujmového 

útvaru  

Počet 

skupín   
P.č.  

Názov záujmového 

útvaru  

Počet 

skupín   
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1.  Pohybové hry  
1 13.  Basketbal  2 

2.  Tanečný krúžok  1 14.  Cvičenia 

z matematiky  

2 

3.  Hudobno-tanečný  2 15.  Háčkovanie  1 

4.  Hra na flautu 1 16.  Počítačový krúžok  1 

5.  Športové hry  1 17.  Fyzika hrou  1 

6.  Práca s počítačom  1 
18.  

Volejbal  2 

7.  Triatlon  1 19. Gymnastika 6 

8.  Dejepisný krúžok 1 20. Enjoy English  1 

9.  
Pozemný 

hokej  

2 21. Futbal 1 

10.  
Stolný tenis  2 22. Šikovné ruky  1 

11.  Výtvarný 

krúžok  

1 23. Cvičenie zo SJL 2 

12.  Turistický 

krúžok  

2 
24. Hasičský  

1 

  

Záujmové útvary pracovali od 1. 10. 2019 v štandardnom režime až do prerušenia 

školského vyučovania 10. 3. 2020. Činnosť záujmových útvarov do konca školského 

roka nebolo možné obnoviť. Neboli vrátené žiadne vzdelávacie poukazy. Podľa 

usmernenia ministra školstva boli finančné prostriedky využité na nákup 

dezinfekčných prostriedkov. 

Záujmové útvary  realizované súkromnými subjektmi:   

  

P.č.  Názov záujmového útvaru  

1.  Šach 

2.  Karate 

3.  Švihadlá 

4.  Basketbal 

5.  Anglický jazyk 

6.  Baletogymnastika 
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7.  Florbal  

8. Parkur 

9. Futbal 

10. Triatlon 

11. Cyklokrúžok  

12. Hľadači pokladov  

  

Uvedomujeme si veľký význam zmysluplného trávenia voľného času detí. 

Okrem záujmových útvarov, ktoré škola realizuje v systéme vzdelávacích poukazov 

sme otvorení k spolupráci s inými inštitúciami, ktoré v priestoroch školy (na základe 

nájomných zmlúv) organizujú ďalšie záujmové útvary (viď. Tabuľka)  V čase mimo 

vyučovania umožňujeme na základe nájomných zmlúv bola telocvičňa využíva na 

prednostne pre športové aktivity detí. Pri výbere nájomcov uprednostňujeme 

organizácie, ktoré realizujú aktivity s deťmi. Môžeme konštatovať, že kapacity 

telocviční sú využívané v plnom rozsahu.  Činnosť všetkých záujmových útvarov 

realizovaná na základne nájomných zmlúv bola ku dňu 10. 2. 2020 ukončená.  

  

c) Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie 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, výpočtovú techniku v triedach, prevádzkuje bezpečnostný systém v škole, 

poskytuje motivačné odmeny pre žiakov úspešných v súťažiach a finančne podporuje 

akcie školy.   

  

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,  

• Tvorivá dielňa pre rodičov s deťmi na rôzne témy – predvianočná.  

• vianočné predajné trhy,  

Väčšinu plánovaných akcií nebolo možné realizovať z dôvodu prerušenia vyučovania, 

realizácie dištančnej formy vzdelávania, z dôvodu pandémia ochorenia COVID19.  
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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 – riešenie aktuálnych problémov školy, zabezpečenie informácií 

o aktivitách MČ Rača apod.   

• Rodičovské združenie – riešenie aktuálnych problémov školy, spolupráca pri 

organizovaní a financovaní akcií školy,   

• Liga pre duševné zdravie – realizácia programu Zippyho kamaráti,   

• Združenie rodičov pri ZŠ – riešenie aktuálnych problémov školy, spolupráca 

pri organizácii a financovaní akcií školy,   

• MŠ SR, KŠÚ  

• MO Matica slovenská v Rači – besedy, súťaž Račiansky jahodový kvet a iné   

• Miestne noviny – informovanie o akciách školy, Račiansky výber  

• CVČ Bratislava III, Hlinícka – návšteva výstav a keramickej diene   

• CPPPaP na Vajnorskej  ulici – návšteva akcií podľa aktutálneho programu  

• Žiacky parlament – príprava školských akcií,  

 

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.  Väčšina plánovaných akcií nebolo možné realizovať 

z dôvodu prerušenia vyučovania, realizácie dištančnej formy vzdelávania, z dôvodu pandémia 

ochorenia COVID19.  

  

  

e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2019/2020  

  

Dochádzka žiakov:  

  

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

Ospravedlnené 

hodiny  

11382 5635 Ospravedlnené 

hodiny  

12642 5668 

priemer na žiaka  27,97 13,45 priemer na žiaka  45,80 20,39 

Neospravedlnené 

hodiny  

189 93 Neospravedlnené 

hodiny  

200 28 

priemer na žiaka  0,46 0,22 priemer na žiaka  0,72 0,10 

 

V školskom roku 2019/2020 bolo udelených:   

 1.polrok: 

pochvala triednym učiteľom: 44 



42 

 

napomenutie triednym učiteľom: 13 

pokarhanie triednym učiteľom: 7 

pochvala riaditeľom školy:  1 

pokarhanie riaditeľom školy: 2  

  

2.polrok:   

pochvala triednym učiteľom: 15 

napomenutie triednym učiteľom: 3 

pokarhanie triednym učiteľom: 2 

pochvala riaditeľom školy: 4  

pokarhanie riaditeľom školy: 3  

 

  

V školskom roku 2019/2020:  

 

 1. stupeň  2.stupeň  SPOLU  

Počet hlásených žiakov – záškoláctvo:   
1  0 1 

Počet žiakov pod dohľadom kurátora:  

  
2 

 1  3 

 

U ostatných žiakov počet neospravedlnených hodín neprekročil 15. 

Žiaci, u ktorých sme riešili záškoláctvo pochádzajú z rodín s menej 

podnetným prostredím. S rodinami sa snažíme opakovanie komunikovať, 

spolupracujeme aj so Sociálnym oddelením MČ Bratislava-Rača.   

 Dvoch žiakov sme riešili aj v spolupráci s ÚPSVaR.  Jedného žiaka aj 

v spolupráci s Políciou SR.  

 

  

f)  Úspechy v rôznych oblastiach spoločenského života:  

Našou základnou prioritou bolo aj v tomto školskom roku formovanie 

osobnosti detí, ich sociálneho cítenia tak, aby z nich vyrastali dobrí a slušní ľudia 

pripravení na efektívne fungovali v spoločnosti. Prostriedkom pre dosiahnutie tohto 

cieľa bola účasť na rôznych charitatívnych projektoch. Viaceré aktivity neboli 

realizované z dôvodu prerušenia vyučovania pri pandémii ochorenia COVID19  

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.   

Počas školského roka sa na pôde školy realizovalo viacero významných 

kultúrnych podujatí: besedy so spisovateľmi, športovcami. Viaceré aktivity neboli 

realizované z dôvodu prerušenia vyučovania pri pandémii ochorenia COVID19.   

Ďalším z koncepčných zámerov školy je podporovať postavenie školy ako 

prirodzenej a dôležitej súčasti života mestskej časti  a mesta. Našou prioritou je 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 
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priateľov školy.  Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňovali akcií organizovaných 

mestskou časťou v podobe kultúrneho vystúpenia –vianočné trhy, výstava 

Račianskeho muzeálneho spolku, prechádzky po Rači a Karaptoch 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. Viaceré aktivity neboli 

realizované z dôvodu prerušenia vyučovania pri pandémii ochorenia COVID19.   

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. Viaceré aktivity neboli 

realizované z dôvodu prerušenia vyučovania pri pandémii ochorenia COVID19.   

Pre širokú verejnosť sme zorganizovali Vianočnú akadémiu, ktorá bola 

tradične ocenená za jej vysokú kvalitu.  Z kapacitných dôvodov bola rozdelená na 

Mikulášsku slávnosť detí prvého ročníka a akadémiu pre starších žiakov. Viaceré 

aktivity neboli realizované z dôvodu prerušenia vyučovania pri pandémii ochorenia 

COVID19.   

  

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 UNESCO 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 a 

prírodovednej gramotnosti žiakov – využívanie 

rôznych techník čítania s porozumením, aktivity 

školskej knižnice, návštevy knižných výstav, besedy 

so spisovateľmi, využívanie sebahodnotenia, 

metakognície vo vyučovacom procese, intenzívne 

využívanie učenia sa priamo v prostredí, ktorého sa 

poznatky týkajú – exkurzie, vychádzky, výlety.   

Využívanie online nástrojov v dištančnom 

vzdelávaní – Teams, Zborovňa, Zoom a iné.  

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 – 
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Červené stužky, Deň narcisov ..., zapojenie žiakov 

do komunitného projektu, 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 aktívne 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.  

Podporovanie žiakov v samostatnosti 

a zodpovednosti pri online dištančnej forme 

vzdelávania.  

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.  Počas dištančného vzdelávania zaradené 

aktivity a rozhovory na tému spoločného nažívania 

rodín počas karantény a význame vzájomnej 

komunikácie medzi deťmi.  

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 



45 

 

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...   

Podpora zodpovednosti detí za vlastnú cestu 

vzdelávaním počas dištančného vzdelávania.  

• 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.  

Podpora priateľskej komunikácie počas prerušenia 

dochádzky do školy.  

• spolupráca školy a rodiny: Rodiny žiakov 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...). Rodičov 

vnímame ako nevyhnutných účastníkov riešenia kolíznych situácií 

vo výchovnovzdelávacom procese – riešenie problémov pri učení 

aj v správaní. Intenzívnou a včasnou komunikáciou sa snažíme 

problémy riešiť. Podľa potreby sú prizývaní k riešeniu problémov. 

O výchovnovzdelávacích výsledkoch žiakov sú pravidelne 

informovaní. V budúcnosti je potrebné posilniť účasť rodičov na 

dobrovoľníckych akciách zameraných na zlepšenie podmienok pre 

výchovu, t.j. brigádnická dobrovoľnícka činnosť. Efektívna 

komunikácia s rodičmi aj počas prerušenia vyučovania.  



46 

 

• 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 raná čitateľská gramotnosť: Rozvoj 

čitateľskej gramotnosti sme počas celého školského roka vnímali 

ako prirodzenú súčasť vzdelávania vo všetkých predmetoch. Počas 

vyučovania sú v súlade so špecifikami vyučovacích predmetov 

využívané moderné metódy a techniky rozvíjajúce čítanie 

s porozumením. Počas roka bolo v škole viacero akcií a podujatí, 

ktoré formovali vzťah detí ku knihám –výstava kníh, beseda so 

spisovateľkou, burza kníh... Počas prerušenia vyučovania učitelia 

organizovali akcie na podporu čítania a monitorovali mieru čítania 

detí v domácom prostredí.  

• 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 boli na vlastivednej 

vychádzke po Rači. Formou výletov a a lyžiarskych zájazdov žiaci 

spoznávajú 

Slovensko. Ľudové tradície sú východiskom pre viaceré    

celoškolské akcie k Vianociam. Žiaci navštívili podujatie 

Račianskeho muzeálneho spolku.  

• 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.  Žiaci sú vedení k čistote prostredia v okolí školy, 

zúčastňujú sa brigád na čistenie priestoru okolo školy. V škole sa 
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dôsledne separuje odpad – papier, plasty, elektroodpad, biologický 

odpad.   

• 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.  

Dva krát ročne vychádza školský časopis pripravovaný žiakmi, 

druhé číslo vyšle v elektronickej podobe.   

  

Oblasť metodiky a vzdelávania  

  

• Samoštúdium: 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.  Po prerušení 

vyučovania z dôvodu pandémie ochorenia COVID19 sa učitelia 

veľmi flexibilne zúčastnili vzdelávania k nástroju Teams 

a samostatne sa z rôznych dostupných zdrojov naučili elektronické 

nástroje používať.  

• Pedagogickí zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie 

zamerané na využívanie technológií Microsoft v internej 

komunikácii školy. Vzdelávanie lektorsky zastrešil Miroslav 

Révay, garantom bola Mgr. Oľga Šándorová. Vzdelávanie bolo 

realizované v rozsahu 4 hodín. Ďalšie plánované vzdelávania 

nebolo možné z dôvodu prerušenia vyučovania možné realizovať.  

• Účasť na vzdelávaní: Okrem aktualizačného vzdelávania sa 

pedagogickí zamestnanci zúčastňovali aj na ďalších vzdelávaniach. 

Uprednostňovali vzdelávania organizované MPC, podľa priebežnej 

ponuky ukončili aj iné vzdelávania. Počas prerušenia vyučovania 

z dôvodu pandémia ochorenia COVID19 sa učitelia zúčastňovali 

rôznych online školení podľa ich výberu.  

 

Názov vzdelávania   

MZ34 

Počet 

vzdelávaných   

Priebeh vzdelávania/počet   

ukončilo   pokračuje   začalo   

Hejného matematika  6  6  0  0  

Online webinár RAABE  
1  1  0  0  

Informatika s Emilom  1  1  0  0  

Šikana- kiberšikana  1  1  0  0  

Digital skills  1  1  0  0  

Vzdelávanie triednych 

učiteľov – CPPPaP, BA 

3  

4 4 0 0 
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rigorózne 

štúdium na Katedre 

histórie FF UKF, téma 

záverečnej práce  ,,Dejiny 

obce     

    Lodno 1632 - 1767"    

                  1  

  

  

  

            1  

  

  

       

 0  

  

  

  

          0  

  

  

  

 

• Druhú atestáciu získali 2 učitelia a 1 učiteľ získal 1. atestáciu. 

Proces odovzdávania atestácie prebieha u 1 učiteľa.  

• Tvorba školských programov: Školský vzdelávací program bol v 

školskom roku 2019/2020 dopracovaný v zmysle Inovovaného 

štátneho vzdelávacieho programu v častiach pre 4. a 9. 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.  

• Z prostriedkov MČ Rača bola v tomto roku financovaná výstavba 

výťahu, aby bola zabezpečená bezbariérovosť budovy.   

• Z prostriedkov MČ Rača bola v tomto roku financovaná 

rekonštrukcia priestorov pre vedenie školy a nových tried.  

• 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,   

-  Dobrý technický stav budovy,   

  

- Optimálne hospodárenie s 

finančnými prostriedkami.  

- Nízky normatív štátu na žiaka,  

- Veľký počet integrovaných  

detí so ŠVVP, ktorých 

vzdelávanie je náročné na 

personálne obsadenie (špeciálny 

pedagóg, logopéd, pomôcky...)  

- organizačná náročnosť 

prenájmov priestorov pre 

realizáciu záujmových útvarov či 

iných športových akcií.  
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Príležitostí  Riziká:  

  

 

- Zabezpečenie odborného tímu 

pre vyučovanie predmetov podľa 

ŠVP pre integrované deti.   

- Neúspešnosť v zapájaní sa do 

projektov.   

- Finančné zabezpečenie 

havarijných situácií.   

- personálne obsadenie – učitelia, 

školská kuchyňa 

  

  

Materiálno – technická oblasť:   

           Silné stránky             Slabé stránky  

- Dobré vybavenie učebnými 

pomôckami.   

- Postupná rekonštrukcia interiérov 

školy.    

- Priebežné skvalitňovanie 

vybavenia školy v súlade s 

aktuálnymi potrebami žiakov 

a učiteľov.   

  

- Pôvodný stav rozvodov vody, 

elektroinštalácií a kanalizácie.   

- Havárie a neprevídateľné 

poruchy na budove a 

zariadeniach.  

- Prijímanie množstva detí nad 

kapacitné možnosti školy. - 

Obmedzená kapacita budovy.   

Príležitostí  Riziká  

- Spolupráca s rodičmi a miestnou 

komunitou.   

- Zapojenie sa do aktuálnych 

projektov a výziev.   

  

  

  

- Prijatie veľkého množstva detí 

do prvého ročníka a detí so 

ŠVVP.   

- Nedostatočná kapacita školy, 

telocviční, kuchyne a jedálne.  - 

Potreba výmeny podlahovej 

krytiny v telocvični a v jedálni.  

  

  

  

  

Zhodnotenie technického stavu budovy:    

  

           Silné stránky             Slabé stránky  
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- Priebežná rekonštrukcia 

podlahových krytín v triedach, 

rekonštrukcia kabinetov– rozpočet 

aj rodičovské združenie,  

rekonštrukcia priestorov pre 

špeciálneho pedagóga.  

-  Nedostatočná kapacita 

školy pre budúce školské roky.   

 - Vysoká teplota v triedach počas 

extrémne teplých dní.     

-  Operatívnosť v riešení 

havárií kanalizácie, 

elektrorozvodov a zariadení v 

ZŠS.  

- Neustále pribúdajúci počet 

žiakov v škole.  

- Efektívne využívanie súčasných 

priestorov školy.     

Rekonštruovaný športový areál 

školy.   

-  Navýšenie kapacity ZŠS 

dovybavením gastronomickými 

zariadeniami a rekonštrukciou 

vzdechotechniky.     

-  Bezbariérovosť budovy 

(výťah) pre telesne postihnuté deti.   
  

Príležitostí  Riziká:  

- Spolupráca s MÚ, rodičovským 

združením a miestnou komunitou 

pri riešení problémov.   

-  Nepredvídateľnosť pri 

vzniku havárií budovy, rozvodov 

a zariadení.   

 - Dokončenie športového areálu 

s ohľadom na deti ŠKD využívajúce 

areál v popoludňajších hodinách.  

-  Zvyšujúci sa počet 

žiakov v posledných rokoch.   

III 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie 

 

Od 10. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v 

súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v 

dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19. 

1. Metódy a formy: 

a) prvý a druhý týždeň: 

- komunikácia s rodičmi, žiakmi: zmapovanie možnosti technického vybavenia v 

domácnostiach: počítač, internet 

- úprava denného režimu žiakov 

- pravidelnosť vo vzdelávaní, odporúčanie: pravidelná denná práca 

- nastavenie individuálnej komunikácie a rozvrhu v jednotlivých triedach 
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- poskytnutie prihlasovacích údajov - www.bezkriedy.sk 

- zasielanie zadaní a dištančných úloh cez portál bezkriedy, mail, messenger ...  

 

b) ďalšie týždne: 

- sprístupnenie aplikácie Teams žiakom a učiteľom. Prihlásenie žiakov.  

- vyučovanie podľa upraveného rozvrhu cez online aplikáciu Teams, bezkriedy, Zoom  

- odovzdávanie dištančných zadaní úloh priebežne  

- online vzdelávanie prebiehalo vo všetkých triedach; v závislosti od technických podmienok 

sa nezúčastňovali všetci žiaci. Týmto žiakom boli poskytované raz do týždňa vzdelávacie 

materiály v printovej podobe na vrátnici školy.  

- zdroje vzdelávania: učebnice, PL, PZ, gramatické tabuľky, vlastné materiály učiteľov, videá, 

materiály: datakabinet, zborovna, bezkriedy, moderníhistorie, viber, ÚPN, Planéta vedomostí...  

- metódy a formy: prezentácie, pracovné listy, interaktívne cvičenia, práca s videom, samostatné 

učenie prostredníctvom IKT, text zameraný na čitateľskú a finančnú gramotnosť, problémové 

úlohy, vyhľadávanie i nformácií v texte, práca s obrazovým materiálom, texty s vysvetlením 

učiva, online kvízy, individuálne vysvetlenie učiva  

- integrovaní žiaci komunikovali so špeciálnymi pedagógmi a asistentmi, ktorí im efektívne 

pomáhali zvládnuť učivo,  

c) po otvorení škôl (od 1. 6. 2020): 

- dobrovoľná účasť na vyučovaní 

- vyučovanie podľa rozvrhu  

- uprednostňovanie pobytu vonku 

- diagnostika: zistenie vedomostí a zručností, získaných počas domáceho, dištančného 

vzdelávania 

- rozvoj komunikačných a sociálnych zručností žiakov, rozhovory so žiakmi 

2. Spôsob hodnotenia: 

- do 6. 4. 2020 - hodnotenie známkou 

- ďalšie obdobie: podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej 

situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 slovné 

hodnotenie. Žiaci dostávali pravidelne na každú zadanú prácu, úlohu odozvu od učiteľov, 

spätnú väzbu, pochvalu, povzbudenie, usmernenie, vysvetlenie.  

- Záverečné hodnotenie na vysvedčení bolo vo všetkých ročníkoch slovné.  

- preskúšanie žiakov do 31. 8. 2020 nebolo potrebné.  

 

3. učitelia 

- od 10. 3. do 31. 5. práca z domu - Home Office. Od 1. 6. pedagogickí zamestnanci pôsobiaci 

v triedach 1.-4. ročníka a vybraní učitelia, ktorí vyučovali v 5. ročníku nastúpili do školy. 

Ostatní učitelia pokračovali v dištančnom vzdelávaní z domu.  

http://www.bezkriedy.sk/
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- používanie vlastnej výpočtovej techniky: počítač, notebook, mobilný telefón, internetové 

pripojenie 

- spolupráca, vzájomné konzultácie medzi členmi PK (telefonicky, massegger, mail, zoom): 

práca žiakov, používané metódy, spätná väzba rodičov 

 

4. Materiálne podmienky: 

- žiaci, ktorí nemali dostatočné technické možnosti mali zabezpečené vzdelávanie formou 

printových materiálov odovzdávaných raz týždenne.  

- Zamestnanec školy zodpovedný za IT techniku na diaľku pomáhal odstraňovať technické 

problémy.  

 

5. Vyhodnotenie plnenia cieľov PK a MZ: 

- všetky ciele a očakávania obsiahnuté v pláne práce PK sa kvôli zatvoreniu škôl nepodarilo 

splniť - súťaže, olympiády, príprava žiakov, besedy, exkurzie, každoročné aktivity boli zrušené 

- naplnenie cieľa nad rámec: prechod učiteľov na online vzdelávania; samoštúdium učiteľov v 

oblasti online vzdelávania a podporných nástrojov; nové metódy a formy práce, 

sebahodnotenie, samostatnosť žiakov 

 

6. Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie: 

- do dištančného vzdelávania boli zapojení aj asistenti - niektorí žiaci ponúknutú pomoc 

asistentiek nevyužili; niektorí - kontaktovali asistentky len v prípade potreby 

- pravidelná konzultácia učiteľov so špeciálnym pedagógom, asistentkami 

- silná podpora rodičov zo strany špeciálnych pedagógov 

- počas letných prázdnin bol počas troch týždňov v prevádzke školský klub detí. Zúčastnilo sa 

ho viac ako 80 detí. Rodičia túto formu programu pre deti veľmi ocenili. Škola využila aj 

možnosť organizovania Letnej školy financovanej z prostriedkov MŠVVaŠ. Zúčastnilo sa jej 

v dvoch turnusoch 16 žiakov.  

 

7. Silné a slabé stránky: 

a) silné stránky: 

- rýchly nábeh na online vzdelávanie (mail, zoom, EduPage) 

- veľmi dobrá komunikácia elektronickou formou, mobilom: medzi učiteľmi navzájom, 

učiteľmi a asistentkami a špeciálnym pedagógom 

- porady online 

- nové metódy a formy vzdelávania 

- efektívne využívanie elektronických obsahov vzdelávania  

- žiaci mali možnosť rozvrhnutia práce počas týždňa, organizovať časový rozvrh kedy zadané 

úlohy vypracujú 

- zdokonalenie v ITK - učitelia, žiaci, rodičia 
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- väčšia zodpovednosť žiakov za vlastné vzdelávanie 

- zlepšenie etikety mailovej komunikácii 

b) slabé stránky: 

- strata osobného kontaktu so žiakmi 

- zložitá spätná väzba pri výklade nového učiva a pri oprave nesprávneho riešenia úloh 

- absencia, príp. slabé technické vybavenie, dostupnosť internetu 

- slabý dosah na nepracujúcich žiakov, nemožnosť ich donútiť, aby spolupracovali a pracovali 

- niektorí žiaci - nedostatočná motivácia, nedostatočné rozdelenie týždenného časového rozvrhu 

- niektoré deti odkázané na pomoc rodičov, časť odmietala zastupovať učiteľov 

 

8. Návrhy opatrení: 

- zabezpečenie digitálnej techniky učiteľov (pracovali na vlastných počítačoch) 

- zlepšenie digitálnych zručností učiteľov 

- individuálny prístup ku každému žiakovi, poznať domáce podmienky žiaka 

- pozitívne žiakov motivovať pochvalou, povzbudzovaním 

- začiatok budúceho školského roku: venovať dostatok (dlhší) času na zopakovanie a utvrdenie 

tém preberaných počas dištančného vzdelávania 

- témy, ktoré neboli prebraté, alebo neboli prebraté dostatočne, či majú kľúčový význam pre 

osvojenie ďalšieho učiva, presunúť do ďalšieho ročníka 

 

 

IV 

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. Priebeh školského roka výrazne ovplyvnilo uzatvorenie školy z dôvodu 

šírenia ochorenia COVID19 a prechod na dištančnú formu vzdelávania od 12.3.2020 

do 31.4.2020 a následnú obmedzenú prevádzku školy. 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. Využívať modernú didaktickú techniku (interaktívne tabule, počítačovú 

techniku) a vyučovacie softvéry, programy a aplikácie vo vyučovacom procese, 

online nástroje pre vzdelávanie.   

3. Rozvíjať gramotnosť žiakov, osobitne čitateľskú gramotnosť, matematickú a 

prírodovednú gramotnosť.   
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4. Podporovať osobnostný rozvoj žiakov, predovšetkým vzájomnú toleranciu, 

rešpekt, komunikáciu a efektívne riešenie problémov.   

5. Sústrediť sa na preventívne opatrenia k problematike skúsenosti detí s 

návykovými látkami predovšetkým na 2. stupni.   

6. Intenzívne ponúkať deťom zmysluplné voľnočasové aktivity ako preventívne 

opatrenie proti sociálno-patologickým javom.   

7. Sústrediť sa na podporu sebahodnotenia žiakov.   

8. Podporovať inklúziu žiakov zdravotne a telesne postihnutých, osobitne žiakov z 

rôznych sociálnych prostredí, zo zahraničia a z národnostných menšín.   

9. Zabezpečiť pedagogickú podporu žiakom zo zahraničia – jazykový kurz.  

10. Využívať metódu CLlL vo vyučovaní anglického na 1. stupni.   

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

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

13. Podporovať a zabezpečovať zmysluplné využívanie voľného času žiakov 

zabezpečením záujmových útvarov v popoludňajšom čase.   

14. Podporovať pohybové aktivity žiakov vo voľnom čase.   

15. Individuálne pristupovať k žiakom, podporovať ich v dosiahnutí najlepšieho 

výkonu, osobitne zapájaním nadaných žiakov do súťaží.   

  

V školskom roku 2020/2021 začne do prvého ročníka chodiť 115 detí. Pre 

tento počet žiakov bude kapacita školy vyčerpaná a nebude možné ďalšie navýšenie 

počtu žiakov.  

Od 10. marca 2020 do 31. mája 2020 prebiehalo v škole vyučovanie 

mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu. Od 1. 6. do 30. 6. nastúpili do školy žiaci 1. – 4. 

ročníka a od 15. 6. aj žiaci zvyšných ročníkov. Vyučovanie v mesiaci jún bolo 

dobrovošné. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola 

na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

 

 

Spracovala a predkladá:       Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.   

                                                                                riaditeľka školy  

 

V Bratislave dňa 10. 10. 2020  

  

Schválil:   
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Príloha č.1  

Rozbor hospodárenia za rok 2019 

  

Príloha č.2  

Hodnotiaca správa metodického združenia 1.-2. ročník v školskom roku 2019/2020 

 

 

Príloha č. 3  
Hodnotiaca správa   metodického združenia 3. – 4. ročník  v školskom roku 2019/20  

  
Príloha č.4 

Hodnotiaca správa predmetovej komisie Geografia, dejepis, biológia, chémia,  

občianska náuka, regionálna výchova  v školskom roku 2019/20  

  
 

Príloha č. 4 

Hodnotiaca správa predmetovej komisie  (matematika, fyzika, informatika)  v školskom roku 

2019/20 

 

Príloha č. 6 

Hodnotiaca správa predmetovej komisie výchovných predmetov (telesná a športová výchova,  

výtvarná výchova, hudobná výchova, výchova umením, technika)  v školskom roku 2019/20  

  
 

Príloha č. 7  

Správa výchovného poradcu za školský rok 2019/20 

 

Príloha č. 8   

Hodnotiaca správa  Metodického združenia Špeciálno – pedagogickej podpory  v školskom roku 

2019/20  

 
Príloha č. 9 

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Zš Tbiliská 4 v Bratislave za šk. rok 2019/20  

 

Príloha č.10 

Hodnotiaca správa PK cudzích jazykov v školskom roku 2019/20  

 

Príloh č. 11 

Hodnotiaca správa metodického združenia školského klubu detí za šk. rok 2019/20 

Príloha č.12  

Hodnotiaca správa   metodického združenia a predmetovej komisie (Hodnotiaca správa PK  SPV – 

slovenský jazyk, etická výchova.  v školskom roku 2019/20 
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Príloha 2 

Hodnotiaca správa   metodického združenia 1-2.ročník  

 v školskom roku 2019/20  

  
Prerokované na zasadnutí MZ :  1.7.2020  

  

  

Vypracovala:  Mgr.Lucia Kolmanová  

  
  

Predmetová komisia pracovala v tomto zložení:  

  
Vedúci MZ:  

Meno a priezvisko  Vyučuje  

Mgr. Lucia Kolmanová  triedny učiteľ I.A  

  
Členovia MZ:  

  

Meno a priezvisko  Vyučuje  

Mgr. Lenka Turzáková  triedny učiteľ I.B  

Mgr. Lucia Ferenčíková  triedny učiteľ I.C  

Mgr. Mariana Psotová  triedny učiteľ I.D  

Mgr. Kristína Szabová  triedny učiteľ I.E  

PaeDr. Alena Sovová  triedny učiteľ II.A  

Mgr. Marta Nemcová  triedny učiteľ II.B  

PaeDr. Katarína Nehézová  triedny učiteľ II.C  

Mgr. Miroslava Mičová  triedny učiteľ II.D  

Mgr. Alexandra Pestúnová  triedny učiteľ II.E  

  

  

Východiská a podklady:   

1. Plán práce Tbiliská 4, Bratislava na školský rok 2019/2020.   

2. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení.   

3. Vyhodnotenie jednotlivých podujatí.  

  

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

Rača:  

  

1. Hodnotenie základných oblastí činnosti MZ  

  

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

práce, z Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2019/20 a z aktuálnych  

podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov.  

  

V priebehu školského roka 2019/20 sa uskutočnilo 5 zasadaní  metodického združenia, ktoré 

pracovali na základe plánu práce na tento školský rok.   
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Plán činnosti predmetovej komisie bol orientovaný na tieto oblasti : riadenie a organizácia 

výchovno-vzdelávacieho procesu ,oblasť výchovy, vzdelávania,  kontrola a hodnotenie ako aj 

odborno-metodický rast členov predmetovej komisie.  

  

a. Oblasť riadenia  

  

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

úlohy :  

a) Pedagogickú dokumentáciu sme viedli v štátnom jazyku a sledovali aktuálne informácie 

o výchove a vzdelávaní, ŠVP, pedagogickej dokumentácii, ďalej dokumentácii, dokumentom 

a aktualizovaným dokumentom 

na www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk, www.ucimenadialku.sk

.  

b) Dodržiavali sme psychohygienické hľadisko trvania vyučovacej hodiny, prestávok na 

oddych, pitný režim a primeranú zaťaženosť domácimi úlohami.  

c) Využívali sme informovaný súhlas zákonných zástupcov na školské výlety, exkurzie, školy 

v prírode a neúčasť na vyučovaní žiakov, ktorí boli oslobodení od vyučovania predmetov.  

d) Nadviazali sme spoluprácu s CPPPaP pri práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, využívali nimi vydané publikácie a riadili sa ich pokynmi. Spolupracovali sme so 

školskou špeciálnou pedagogičkou pri riešení problémov slabo prospievajúcich žiakov a žiakov 

s poruchami správania. Vzniknuté problémy sme riešili bezodkladne.  

e) Zabezpečili sme konzultačno-poradenské služby pre rodičov žiakov zamerané na zlepšenie 

ich štýlu výchovy a starostlivosti o žiakov vo všeobecnosti v preventívnej rovine a upriamili 

sme pozornosť na žiakov s vývinovými poruchami.  

f) Monitorovali sme zmeny v správaní sa žiakov a v prípade oprávneného podozrenia na 

porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu sme bezodkladne zabezpečili ich ochranu 

a riešili vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami žiakov.  

g) Viedli sme žiakov k samostatnosti a zodpovednosti k práci, k rešpektovaniu právnych noriem 

(ŠP), dbali na pravidelnú dochádzku, dodržiavali kritéria pri hodnotení správania žiakov.   

h) Rozvíjali sme u detí primeranou formou kritické a tvorivé myslenie a sebahodnotenie.   

i)  Venovali sme zvýšené úsilie žiakom, u ktorých v minulom školskom roku boli preukázané 

slabšie vyučovacie výsledky vo vybraných predmetoch, ale i žiakom nadaným na literárne, 

matematické, hudobné, výtvarné a športové súťaže.  

j) Využívali sme vo vyučovacom procese materiálne pomôcky z kabinetu a do vyučovacieho 

procesu sme implementovali metódy s využitím informačných a komunikačných technológií.  

k) Zavádzali sme do vyučovania flexibilnejšie formy organizácie vyučovania, rôzne druhy 

učenia zamerané na verbálnu stránku, logiku, obrazotvornosť a predstavivosť, manipuláciu, 

pohyb a sociálne učenie od druhých cez seba, cez vzťahy k druhým a prežívaniu. Trvalé 

vedomosti žiakov sme zabezpečovali zážitkovým učením. Vo vyučovacom procese sme 

využívali Hejného metódu, CLIL a  Sfumato.  

l) Dokumentovali sme aktivity a priebežne sprístupňovali záznam z ich realizácie na školskú 

stránku.  

m) Zamerali sme sa na využívanie odbornej literatúry, detskej literatúry, dostupných učebníc, 

učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.  

n) Využívali sme interdisciplinárny prístup.  

  
  

  

b.  Oblasť výchovy   

V oblasti výchovy sme sa dbali na:  

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.vudpap.sk/
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a. Rešpektovanie práv dieťaťa, odstránenie všetkých foriem diskriminácie 

a šikanovania, usmerňovanie vzťahov v triednych kolektívoch a vzťahov medzi dievčatami 

a chlapcami .         

b. Rešpektovanie ľudských práv a ich zážitkovú implementáciu do vyučovania a počas 

triednických hodín s využitím Manuálu výchovy mládeže k ľudským právam KOMPAS, 

dostupný na www.iuventa.sk.                                                       

c. Vedenie žiakov k rešpektovaniu právnych noriem (školský poriadok), vytváraniu 

pozitívnej atmosféry a zlepšovanie vzťahu učiteľ – žiak.  

d. Realizovanie preventívnych programov na podporu mentálneho zdravia detí 

a žiakov.  

e. Zabezpečenie prípravy na život v 21. storočí, ktorý vyžaduje od človeka, aby bol 

schopný kriticky a tvorivo myslieť.  

f. Využívanie alternatívnych prostriedkov a inovatívnych vzdelávacích programov, 

vyučovacie stratégie, metódy a postupy (interaktívne, zážitkové, skúsenostné, projektové 

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

kompetencie žiakov.  

g. Premenu tradičnej encyklopedicko – memorovacej a direktívno – neživotnej formy na 

tvorivú – humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti.   

h. Využívanie odborných časopisov pre pedagogických zamestnancov, odbornej 

literatúry, detskej literatúry, dostupných učebníc vo výchovno-vzdelávacom procese, ktoré 

vychádzajú s podporou MŠVVaŠ SR./http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-

ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-podporu-vydavania-casopisov-v-roku-

2019/.  

i. Zapracovanie do tematických plánov pre jednotlivé predmety 

úloh  súvisiacich s multikultúrnou výchovou 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, predsudkom a v oblasti 

problematiky migrácie.   

j. Poskytovanie žiakom na hodinách ETV, TH informácií 

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.  

k. Posilnenie vo všetkých predmetoch tém zameraných na rozvoj európskeho povedomia 

a občianstva.  

l. Priebežne monitorovanie správania sa detí a ich zmeny v zmysle Dohovoru a právach 

dieťaťa.. V prípadoch oprávneného podozrenia porušovania ich zdravého osobnostného 

vývinu na bezodkladné zabezpečenie ich aktívnej ochrany a využívanie účinných 

nástrojov 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.  

m. Realizovanie projektov „Škola priateľská k deťom“ (www.unicef.sk) a aktivitám na 

prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvenciu a  kriminalitu, záškoláctvo, 

bezpečného používania internetu, ako aj na podporu morálneho 

a právneho povedomia (www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk )  

n. Spoluprácu s odbornými zamestnancami CPPPaP pri realizácii preventívno -

výchovných programov, aby školské preventívne programy mali primeranú odbornú 

garanciu.   

o. Sledovanie využitia voľného času a získanie žiakov pre prácu v záujmových 

útvaroch hlavne v prípade žiakov z málo podnetného prostredia.  

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-podporu-vydavania-casopisov-v-roku-2016/
http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-podporu-vydavania-casopisov-v-roku-2016/
http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-podporu-vydavania-casopisov-v-roku-2016/
http://www.unicef.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
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p. Rozvíjanie emocionálnej inteligencie v rámci vyučovania jednotlivých predmetov 

vhodným využitím prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, s prvkami 

psychológie  prispievajúcej k rozvoju emocionálnej inteligencie.   

q. Zverejňovanie priebežných úspechov žiakov na webovej stránke školy (so zreteľom 

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

v regionálnych novinách, v školskom rozhlase a aktualizovanie príslušných panelov na 

škole.  

  

  

c. Oblasť vzdelávania   

V oblasti vzdelávania sme sa zamerali na:  

a. Pokračovanie v  projektu: Zelená škola.   

b. Rozvíjanie čitateľskej 

gramotnosti žiakov, ktoré sú predpokladom pre porozumenie významu  textu,  pre  výber 

 kľúčových  informácií  a ich  posudzovanie  a vyvodzovanie 

logických záverov, využívaním uvoľnených úloh PISA a metodických príručiek 

na www.statpedu.sk .  

c. Využívanie možnosti školskej knižnice na vyučovanie najmä slovenského jazyka 

ale iných predmetov.  

d. Efektívne využívanie odbornej literatúry, detskej literatúry, dostupných učebníc, 

didaktickej techniky, učebne IKT vo výchovno-vzdelávacom procese.  

e. Využívanie učebných pomôcok kabinetných zbierok a učiteľskej knižnice a ďalej ich 

dopĺňaniu.  

f. Motiváciu žiakov k účasti na súťažiach a olympiádach, v jednotlivých predmetoch 

a zapájanie sa do súťaží tvorivosti a aktivít s finančnou podporou ZR.  

g. Rozvíjanie schopnosti intelektovo nadaných žiakov, zapájaním ich do riešení súťaží 

SJL, MAT, individuálne pracovanie so žiakmi s hlbším záujmom o tieto predmety.  

h. Venovanie pozornosti integrovaným žiakom, žiakom s vývinovými poruchami 

učenia, so zdravotným postihnutím, rešpektovanie metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ, spoluprácu so špeciálnym 

pedagógom a psychológom.  

i. Využívanie medzipredmetových vzťahov so zreteľom aplikovať poznatky na učivo 

iných predmetov.  

j. Zaradenie do vyučovania všetkých predmetov na tvorbu projektov, pripravenie 

podmienok na tvorbu projektových  dní.  

k. Na hodinách MAT pri výučbe na prácu s výučbovými CD na rozvoj finančnej 

gramotnosti.  

l. Rešpektovanie Dohovoru o právach dieťaťa v pedagogickom procese. 

Oboznamovanie žiakov veku primeranou formou s ich právami a povinnosťami v zmysle 

tohto dokumentu s využívaním aktivizujúcich metód o príslušných ustanoveniach Opčného 

protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, Opčného 

protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej 

pornografii, Opčného protokolu o procedúre oznámení.   

m.  Prevenciu pred  znečisťovaním  a  poškodzovaním  životného prostredia a 

vedenie žiakov na hodinách PVO, ETV, TH k 

uvedomelej  spotrebe  zdrojov,  k separácii, zhodnocovaniu (recyklácii) a likvidácii od

padov a tak u nich vytvárať správne postoje a správanie  k životnému prostrediu.   

n. Organizovanie na škole dobrovoľníckych aktivít a spolupracovanie pri ich 

organizácií s dobrovoľníckymi centrami v lokalite školy.   
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r. Organizovanie aktivít zameraných na multikultúrnu výchovu a výchovu proti 

diskriminácii, xenofóbii, antisemitizmu, intolerancii, rasizmu a predsudkom /súťaže, 

besedy, tematické výstavy, návštevy divadelných predstavení/.  

o. Zapájať sa do programov, ktoré podporujú využívanie informačných technológií 

v oblasti Portál Moderný učiteľ(www.modernyucitel.net), Planéta vedomostí 

a www.zborovna.sk.  

p. Organizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti 

diskriminácii, xenofóbii, antisemitizmu, intolerancii, rasizmu a predsudkom /súťaže, 

besedy, tematické výstavy, návštevy divadelných predstavení/.  

q. Vo vyučovacích predmetoch venovať pozornosť témam zameraným na 

úctu žiakov voči starším osobám.  

  
d. Oblasť kontroly a hodnotenia  

  

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.   

Pri hodnotení bol dodržaný Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy a pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením taktiež ustanovenie § 

55 ods. 4 školského zákona a príslušné pokyny na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a 

správania žiakov. Členovia PK/MZ vychádzali aj z odporúčaní poradenského zariadenia a 

vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.  

  

  

e. Oblasť odborno-metodického rastu členov MZ  

  

V oblasti odborno metodického rastu členov MZ:  

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.   

Pri hodnotení v prvom polroku šk.r.2019/2020 bol dodržaný Metodický pokyn č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy a pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným 

znevýhodnením taktiež ustanovenie § 55 ods. 4 školského zákona a príslušné pokyny na 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov. Pri hodnotení druhého 

polroka šk.r.2019/2020 vzhľadom na pandémiu COVID-19 bol dodržaný Metodický pokyn 

platný v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom 

roku 2019/2020 (www.minedu.sk).  

Členovia MZ vychádzali aj z odporúčaní poradenského zariadenia a vzdelávacieho programu 

pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.  

  

  

1.1 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2019/20  

  

Predmet   Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet   

Anglický jazyk  5  

  

  

  

  

  

http://www.modernyucitel.net/


  68  

  

  

  

1.2 Kontinuálne vzdelávanie    

  

Meno  Názov vzdelávania  

Mgr. Lucia Kolmanová  Vykonanie druhej atestácie  

Mgr. Mariana Psotová  Vykonanie druhej atestácie  

Mgr. Alexandra Pestúnová  Vykonanie prvej atestácie  

  
  
  

Forma vzdelávania   Počet vzdelávaných   
Priebeh vzdelávania/počet   

ukončilo   pokračuje   začalo   

Aktualizačné              

Prípravné atestačné    3  2   1     

Funkčné              

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

  

- 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.  

  

Meno  Názov vzdelávania  

Mgr. Lucia Kolmanová  Hejného metóda  

Mgr. Mariana Psotová  Hejného metóda  

Mgr. Lucia Ferenčíková  Hejného metóda  

Mgr. Kristína Szabová  Hejného metóda  

PeaDr. Alena Sovová  Hejného metóda  

Mgr. Marta Nemcová  Hejného metóda  

Mgr. Alexandra Pestúnová  Hejného metóda  

Mgr. Alexandra Pestúnová  Informatika s Emilom  

Mgr. Miroslava Mičová  Hejného metóda  

  

- členovia MZ si individuálne preštudovali legislatívne normy, učebné osnovy a vzdelávacie 

štandardy,  

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

-členovia MZ pracovali na svojom odbornom a osobnom raste  

- svojpomocne boli zhotovené rôzne učebné pomôcky, využívali internet a počítačovú 

techniku,  

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov  

1.4 Údaje o aktivitách a prezentácii MZ na verejnosti:   
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 Údaje o aktivitách organizovaných MZ  

Druh akcie   Názov akcie    Zodpovedná   

a)Exkurzie       

  

b)Vychádzky   Malé Karpaty  Kolmanová  

   Vychádzka po Rači  všetky učiteľky  

c)Výstavy    Výstava výtvarných prác na MÚ Rača  všetky učiteľky  

d)Koncerty    Výchovné koncerty  všetky učiteľky  

e)Divadelné 

predstavenia    

Malá morská víla  Mičová  

  Drevená krava  Gašparová  

f)Besedy       

  

g)Projektové dni    Deň matiek  všetky učiteľky  

   Deň Zeme  všetky učiteľky  

  

h)Kurzy       

Ch)Školy v prírode     Zimná škola v prírode  Nehézová  

i)Školské kolá súťaží 

a olympiád    

Hviezdoslavov Kubín  Kolmanová  

     Šaliansky Maťko  všetky učiteľky  

    Slávik Slovenska  všetky učiteľky  

j)Účelové cvičenia, 

cvičenia v prírode    

Cvičenie v prírode  Ferenčíková    

    Hry v prírode  všetky 

učiteľky  

  

   Ochrana človeka a prírody  Kolmanová    

k)Iné     Športová olympiáda   Ferenčíková  

    Úľuv   Kolmanová  

   Bubnovačka   všetky učiteľky  

   

  

  

   

  

  Údaje o aktivitách, do ktorých sa MZ zapojila   

Druh akcie   Názov akcie    Organizátor    Zodpovedný    

Tvorivé aktivity   Recyklohry  ZŠ Tbiliská  všetky učiteľky  

   Plody našich záhrad  ZŠ Tbiliská  Kolmanová  

  Vesmír očami detí – 

výtvarná súťaž  

Hvezdáreň 

Hurbanovo  

Kolmanová  
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  Račiansky jahodový kvet  MO MS 

Bratislava Rača  

všetky učiteľky  

  Vianočné tvorivé dielne  ZŠ Tbiliská  všetky učiteľky  

  Vianočné pohľadnice 

s p.Lesanom  

ZŠ Tbiliská  všetky učiteľky  

  Záložka do knihy  Slovenská 

pedagogická 

knižnica  

všetky učiteľky  

  

Environmentálne   

aktivity   

Šetríme batérie so Šmudlom   Eco- Daphne   Kolmanová  

Kultúrne aktivity   Vianočná akadémia  ZŠ Tbiliská  všetky učiteľky  

  Bubnujeme aby bolo deti 

lepšie počuť  

Centrum 
Slniečko, n.o., 
člen Koalície pre 
deti Slovensko  

všetky učiteľky  

Športové aktivity          

Aktivity zamerané 

na spoluprácu s 

inými školskými 

inštitúciami    

Návšteva predškolských tried 

z MŠ  

ZŠ Tbiliská  všetky učiteľky  

   

  

Pri plánovaní a organizácii školských akcií vychádzame z nasledovných cieľov:    

  

a. Motivovať žiakov k účasti na súťažiach a olympiádach, v jednotlivých predmetoch 

a zapájanie sa do súťaží tvorivosti a aktivít s finančnou podporou RZ.  

b. Zaradiť do vyučovania tvorbu projektov a pripraviť podmienky na projektové dni.  

c. Viesť žiakov k prevencii pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, 

k uvedomelej spotrebe zdrojov, k separácii, k recyklácii, k likvidácii odpadov a tak u nich 

vytvárať správne postoje k životnému prostrediu.  

d. Organizovať v škole, ale i mimo školy dobrovoľnícke aktivity a spolupracovať 

s dobrovoľníckymi centrami v lokalite školy.  

e. Viesť žiakov k samostatnosti a zodpovednosti k práci.  

f. Vytvárať pozitívnu atmosféru v triede a zlepšovať vzťah učiteľ – žiak.  

g. Realizovať preventívne programy na podporu mentálneho zdravia žiakov.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach   
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Názov    

súťaže, olympiády   

Umiestnenie 

-                   dosiahnuté 

výsledky   

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach   

regionálne 

kolo   
krajské   

kolo   
celoslovenské 

kolo   
názov súťaže   umiestnenie   

Matematický klokan          Matematický 

klokan  

 9 úspešní riešitelia  

Račiansky jahodový kvet 

výtvarná časť   3.miesto  

        

  

  

1.6 Údaje o projektoch, do ktorých je MZ zapojená:   

   

Názov projektu   Termín začatie 

realizácie projektu   

Termín ukončenia 

realizácie projektu   

Výsledky   

Záložka do knihy   

spája školy   

2009   priebežne   zrealizované  

Zdravá škola    2010   priebežne   zrealizované  

Zippyho kamaráti   2013   priebežne   zrealizované  

Detský čin roka   2000   priebežne   nezrealizované  

Ovocie do škôl   2009   priebežne   zrealizované  

Šetríme batérie so 

Šmudlom  

2019            prebieha  nezrealizované  

Detský čin roka  2010  prebieha  nezrealizované  

   

1.8 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   

• odbornosť pedagógov a záujem o jej 

zvyšovanie   

• materiálno – technické 

zabezpečenie a vybavenie tried  

• úzka spolupráca s rodičmi žiakov  

• spolupráca s rôznymi inštitúciami 

BBD, Úľuv, EkoDaphne. MÚ Rača  

• úspechy v oblasti prezentácie žiakov na 

rôznych súťažiach  

• pravidelné organizovanie škôl v 

prírode  

• vzájomná pomoc a spolupráca  

SLABÉ STRÁNKY   

•  vzájomná komunikácia medzi  MZ 1.-

2. a MZ 3.-4.  

• odbornosť pri vyučovaní cudzích 

jazykov   

• priebežné vedenie dokumentácie  

• spolupráca so školskou  knižnicou  

• nedostatočné vzdelávanie učiteľov 

v oblasti IKT a online technológií  

• umiestnenie školského klubu najmä 

v rannom čase do priestorov tried miesto 

herne  
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PRÍLEŽITOSTI   

• spoznávanie regiónu  

• organizovanie podujatí zameraných aj 

na rodičov našich žiakov  

  

RIZIKÁ   

• narastajúci počet žiakov a pedagógov  

• narastajúci počet žiakov s poruchami 

v správaní a vzdelávaní  

  

Návrhy opatrení:    

  

a. Využívať čo v najväčšej miere vzájomné konzultácie ohľadom výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

b. Na začiatku školského roka viesť MZ 1-4.spoločne, aby sme mali prehľad o zadelení 

jednotlivých úloh a nastavili si pravidlá spolupráce.  

c. Vzdelávať a zdokonaľovať sa v oblasti cudzích jazykov.  

d. Venovať dostatočnú pozornosť vedeniu pedagogickej dokumentácie.  

e. Zveriť školskú knižnicu pedagógovi, ktorý jej bude venovať patričnú pozornosť t.j. 

informovať nás o vhodnej literatúre pre žiakov, dopĺňať priebežne nové tituly, organizovať 

zaujímavé akcie zamerané na čitateľskú gramotnosť a zabezpečiť otváracie hodiny tak, aby aj 

v čase neprítomnosti daného pedagóga bolo vyriešené jeho adekvátne zastúpenie.  

f. Zapájať pedagógov viac do vzdelávania v oblasti IKT a online technológií.  

g. Venovať väčšiu pozornosť miestnemu regiónu.  

h. Do školských akcií zapájať viac rodičov našich žiakov.  

i. Školskému klubu detí zabezpečiť dostatočné množstvo hygienických potrieb 

a materiálu v čase ranného školského klubu, aby nemíňali a nepoužívali materiál danej triedy, 

ktorý bol zakúpený z triedneho fondu.  

  

V školskom roku 2019/2020 bolo udelených:    

   

1.polrok:    

pochvala triednym učiteľom:   

napomenutie triednym 

učiteľom:  

pokarhanie triednym učiteľom:   

pochvala riaditeľom školy:   

pokarhanie riaditeľom školy:   

Znížená známka zo správania na stupeň 2:   1 žiak  

Znížená známka zo správania na stupeň 3:   1 žiak  

  

  

2.polrok:    

pochvala triednym učiteľom: 1  

napomenutie triednym 

učiteľom:  

pokarhanie triednym 

učiteľom:   

pochvala riaditeľom školy:   

pokarhanie riaditeľom školy:   

Znížená známka zo správania na stupeň 4:  1 žiak  
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1.7 Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a 

rodičom   

   

Vzájomná spolupráca rodičov a školy bola veľmi dobrá.  Všetky požiadavky zo strany 

rodičov sme riešili najskôr na úrovni triedneho učiteľa a ak bolo potrebné aj s vedením školy, 

prípadne v spolupráci so špeciálnym pedagógom k vzájomnej spokojnosti.   

  

1.8  Úspechy v rôznych oblastiach spoločenského života:   

  

Žiaci 1. stupňa sa prezentovali s vianočným vystúpením pri NKD Rača v rámci vianočných 

trhov a tiež s vianočným vystúpením v nákupnom centre Avion.  

  

1.9 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 a vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

a právnickými osobami bola vzájomne korektná, prínosná a otvorená riešeniam, ktoré boli 

uspokojivé pre všetky strany.  

  

  

1.10  Informácie o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (12.3 - 

30.6.2020)  

  

1.  upravené metódy a formy   

 Od 12.3.2020 bolo vyučovanie na školách prerušené z dôvodu pandémie COVID 19. 

V tomto čase prebiehalo dištančné vzdelávanie formou emailov, portálu pre 

žiakov www.bezkriedy.sk, online. Využíval sa didaktický materiál spracovaný 

v učebniciach, pracovné listy, krátke videá, PowerPoint prezentácie, linky na 

vzdelávacie portály vhodné na precvičenie učiva, kanál youtube, prípadne vytvorený 

iný vlastný materiál. Sprístupnenie učiva postupne nabiehalo 

aj prostredníctvom komunikačného programu Skype, aplikácie Webex a Teams na 

online hodinách. Každá trieda si našla vlastný systém a postupne si  vytvorila aj 

vlastný ustálený rozvrh, podľa ktorého vyučovanie prebiehalo pravidelne v rovnakom 

čase. Po online hodinách dostali žiaci zadania domácich úloh 

na www.bezkriedy.sk, prípadne emailom. Zadané domáce úlohy rodičia žiakov po 

vypracovaní poslali na email triednym učiteľkám, ktoré ich opravili 

a po ich vyhodnotení zaslali rodičom žiakov spätnú väzbu. Žiaci, ktorí nemali domáce 

podmienky na online vzdelávanie, dostávali dištančne zadania úloh každý piatok na 

vrátnicu školy, ktoré si vyzdvihli a na nasledujúci týždeň v piatok priniesli na 

vrátnicu vypracované. Po otvorení škôl od 1.6.2020 bol zachovaný systém dištančného 

vzdelávania pre žiakov, ktorí nenastúpili na vyučovanie do školy. Žiaci, ktorí po 

otvorení škôl do školy nastúpili sa vzdelávali formou a metódami, ktoré 

boli odporučené MŠ.  

  

  

2. spôsob hodnotenia   

  

Priebežné hodnotenie bolo realizované prevažne formou slovného hodnotenia na 

online hodinách a prostredníctvom emailov, kde učitelia stručne vyhodnotili ako sa 

http://www.bezkriedy.sk/
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žiakom darilo a čo treba zlepšiť. Záverečné hodnotenie sa realizovalo slovným 

hodnotením vo všetkých predmetoch okrem výchov. Pri záverečnom hodnotení sme 

prihliadali na spôsob vyučovania počas prerušenia vyučovania. Hodnotila sa najmä 

aktivita žiaka, tvorivosť a vypracovávanie zadaných úloh. Napriek usmerneniu, že 

všetci žiaci 1.stupňa postupujú do ďalšieho ročníka, po konštruktívnej dohode 

triednych učiteliek a vedenia školy s rodičmi jedna žiačka opakuje prvý ročník a jedna 

žiačka druhý ročník.  

3. zamestnanci   

Pedagogickí zamestnanci pracovali počas mimoriadnej situácie prevažne z domu. 

Učitelia, ktorí nemali dobré technické pripojenie, mali možnosť pripájať sa na online 

hodiny v škole.  

4. materiálne podmienky   

Väčšina žiakov mala dobré technické zabezpečenie, teda mala možnosť pripojiť sa 

online z domu. Žiaci, ktorí nemali potrebné technické zabezpečenie boli vzdelávaní 

dištančnou formou. Materiál na vzdelávanie dostávali vytlačený a mohli si ho 

vyzdvihnúť každý piatok na vrátnici školy, prípadne osobne po dohode s triednym 

učiteľom.   

5. vyhodnotení plnenia cieľov školy  

V dôsledku mimoriadnej situácie nebolo možné naplniť ciele všetkých predmetov. Išlo 

prevažné o výchovné predmety ako výtvarná, telesná, hudobná a etická výchova. Na 

základe odporúčaní Ministerstva školstva SR sme vzdelávanie zamerali na nosné 

učivo daného ročníka, aby žiaci dokázali porozumieť učivu v nasledujúcom ročníku.   

6. vyhodnotení plnenia cieľov školy   

V jednotlivých predmetoch a vo všetkých ročníkoch v dôsledku mimoriadnej situácie 

sa učivo prebralo podľa odporúčaní Ministerstva školstva SR. Sústredili sme sa viac 

na učivo ťažiskových predmetov daných ročníkov, ktoré bolo nevyhnutnou 

podmienkou pre postup do nasledujúceho ročníka. Učivo sa prebralo v súlade so ŠkVP 

a nie potrebné meniť TVVP plány. Navrhujeme však v rámci možnosti toto 

učivo v nasledujúcom ročníku precvičiť, prípadne prehĺbiť.  

7. špecifická podpora počas mimoriadnej situácie  

Práca učiteľov, asistentov  a všetkých pedagogických zamestnancov prebiehala 

na veľmi dobrej úrovni. Vzájomne spolupracovali a zabezpečovali potrebnú pomoc 

hlavne pre žiakov zo sociálne slabého prostredia a integrovaným žiakom.  

  

  

8. silné a slabé stránky   

• Silné stránky: Učitelia sa zdokonalili v práci s počítačom, rôznymi 

komunikačnými zdrojmi a aplikáciami. Výrazne sa zlepšila sa komunikácia medzi 

rodičmi a triednymi učiteľmi. Veľmi dobre fungovala spolupráca s vedením školy, 

ktoré nás počas celej situácie riadilo a usmerňovalo.   

• Slabé stránky: Málo skúseností pedagógov v práci s počítačom. Slabé 

technické pripojenie žiakov, ale i niektorých učiteľov. Nedostatok počítačov 

v rodinách s viacerými deťmi detí. Pomalé a nepresné informácie zo strany 

Ministerstva školstva SR ku školám a následne aj pedagógom ohľadom vzniknutej 

situácie.  

  

9. návrhy opatrení  

  

• na základe možnosti výskytu opätovnej pandémie a prerušeného vyučovania 

odporúčame zlepšiť technické vybavenie učiteľa potrebné pri online vyučovaní  
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• zapájať pedagógov do školení ohľadom práce s rôznymi aplikáciami vhodnými 

na využívanie pri výučbe rôznych predmetov t.j. zlepšiť digitálne zručnosti 

pedagógov  

• aktívne využívať výhody microsovtu žiakmi  
• zakúpiť platené online aplikácie Alf, Kozmix, Wokabee, Emil  

  

  

V Bratislave,  10. júla 2020  

                                                                            zapísala: Mgr. Lucia Kolmanová  
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Príloha 3 

Hodnotiaca správa  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti MZ Základnej školy 

,  Tbiliská 4, 831 06 Bratislava   za školský 

rok 2019/2020  

  

  

        

Prerokované na zasadnutí MZ :     1.7.2020  

   

   

Vypracovala:  Mgr. Romana Bajtošová  

  

Predmetová komisia pracovala v tomto zložení:   

   
Vedúci MZ:   

Meno a priezvisko   Vyučuje   

Mgr. Romana Bajtošová   Trieda 3.C    

   
Členovia MZ:   

   

Meno a priezvisko   Vyučuje   

Mgr. Monika Gašparová   Trieda 4.A   

PaedDr. Silvia Kovárová   Trieda 4.B   

Mgr. Alžbeta Batáková  Trieda 4.C   

Mgr. Pavla Sadáková   Trieda 4.D   

Mgr. Andrea Hancková   Trieda 3.A   

Mgr. Zdenka Polakovičová   

  

Trieda 3.B  

  

  

Mgr. Michaela Padošová  

  

Trieda 3.D  

    

    

   

  

  

Východiská a podklady:   

1. Plán práce Tbiliská 4, Bratislava na školský rok 2019/2020.   

2. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení.   

3. Vyhodnotenie jednotlivých podujatí.  
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g. 1    

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 

2019/20  
   

Predmet   Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet   

  0  

    

    

    

    

    

   

   

h. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:   

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

školy   

   

     

Názov vzdelávania   
Počet 

vzdelávaných   

Priebeh vzdelávania/počet   

ukončilo   pokračuje   začalo   

Hejného matematika  6  6  0  0  

Online webinár RAABE  
1  1  0  0  

Informatika s Emilom  1  1  0  0  

Šikana- kiberšikana  1  1  0  0  

Digital skills  1  1  0  0  

   

   

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

• Spracované v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2019/2020  

   

Údaje o aktivitách organizovaných základnou školou    

Druh akcie   Názov akcie    Zodpovedná   

a)Exkurzie   ÚĽUV  Bajtošová  

   Ekodaphne  Polakovičová  

   Schaubmarov mlyn  Bajtošová  

b) Vychádzky  Vychádzka v Rači  Triedne učiteľky  

c)Výstavy    Vianoce v meste  Batáková  

   Jesenné plody záhrad  Bajtošová  

d)Koncerty    Bubnovačka  Gašparová  

e)Divadelné 

predstavenia    

Bábkové divadlo  Gašparová  

   Divadlo Aréna  Gašparová  

   Drevená krava- žiacke divadielko  Gašparová  
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f)Besedy   Beseda o Rači s Luknárovou  Polakovičová  

   Beseda o povolaní rodiča  Triedne učiteľky  

g)Projektové 

dni    

Zdravá výživa  Bajtošová  

h)Kurzy      

ch)Školy v 

prírode    

 Zimná ŠvP- 4.A, 4.D  Triedne učiteľky  

i)Školské kolá 

súťaží a 

olympiád    

I- Bobor  Polakovičocá  

  Maxík  Polakovičová  

  Račiansky jahodový kvet  Triedne učiteľky  

  Šaliansky Maťko  Batáková  

  Hviezdoslavov Kubín  Batáková  

  Pytagoriáda  Bajtošová  

  Matematický Klokan  Polakovičová  

  Všetkovedko  Bajtošová  

  Detská atletika  Sadáková  

j)Účelové 

cvičenia, 

cvičenia v 

prírode    

Cvičenie v prírode  Bajtošová  

k)Iné    Vianočná akadémia  Triedne učiteľky  

  Vianočné tvorivé dielne  Triedne učiteľky  

  Vianočné pohľadnice s Lesanom  Triedne učiteľky  

  

  

  

  

   

  

Údaje o aktivítách, do ktorých sa ZŠ zapojila    

  Údaje o aktivitách, do ktorých sa ZŠ zapojila   

Druh akcie   Názov akcie    Organizátor    Zodpovedný    

Tvorivé aktivity   Plody našich 

záhrad  

Bajtošová  Bajtošová  

   Vianočné tvorivé 

dielne  

Učitelia 1. 

stupňa  

Triedne učiteľky  

   Vianočné 

pohľadnice 

s Lesanom   

  Triedne učiteľky  

Environmentálne   

aktivity   

ÚĽUV  Bajtošová  Triedne učiteľky  
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Kultúrne 

aktivity   

Vianočná 

akadémia  

  Triedne učiteľky  

Športové 

aktivity    

Detská atletika    Sadáková  

  

  

   

Pri plánovaní a organizácii školských akcií vychádzame z nasledovných cieľov:    

   

• Podporovať osobnostný vývin dieťaťa. Našou snahou je počas celého školského roka 

ponúkať deťom aktivity všestranne rozvíjajúce jeho osobnosť so zameraním osobitne na: 

tvorivosť, orientáciu v spoločnosti, spoluprácu a pod.    

• Pri plánovaní zohľadňovať  aktuálne potreby detí v ročníkoch a danom období a 

flexibilne výber akcií upravujeme.    

• Monitorovali sme fyzickú aktivitu detí a žiakov, vrátane monitorovania stavu 

pohybového aparátu detí a žiakov so zdravotným oslabením a zaraďovali sme do výučby 

atraktívne pohybové aktivity  

  

   

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach   

• Spracované v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2019/2020  

  

   

Názov  

súťaže, olympiády  

  

Umiestnenie 

-                   dosiahnuté výsledky   

Umiestnenie v 

medzinárodných 

súťažiach   
regionálne kolo   krajské   

kolo   
celoslovenské 

kolo   
názov 

súťaže   

umiestnenie   

Olympiáda ANJ              

Atletika            

Basketbal – chlapci              

Orientačný beh - dievčatá             

Orientačný beh - chlapci             

Hádzaná - chlapci            

Cezpoľný beh - chlapci            

Cezpoľný beh - dievčatá            

Slávik Slovenska            

Dejepisná olympiáda              

Geografická olympiáda             

Chemická olympiáda              
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Šaliansky Maťko   1.miesto          

            

Matematický Klokan        17 žiakov 

ÚR  

    

Maksík       25 žiakov 

ÚR  

    

Všetkovedko             

Račiansky jahodový kvet literárna 

časť   

3.miesto-  

 2 žiaci  

(Demová, Pirohár)  

        

Račiansky jahodový kvet výtvarná 

časť   
1.miesto- 1ž  

2.miesto- 2 žiaci  

3.miesto- 1 žiačka  

        

Hviezdoslavov Kubín   Prebehlo len 

školské kolo  

        

Pytagoriáda   11 žiakov ÚR          

i-Bobor       79 žiakov 

ÚR  

    

   

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

údaje o  aktivitách a prezentácii školy na verejnosti   

• Spracované v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 1019/2020  

   

    

Názov projektu   Termín začatie 

realizácie projektu   

Termín ukončenia 

realizácie projektu   

Výsledky   

Záložka do knihy   

spája školy   

2009  prebieha  zrealizované  

Zdravá škola    2010  prebieha  zrealizované  

Detský čin roka   2000  prebieha  nezrealizované  

Ovocie do škôl   2009  prebieha  zrealizované  

iBobor   2010  prebieha  zrealizované  

Deň narcisov  2010  prebieha  nezrealizované  
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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   

• Dobrá vybavenosť 

edukačnými pomôckami na 

vyučovanie;  

• odbornosť vyučujúcich 

jednotlivých predmetov;    

• materiálne vybavenie 

školy;    

• IKT vo vyučovacom 

procese;   

• spolupráca s rôznymi 

inštitúciami BBD, Úľuv, EkoDaphne , 

Račianska izba;  

• tradícia organizovania 

vianočnej akadémie,    

• dosahovanie dobrých 

výsledkov vo výchovno - vzdelávacej 

činnosti;    

• realizácia školy 

v prírode;   

• zážitkové učenie;   

• vzájomná spolupráca 

pedagógov;   

  

SLABÉ STRÁNKY   

• Zlé technické vybavenie učiteľov  

• Nedostatočné technické vzdelávanie 

učiteľov v programe Microsoft Teams  

• Zlá komunikácia s úradmi  

• nedostatočná vnútorná 

motivácia niektorých žiakov;   

   

   

   

PRÍLEŽITOSTI   

  

• dobré podmienky pre 

vzdelávanie žiakov;   

• zapájanie sa do projektov,   

• možnosť zapájania sa do 

rôznych súťaží;   

• vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov;   
   

  

RIZIKÁ   

  

• nedostatočné finančné a 

spoločenské ohodnotenie pedagogických 

zamestnancov;   

• nekoncepčná práca v oblasti 

reforiem školstva;   

  

    

 

Návrhy opatrení:    

• Vybavenosť tr. učiteľov vlastnými notebookmi aj v kabinetoch  

• Zakúpenie platených online aplikácií Alf, Kozmix, Wocabee, Emil  

• Naďalej aktívne využívať výhody Microsoftu žiakmi  
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c) Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 

(§ 2 ods.    

    2 písm. c)   

   

Vzájomná spolupráca rodičov a školy bola maximálne vyhovujúca, potrebné dotazy, 

požiadavky a iné veci zo strany rodičov sme škola a triedny učiteľ riešili promptne a myslím si, 

že akúkoľvek situáciu sme vyriešili k vzájomnej spokojnosti. Rodičom bol k dispozícii triedny 

učiteľ, vychovávateľ, vedenie školy a taktiež špeciálny pedagóg.   

   

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:   

   

Spoluprácu vyhodnocujem ako maximálne otvorenú, všetko potrebné 

bolo  odkomunikované.  

  

  

 V školskom roku 2019/2020 bolo udelených:    

   

1.polrok:    

pochvala triednym 

učiteľom: 10 žiakov  

napomenutie triednym 

učiteľom: 2 žiaci  

 pokarhanie triednym 

učiteľom: 1 žiak  

pochvala riaditeľom školy: 0  

pokarhanie riaditeľom školy:1 žiak  

Znížená známka zo správania na stupeň 2:  1 žiak  

Znížená známka na stupeň 4: 1 žiak  

   

2. polrok:    

pochvala triednym učiteľom: 0  

napomenutie triednym 

učiteľom: 0 pokarhanie 

triednym učiteľom: 0  

pochvala riaditeľom školy: 0  

pokarhanie riaditeľom školy: 0  

Znížená známka zo správania na stupeň 2:  1 žiak  

Znížená známka na stupeň 3: 1 žiak  

    

  

f) Úspechy v rôznych oblastiach spoločenského života:   

Žiaci 1. stupňa sa prezentovali s vianočným vystúpením v nákupnom centre Avion.  

  

g) Informácie o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (12.3 - 

30.6.2020)  
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1. upravené metódy a formy – od 12.3.2020 bolo vyučovanie na školách prerušené 

z dôvodu pandémie COVID 19. Od daného dátumu boli žiaci vzdelávaní dištančnou formou 

pomocou emailov, portálu pre žiakov www.bezkriedy.sk a online. Každý triedny učiteľ si 

na základe rozhodnutia a dohody s rodičmi zvolil spôsob komunikácie o priebehu 

vyučovania. Od 20.4.2020 prebiehalo online vyučovanie všetkých tried cez aplikáciu 

Microsoft Teams. Každá trieda mala rozvrh, podľa ktorého sa žiaci pripojili. Po online 

hodinách dostali žiaci domáce úlohy, a to buď online test na www.bezkriedy.sk, 

alebo pracovné listy, alebo zadania z pracovných zošitov a učebníc. Zadané domáce úlohy 

žiaci po vypracovaní poslali na mail triednej učiteľky, ktorá ho opravila v prípade potreby 

a vyhodnotila. Žiaci, ktorí nemali domáce podmienky na online pripojenie, dostávali 

dištančne zadania na vrátnicu, ktoré si každý piatok vyzdvihli a doniesli vypracované. Od 

1.6. 2020 sa otvorili školy a do škôl nastúpili žiaci dobrovoľne. Žiaci, ktorí ostali doma, boli 

vzdelávaní dištančnou formou emailom.   

  

2. spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie bolo realizované formou slovného 

hodnotenia a malo charakter konštruktívnej spätnej väzby, kde sme pomenovávali a označili 

chyby. Záverečné hodnotenie bolo realizované slovným hodnotením vo všetkých 

predmetoch okrem výchov. Pri záverečnom hodnotení sme prihliadali na spôsob 

vyučovania počas prerušenia vyučovania, na aktivitu žiaka, tvorivosť, vypracovávanie 

domácich zadaní. Všetci žiaci 1. stupňa postupujú do ďalšieho ročníka.  

  

3. zamestnanci – pedagogickí zamestnanci pracovali počas mimoriadnej situácie 

z domu, poprípade učiteľ, ktorý nemal dobré technické pripojenie, mal možnosť 

pracovať  zo školy.  

  

4. materiálne podmienky – väčšina žiakov zvládla online pripojenie z domu, nebol 

problém nastaviť sa a pracovať. Minimálny počet žiakov, ktorí nemali technické vybavenie 

na prácu online, boli vzdelávaní dištančnou formou. Pracovné listy a učivo im bolo 

vytlačené a každý piatok pripravené na vrátnicu, kde si vyzdvihli zadania a doniesli 

vypracované zadania z posledného týždňa.  

  

5. vyhodnotení plnenia cieľov školy - V jednotlivých predmetoch a vo všetkých 

ročníkoch v dôsledku mimoriadnej situácie sa učivo prebralo podľa odporúčaní 

Ministerstva školstva SR a sústredili sme sa viac na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, 

ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku. Učivo bolo 

prebrané v súlade so ŠkVP, nie je potrebné meniť TVVP plány, avšak navrhujem učivo 

v prípade možnosti viac prehĺbiť a precvičiť v nasledujúcom ročníku.   

  

6. špecifická podpora počas mimoriadnej situácie – práca učiteľov, 

asistentov  a všetkých pedagogických zamestnancov bola maximálne výborná, 

vyzdvihujem rýchlo nadobudnuté technické spôsobilosti a aktivitu všetkých učiteľov.  

   

7. silné a slabé stránky – silné stránky: rýchle tempo v sebavzdelávaní učiteľov po 

technickej stránke, možnosti rôznych webinárov na sebazdokonaľovanie, komunikácia 

učiteľov a rodičov, jasné pokyny zo strany vedenia školy. Slabé stránky: slabé technické 

pripojenie niektorých žiakov, málo počítačov v rodine viacerých detí.  

  

8. návrhy opatrení – na základe možnosti výskytu sa opätovnej pandémie 

a prerušeného vyučovania je potrebné zabezpečiť lepšie technické podmienky učiteľa pre 

http://www.bezkriedy.sk/
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online vyučovanie, taktiež viac školení o možnostiach a formách pripojenia sa a práca 

s konkrétnou aplikáciou.  

  

  

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

MČ  Bratislava – Rača:   

   

Oblasť výchovno-vzdelávacej práce   

  
V oblasti výchovy sme sa dbali na:   

  

• Rešpektovať práva dieťaťa, odstrániť všetky formy diskriminácie a šikanovania, 

usmerňovať vzťahy v triednych kolektívoch a vzťahoch medzi dievčatami 

a chlapcami.                                                                      

• Viesť žiakov k rešpektovaniu právnych noriem (školský poriadok), vytvárať 

pozitívnu atmosféru a zlepšovať vzťah učiteľ – žiak.   

• Realizovať preventívne programy na podporu mentálneho zdravia detí 

a žiakov.   

• Zabezpečiť prípravu na život v 21. storočí, ktorý vyžaduje od človeka, aby bol 

schopný kriticky a tvorivo myslieť.   

• Využívať alternatívne prostriedky a inovatívne vzdelávacie programy, 

vyučovacie stratégie, metódy a postupy (interaktívne, zážitkové, 

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

so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov.   

• Premeniť tradičné encyklopedicko – memorovacie a direktívno – neživotné 

formy na tvorivo – humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a slobodu 

osobnosti.    

• Zamerať sa  na využívanie odborných časopisov pre pedagogických 

zamestnancov, odbornej literatúry, detskej literatúry, dostupných učebníc vo 

výchovno-vzdelávacom procese, ktoré vychádzajú s podporou MŠVVaŠ 

SR. http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-

msvvas-sr-na-podporu-vydavania-casopisov-v-roku-2016/   

• Zapracovať do tematických plánov pre jednotlivé predmety úlohy súvisiace 

s multikultúrnou výchovou 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, predsudkom 

a v oblasti problematiky migrácie.    

• 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.   

• Spolupracovať s odbornými zamestnancami CPPPaP pri realizácii preventívno -

výchovných programov, aby školské preventívne programy mali primeranú odbornú 

garanciu.    

• Sledovať využitie voľného času a získať žiakov pre prácu v záujmových 

útvaroch hlavne v prípade žiakov z málo podnetného prostredia.   

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-podporu-vydavania-casopisov-v-roku-2016/
http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-podporu-vydavania-casopisov-v-roku-2016/
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• Rozvíjať emocionálnu inteligenciu v rámci vyučovania jednotlivých predmetov 

vhodným využitím prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, s prvkami 

psychológie  prispievajúcej k rozvoju emocionálnej inteligencie. (www.statpedsk )   

• Zverejňovať priebežne 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.    

   

V oblasti vzdelávania sme sa zamerali na:   

• Naďalej pokračovať v  projekte: Zelená škola.    

• Rozvíjať čitateľské kompetencie žiakov, ktoré sú predpokladom pre 

porozumenie významu  textu,  pre  výber  kľúčových  informácií  a ich  posudzovanie  a 

vyvodzovanie logických záverov, využívaním uvoľnených úloh PISA a metodických 

príručiek na www.statpedu.sk     

• Využívať možnosti školskej knižnice.   

• Efektívne využívať odbornú literatúru, detskú literatúru, dostupné učebnice, 

didaktickú techniku, učebne IKT vo výchovno-vzdelávacom procese.   

• Využívať učebné pomôcky kabinetných zbierok a učiteľskej knižnice a ďalej ich 

dopĺňať.   

• Motivovať žiakov k účasti na súťažiach a olympiádach, v jednotlivých 

predmetoch a zapájať sa do súťaží tvorivosti a aktivít s finančnou podporou ZR.   

• Rozvíjať schopnosti intelektovo nadaných žiakov, zapájaním ich do riešení 

súťaží, individuálne pracovať so žiakmi s hlbším záujmom.   

• Pozornosť venovať integrovaným žiakom, žiakom s vývinovými poruchami 

učenia, so zdravotným postihnutím, rešpektovať metodické pokyny na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ, spolupracovať so 

špeciálnym pedagógom a psychológom.   

• Využívať medzipredmetové vzťahy a so zreteľom aplikovať poznatky na učivo 

iných predmetov.   

• Zaradiť do vyučovania všetkých predmetov tvorbu projektov, pripraviť 

podmienky na tvorbu projektových  dní. ( január 2019, marec, apríl 2019)..   

• Pri výučbe finančnej gramotnosti klásť zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, 

ktoré sa týkajú boja proti korupcii, klientelizmu a ochrany spotrebiteľa a  využívať 

centrálny informačný portál MŠVVaŠ 

SR http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/aktuality/Korupcia_Na

mety%20 na%20vyucovanie_dolozka.pdf..    

• V pedagogickom procese rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Veku 

primeranou formou oboznamovať žiakov s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto 

dokumentu s využívaním aktivizujúcich metód o príslušných ustanoveniach Opčného 

protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, 

Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a 

detskej pornografii, Opčného protokolu o procedúre oznámení.    

• Hodiny prírodovedy a pracovného vyučovania zamerať na prevenciu pred  

znečisťovaním  a  poškodzovaním  životného prostredia a viesť žiakov k uvedomelej  

spotrebe  zdrojov,  k separácii, zhodnocovaniu (recyklácii) a likvidácii odpadov a tak 

u nich vytvárať správne postoje a správanie  k životnému prostrediu.    

• Na hodinách vlastivedy za  účelom  posilňovania  národnej  hrdosti,  ochrany  

národného  dedičstva a budovania národnej identity pestovať u žiakov pozitívny vzťah 

ku kultúrnym hodnotám vypracovaním projektov na tému UNESCO (pamiatky a ich 

ochrana   a   pod.)   

http://www.statpedsk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/aktuality/Korupcia_Namety%20na%20vyucovanie_dolozka.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/aktuality/Korupcia_Namety%20na%20vyucovanie_dolozka.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/aktuality/Korupcia_Namety%20na%20vyucovanie_dolozka.pdf


  86  

• Organizovať na škole dobrovoľnícke aktivity a spolupracovať pri ich organizácií 

s dobrovoľníckymi centrami v lokalite školy.   

  

Spracovala a predkladá:  Mgr. Romana Bajtošová     

  
  

  

  

V Bratislave,  dňa.  7.7.2020  

   

Schválil:    
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Príloha 4 

Hodnotiaca správa predmetovej komisie   
Biológia, dejepis, geografia, chémia,  

 občianska náuka, regionálna výchova    

v školskom roku 2019/2020  

  
Prerokované na zasadnutí PK :     1. júla 2020  

  

Vypracovala: Mgr. Štefaniová  

  

Predmetová komisia pracovala v tomto zložení:  

  
Vedúci predmetovej komisie:  

  

Meno a priezvisko  Vyučuje  

Mgr. Jana Štefaniová  dejepis, občianska náuka  
  

Členovia predmetovej komisie:  

  

Meno a priezvisko  Vyučuje  

Mgr. Denisa Buchelová  dejepis  

Mgr. Ivan Chylák PhD.  dejepis  

Mgr. Darina Kučerová  dejepis  

Mgr. Denisa Kuricová  biológia  

Mgr. Klára Sladková  biológia, chémia  

Mgr. Lucia Slivková  geografia  

Mgr. Oľga Šandorová  geografia, regionálna výchova  

  

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov v školskom roku 2019/2020 v rámci 

PK:  

Predmet   Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet   

dejepis  2  

občianska náuka   1  

   

  

1. Hodnotenie základných oblastí činnosti PK  

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

práce, z Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2019/20  

a z aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov.  

Podľa Usmernení v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v 

školách z dôvodu ochorenia COVID-19 v školskom roku 2019/2020 vydaných ministrom 

školstva: Zákaz prevádzky zariadení pre deti a mládež, Prerušenie vyučovania v školách a 

školských zariadeniach.  

  

V priebehu školského roka 2019/20 sa uskutočnili 3 reálne zasadnutia predmetovej 

komisie Biológia,  dejepis, geografia, chémia, občianska náuka, regionálna výchova, ktoré 

pracovali na základe plánu práce na tento školský rok a 1 online stretnutie, ktoré reagovalo na 

vzniknutú situáciu spôsobenú prerušením vyučovania a uzatvorením škôl.  
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,   

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

výchovno-vzdelávacieho procesu, oblasť výchovy, vzdelávania,  kontrola a hodnotenie ako aj 

odborno-metodický rast členov predmetovej komisie.  

  

1.1 Oblasť riadenia   

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

úlohy :  

a. Pedagogickú dokumentáciu viedli v štátnom jazyku a sledovali aktuálne 

informácie o výchove a vzdelávaní, ŠVP, pedagogickej dokumentácii, ďalšej 

dokumentácii, dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch 

na:  www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk.  

b. Dodržiavali sme psychohygienické hľadisko trvania vyučovacej hodiny, prestávok na 

oddych, pitný režim hlavne v letných mesiacoch a primeranú zaťaženosť 

domácimi úlohami,   

c. Využívali sme  informovaný súhlas zákonných zástupcov - školský výlet, 

exkurzie.  

d. Nadviazali sme  spoluprácu s CPPPaP pri práci so žiakmi so sociálne 

znevýhodneného prostredia a využívali nimi vydané publikácie a riadili sa ich pokynmi.  

e. Zabezpečili sme  konzultačno-poradenské služby pre rodičov žiakov zamerané 

na zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti o žiakov vo všeobecnosti v preventívnej 

rovine a s upriamením pozornosti na žiakov s vývinovými poruchami učenia.   

f. Monitorovali sme zmeny v správaní sa žiakov a v prípade oprávneného podozrenia 

na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečili ich ochranu 

a  riešili vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami žiaka.  

g. Viedli sme žiakov k samostatnosti a zodpovednosti pri práci, k rešpektovaniu 

právnych noriem /ŠP/, dbali na pravidelnú dochádzku, dodržiavali kritériá pri hodnotení 

správania žiakov.   

h. Rozvíjali sme u detí primeranými formami kritické a tvorivé myslenie a 

sebahodnotenie.   

i. Venovali sme zvýšené úsilie žiakom, u ktorých v minulom školskom roku boli 

preukázané slabšie vyučovacie výsledky vo vybraných predmetoch.  

j. Využívali sme vo vyučovacom procese  materiálne pomôcky z kabinetu daného 

predmetu.  

k. Zavádzali sme do vyučovacieho procesu flexibilnejšie formy organizácie 

vyučovania, rôzne druhy učenia (verbálne, logikou vzájomných väzieb, 

obrazotvornosťou, predstavivosťou, manipuláciou, pohybom, sociálne učenie od 

druhých, cez seba, cez vzťahy k druhým, prežívaním).   

l. Dokumentovali sme aktivity a priebežne sprístupnili záznam z ich realizácie na školskej 

stránke, v školskom časopise, v miestnych novinách.  

m.  Zamerali sme sa na využívanie odbornej literatúry, dostupných učebníc, 

učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.  

n. Využívali sme interdisciplinárny prístup.  
  

1.2 Oblasť výchovy  

V oblasti výchovy sme dbali na:  

  

a. Rešpektovanie práv dieťaťa, odstránenie všetkých foriem diskriminácie a šikanovania, 

usmerňovanie  vzťahov v triednych kolektívoch a vzťahoch medzi dievčatami a chlapcami 

.                                                                     

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.vudpap.sk/
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b. Rešpektovanie právnych noriem (školský poriadok) u žiakov, vytváranie pozitívnej 

atmosféry a zlepšovanie vzťahu učiteľ – žiak.  

c. Realizovanie preventívnych programov na podporu mentálneho zdravia detí a žiakov.  

d. Zabezpečenie prípravy na život v 21. storočí, ktorý vyžaduje od človeka, aby bol 

schopný kriticky a tvorivo myslieť.  

e. Využívanie alternatívnych prostriedkov a inovatívnych vzdelávacích programov, 

vyučovacích stratégií, metód a postupov (interaktívne, zážitkové, skúsenostné, projektové 

a kooperatívne vyučovanie), ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie 

žiakov.  

f. Premenenie tradičných encyklopedicko – memorovacích a direktívno – neživotných 

foriem na tvorivo – humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a slobodu 

osobnosti.   

g. Využívanie odbornej literatúry pre pedagogických zamestnancov a dostupných učebníc 

vo výchovno-vzdelávacom procese, ktoré vychádzajú s podporou MŠVVaŠ SR.   

h. Zapracovanie úloh do tematických plánov pre jednotlivé predmety súvisiacich 

s multikultúrnou výchovou 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, predsudkom a v oblasti problematiky 

migrácie.   

i. Poskytovanie informácií žiakom na hodinách OBN 

o ľudskoprávnych a advokátskych organizáciách, mimovládnych neziskových 

organizáciách pôsobiacich v tejto oblasti.  

j. Posilnenie vo všetkých predmetoch témy zameranej na rozvoj európskeho povedomia 

a občianstva.  

k. Priebežne monitorovanie správania sa detí a ich zmeny v zmysle Dohovoru o právach 

dieťaťa. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného 

vývinu sme bezodkladne zabezpečili ich aktívu ochranu a využívali 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.  

l. Primerané informovanie o rizikách, že sa deti môžu stať obeťami sexuálneho 

zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie, o rizikách práce v zahraničí a o 

prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou na 

hodinách OBN.  

j. Mapovanie využitia voľného času žiakov a získavali sme žiakov pre prácu v 

záujmových útvaroch hlavne v prípade žiakov z málo podnetného prostredia.  

k. Rozvíjanie emocionálnej inteligencie v rámci vyučovania jednotlivých predmetov 

vhodným využitím prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, s prvkami 

psychológie  prispievajúcej k rozvoju emocionálnej inteligencie. (www.statpedu.sk )  

l. Priebežne zverejňovanie úspechov žiakov na webovej stránke školy (so zreteľom na 

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

novinách, v školskom rozhlase. Aktualizovali sme  príslušné panely na škole.   

  
  

1.3 Oblasť vzdelávania  

V oblasti vzdelávania sme sa zamerali na:  

a. Rozvíjanie čitateľských kompetencií žiakov i digitálnych zručností.  

b. Efektívne využívanie odbornej literatúry, dostupných učebníc, didaktickej techniky.  
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c. Rozvíjanie schopnosti intelektovo nadaných žiakov, zapájaním ich do riešení súťaží 

GEG, DEJ, BIO, CHE, individuálne pracovať so žiakmi s hlbším záujmom o tieto 

predmety.  

d. Rešpektovanie práv  integrovaných žiakov, žiakov s vývinovými poruchami učenia, so 

zdravotným postihnutím, s uplatnením metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ, spolupracovať so špeciálnym pedagógom 

a psychológom.  

e. Využívanie medzi predmetových vzťahov dejepis – geografia, dejepis – občianska 

náuka, chémia – biológia, geografia – regionálna výchova – dejepis.  

f. Tvorbu projektov vo všetkých predmetoch a  pripraviť podmienky na tvorbu 

projektových  dní.   

g. Uplatnenie výučby finančnej gramotnosti  a kládli sme  zvýšený dôraz na čiastkové 

kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii, klientelizmu a ochrany na hodinách 

OBN   

h. Rešpektovanie Dohovoru o právach dieťaťa.   

i. Zväčšený priestor na diskusiu na hodinách dejepisu a občianskej 

výchovy  o aktuálnych   problémoch   spoločnosti   (najmä   extrémizmus,   imigrácia,   vp

lyv   médií 

a osobitne  sociálnych  médií  na vytváranie  postojov,  korupcia  a  klientelizmus)  a tým 

sme u žiakov 

rozvíjali kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostnýc

h postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie a využívali sme prístupné 

metodické materiály   

j. Využívanie hodín biológie a geografie na prevenciu 

pred  znečisťovaním  a  poškodzovaním  životného prostredia, 

propagovať uvedomelú  spotrebu  zdrojov,   separáciu, recykláciu a likvidáciu odpadov, a 

tak u žiakov vytvárať správne postoje a správanie  k životnému prostrediu.   

k. Posilňovanie  národnej  hrdosti,  ochrany  národného  dedičstva a budovanie národnej 

identity a pestovaním u žiakov pozitívneho vzťahu ku kultúrnym hodnotám   

m. Organizovanie aktivít zameraných na multikultúrnu výchovu a výchovu proti 

diskriminácii, xenofóbii, antisemitizmu, intolerancii, rasizmu a predsudkom 

/návšteva Múzea M.R. Štefánika, Dušana Jurkoviča, Múzea polície SR, SNM/.  

  
1.4 Oblasť kontroly a hodnotenia  

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.   

Pri hodnotení bol dodržaný Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy a pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením taktiež ustanovenie § 

55 ods. 4 školského zákona a príslušné pokyny na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a 

správania žiakov. Členovia PK vychádzali aj z odporúčaní poradenského zariadenia a 

vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.  

Po uzatvorení škôl sme vychádzali z Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v 

čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020 vydanom ministrom školstva.  

  

1.5 Oblasť odborno-metodického rastu členov PK  

V oblasti odborno-metodického rastu členov PK:  

  

1.5.1 Kontinuálne vzdelávanie    
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Forma vzdelávania   Počet vzdelávaných   
Priebeh vzdelávania/počet   

ukončilo   pokračuje   začalo   

Aktualizačné    
Vzdelávanie 

triednych učiteľov – 

CPPPaP, BA 3  

4  

  

  

  

4  

  

  

  

 0  0   

rigorózne 

štúdium na Katedre 

histórie FF UKF, téma 

záverečnej 

práce  ,,Dejiny obce     
    Lodno 1632 - 

1767"    

                  1  

  

  

  

            1  

  

  

       

 0  

  

  

  

          0  

  

  

  

Funkčné    0  0  0   0   

  
2. Iné vzdelávanie (školenia, semináre, účasť na besedách)  
Mgr. Štefaniová - seminár a panelová diskusia Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus 

CVTI  SR  

                                                                                                                    
Mgr. Štefaniová - odborný seminár Interaktivita v edukačnom procese s využitím Oživených 

učebníc, RP MPC                                                                                                              
  

  

1.6 Údaje o aktivitách a prezentácii PK na verejnosti:   

    

 Údaje o aktivitách organizovaných PK    

Druh akcie   Názov akcie    Zodpovedná   

a)Exkurzie   Rača - 6. ročník október 2019    Mgr. Šandorová  

  Račianska izba - 5. ročník 
, september -  október 2019    

Mgr. Buchelová, Mgr. 
Kučerová  

   Slavín a historické centrum Bratislavy – 9. 
ročník, september 2019  

Mgr. Štefaniová  
  

  Národná banka Slovenska – 9. 
ročník, september 2019  

Mgr. Štefaniová  

   Deň župných škôl v Avione – 9. 
ročník, október 2019  

Mgr. Štefaniová  

  Aurélium – centrum vedy-7. 
ročník, október 2019  

Mgr. Sládková  

  CHKO Malé Karpaty – 6. ročník, október   Mgr. Šándorová  

  Múzeum M.R. Štefánika Košariská–
Bradlo  Mohyla 9. ročník,8.A, október  
Múzeum D. Jurkoviča Brezová pod Bradlom  

Mgr. Štefaniová  

  Duálne vzdelávanie – 9. ročník, november 2019  Mgr. Štefaniová  

  SNM - 5. ročník – december 2019  Mgr. Buchelová, 
Kučerová  

  Račianska izba - 6.C, február 2020  Mgr. Slivková  

  Historické centrum Bratislavy -
6.A.C, február 2020  

Mgr. Slivková  
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  Múzeum policie SR – 9.A, február 2020  Mgr. Štefaniová  

b)Besedy   Beseda o dospievaní – 6. 
a 7. ročník,október 2019  

Mgr. Sládková  

  NÁRODNÝ PROJEKT DUÁL Centire s. r. o. - 9. 
ročník, november –december 2019  
8. ročník, marec, máj 2020   

Mgr. Štefániová  

  Zo zástupcami SŠ o voľbe povolania priebežne i 
online  

Mgr. Štefaniová  

  

c)Projektové dni    Svetový deň zdravej výživy – október 2019  Mgr. Kučerová  

   30. výročie Nežnej revolúcie– november 2019 –   Mgr. Štefaniová  

  

  

d)Školské kolá súťaží a 
olympiád    

Dejepisná olympiáda      - 29 žiakov, 
6 postupujúcich do OK- 5 úspešní riešitelia  

Mgr. Štefaniová  

  Geografická olympiáda  - 31 žiakov, 
9 postupujúcich do OK- 6 úspešní riešitelia  

Mgr. Šándorová  

  

  

   

  

  

  

  Údaje o aktivitách, do ktorých sa PK zapojila   

Druh akcie   Názov akcie    Organizátor    Zodpovedný    

Tvorivé aktivity         

         

  

Environmentálne   

aktivity   

      

            

Kultúrne aktivity         

         

Športové aktivity    Športový deň  SOŠ, Hlinická  Mgr. Štefaniová  

         

Aktivity zamerané 

na spoznávanie   

spoločnosti    

      

         

Aktivity zamerané 

na spoluprácu 

s inými školskými 

inštitúciami    

Študuj dopravu – 

prezentácia SŠ dopravných  

MŠ SR  

  

Mgr. Štefaniová  

  

NÁRODNÝ PROJEKT 

DUÁL Centire s. r. o.  

MŠ SR  

  

Mgr. Štefaniová  
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  Talentcentrum  MŠ SR  Mgr. Štefaniová  

         

            

   

Pri plánovaní a organizácii školských akcií vychádzame z nasledovných cieľov:    

a) Posilňujeme  u žiakov národnú  hrdosť,  ochranu  národného  dedičstva, budujeme národnú 

identitu a pestujeme u nich pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám.   

b) Presadzujeme u žiakov  multikultúrnu výchovu a výchovu proti diskriminácii, xenofóbii, 

antisemitizmu, intolerancii, rasizmu a predsudkom.  

c) Umožňujeme žiakom diskutovať o 

aktuálnych   problémoch   spoločnosti   (najmä   extrémizmus,   imigrácia,   vplyv   médií a 

osobitne  sociálnych  médií  na vytváranie  postojov,  korupcia  a  klientelizmus)  a tým u nich 

rozvíjať kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných 

postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.  

c) Snažíme sa u žiakov vytvárať správne postoje k životnému prostrediu prevenciu 

pred  znečisťovaním  a  poškodzovaním  životného prostredia, 

propagujeme uvedomelú  spotrebu  zdrojov,  separáciu, recykláciu a likvidáciu odpadov.  

   

1.7 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   

Biologická olympiáda    0  0  0     0  

Dejepisná olympiáda    1.miesto 1x  

4.miesto 1x  

6.miesto 1x  

8.miesto 1x  

10.miesto 2x  

spolu 5 ÚR  

0  0     0  

Geografická 

olympiáda   

4.miesto 1x  

10.miesto 2x  

11.miesto 1x  

13.miesto 2x  

6 ÚR  

0  0     0  

Chemická olympiáda    0  0  0     0  

   

   

   

1.8 Údaje o projektoch, do ktorých je PK zapojená:   

 Aktivity, do ktorých sa ZŠ zapojila  v rámci PK v školskom roku 2019/2020:  

  
a. Iné  

  

Zber papiera  
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Zber plastov a elektroodpadu  

  

  
  
1.9 Informácie o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (12.3 - 

30.6.2020)  

počas hodnoteného obdobia bol vyučovací proces vykonávaný najprv prezenčnou a dištančnou 

formou vzdelávania cez portál www.zborovna.sk, mailový kontakt a sociálne siete a nakoniec 

i online vyučovaním cez aplikáciu TEAMS.  Spôsob  tohto vyučovacieho 

procesu  bol  vyvolaný mimoriadnou situáciou (od 10. 03. – 30. 06. 2020) a to z dôvodu 

prerušeného vyučovania a v súlade s nariadením hlavného hygienika SR a MŠVVaŠ SR. Po 

uzatvorení škôl sme vychádzali z Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 

vydanom ministrom školstva.  

Keďže boli využívané iné metódy a formy vyučovania žiakov, upravil sa obsah, spôsob a 

kritériá hodnotenia.  

  
Rozvrh  

Dištančné vzdelávanie zo začiatku prebiehalo zadávaním úloh podľa rozvrhu hodín cez 

portál www.zborovňa.sk. Po metodickom usmernení a odporúčaní MŠVVaŠ SR sa interval 

zadávaní úloh zmenil na 1 – 2-krát týždenne podľa predmetu a jeho časovej dotácie. Od mája 

sa zaviedol pravidelný rozvrh pre online vyučovanie v TEAMSe a žiaci mali 1x do 

týždňa online hodinu s vyučujúcim. 1.6. 2020 sa otvorila škola  pre žiakov 5. ročníka, pre tých 

ktorí nenastúpili do školy, prebiehala výučba aj naďalej dištančnou formou v koordinácií 

s vyučovaním daných predmetov prezenčne v škole.  

Metódy a formy  

Využívali sa hromadná forma vyučovania - online hodina pre celý ročník a individuálne 

konzultácie s vybranými žiakmi. Používali sa alternatívne metódy vyučovania, ako napríklad: 

samostatná práca s učebnicou, mapou, historickými textami, poznámky, doplňovačky, tajničky, 

pracovné listy, elektronické pracovné listy, online kvízy, prezentácie, tvorba projektov 

i prezentácií žiakmi, vyučujúci nahrávali komentár do prezentácií, nahrávanie videí cez 

ActivStudio3, filmy a videá na rôznych stránkach 

(napr. www.lepšiageografia.sk, www.youtube.com ), vysielanie RTVS (filmy: Veštba, Súboj 

titanov, Kukučka v temnom lese, Colette, Dunkirk, Prerušená pieseň, Oslobodenie  a ďalšie ).  

Zapojenie žiakov   

Záviselo od technického vybavenia žiakov. Väčšina žiakov mala internetové pripojenie na 

portál www.bezkriedy,sk, ktorý naša škola využívala už aj pred uzatvorením škôl. Po 

spustení online vyučovania cez TEAMS časť žiakov mala problémy s pripojením ( niektorí 

nemali kamery, iným vypadávali mikrofóny, sledovali online hodiny cez telefóny, viacero detí 

na jeden počítač v domácnosti). Spätná väzba boli dištančné úlohy, ktoré žiaci posielali 

na bezkriedu a maily jednotlivých vyučujúcich. Počas dištančnej formy výučby žiaci 

podľa pokynov zasielali fotografie vypracovaných úloh, alebo word súbory pracovných listov 

a krátkych domácich úloh a projektov. K týmto dostávali od vyučujúcich spätnú väzbu formou 

emailov, alebo správ. Na overenie vedomostí boli realizované online testy, kvízy a elektronické 

PL, ktoré slúžili najmä pre účely žiakov k sebareflexii vlastných vedomostí, ale tiež aj ako 

spätná väzba pre vyučujúcich. Žiakom, ktorí nemali potrebné technické pripojenie sa 1x do 

týždňa pripravovali zadania úloh, cvičení, pracovné listy, inštrukcie k výstupným projektom 

v printovej podobe. Triedny učiteľ všetky podklady vytlačil a pripravil na prevzatie 

v stanovenom čase na vrátnici ZŠ. O týždeň alebo v určenom termíne žiaci (rodičia) priniesli na 

http://www.lepšiageografia.sk/
http://www.youtube.com/
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vrátnicu školy vypracované úlohy a prevzali nové zadania. Použili sa všetky dostupné formy na 

zapojenie všetkých žiakov do dištančného vzdelávania.  

Môžeme konštatovať, že takými to formami práce sa do vzdelávania zapojili všetci žiaci v rámci 

vyučovania predmetov našej PK.  

Obsah  

V jednotlivých predmetoch a vo všetkých ročníkoch v dôsledku mimoriadnej situácie sa 

zredukovalo učivo podľa odporúčaní Ministerstva školstva SR a sústredili sme sa viac na 

ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva 

v nasledujúcom ročníku.  

Učivo bolo prebrané v súlade so ŠkVP . V každom ročníku a predmete bolo prebrané všetko 

učivo. Do nasledujúceho školského roka neostali žiadne témy, ktoré je nutné dodatočne prebrať 

so žiakmi. Zvýšenú pozornosť bude nutné venovať dôkladnému zopakovaniu a utvrdeniu učiva 

na začiatku školského roka 2020/2021.   

Hodnotenie žiakov  

Priebežné hodnotenie – bolo realizované formou slovného, percentuálneho alebo bodového 

hodnotenia a malo charakter konštruktívnej spätnej väzby, kde sme pomenovávali chyby a 

navrhovali postup pri ich odstraňovaní, snažili sme sa žiakov motivovať do ďalšej práce a viesť 

ich k sebahodnoteniu. Priebežné hodnotenie bolo oznamované vedeniu školy, žiakom aj ich 

zákonným zástupcom.  

Záverečné hodnotenie – bolo realizované slovným hodnotením vo všetkých predmetoch PK 

(vyučujúci prihliadali na kvalitu odovzdávaných zadaní, nápaditosť a tvorivosť, dodržanie 

termínu, aktivitu na online hodinách, s prihliadnutím na osobitosti, technické možnosti 

a individuálne podmienky na domácu prípravu).  

Všetci žiaci 2. stupňa v predmetoch PK postupujú do ďalšieho ročníka. Žiadny žiak 2. stupňa 

v predmetoch PK nebude preskúšaný.  

Zamestnanci   
Všetci členovia predmetovej komisie za aktívne zapájali do jej činnosti a plnili zodpovedne 

svoje úlohy určené plánom PK i za mimoriadnych podmienok. Oceňujem rýchlo nadobudnuté 

technické spôsobilosti a kreativitu všetkých učiteľov. Pedagogickí zamestnanci pracovali počas 

mimoriadnej situácie z domu na vlastných PC, mobiloch, zadávali úlohy cez 

portál www.bezkriedy, svoje maily a online vyučovanie realizovali cez aplikáciu Microsoft 

TEAMS, vytláčali v škole printové podoby úloh pre žiakov bez možnosti technického 

pripojenia, online konzultovali so žiakmi i rodičmi.  

  
Silné a slabé stránky dištančnej formy vzdelávania  

klady  zápory  

rýchlejšie osvojenie si práce 

v TEAMSe a iných technológiách  

nezabezpečený prístup k internetu 

v domácom prostredí pre všetkých žiakov  

okamžité hodnotenie elektronických kvíz

ov, PL, skúšobných testov – stupnice 

i správne odpovede  

rôzne hardvérové vybavenie žiakov, chýba noteboo

k a iné technické vybavenie  

zvládnutie dištančného vzdelávania zo str

any učiteľov  

rôzna úroveň kvality pripojenia  

sprístupnenie zdarma rôznych portálov  viac detí na 1 PC v rodine  

aktuálne inovácie www.zborovna.sk  neosobný kontakt  

včasné 

a zrozumiteľné pokyny zo strany vedenia  

neobjektívnosť hodnotenia (odpisovanie D.ú., 

pomoc rodičov pri vypracovavaní úloh)  

rozvrh pre online vyučovanie  nedodržiavanie termínov na vypracovanie zadaní  

imformovanosť žiakov i rodičov   nezapojenosť MPC  

http://www.bezkriedy/
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webmináre  pre učiteľov  online hodiny po ročníkoch  

pomoc špeciálneho pedagoga pri práci 

so žiakmi ŠVVP  

náročné vypracovávanie materiálov k porozumeniu

 úloh  

  náročné hodnotenie žiakov na základe  poslaných o

dfotených úloh 

a  sústavnej  spätnej  väzby pre žiakov  

  
Návrhy opatrení  

Neustále zlepšovanie digitálnych zručností pedagógov v rámci rôznych vzdelávaní s novými 

aplikáciami. Zabezpečiť  pre učiteľov pracovné PC a vytvoriť lepšie technické zabezpečenie.  

Zabezpečiť školenie k slovnému hodnoteniu žiakov.  
  

V Bratislave,  3. júla 2020  

                                                                            zapísala: Mgr. Štefaniová  
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Príloha 5 

Hodnotiaca správa predmetovej komisie  
Matematika, fyzika a informatika  

v školskom roku 2019/2020  
   
  

        
Prerokované na zasadnutí PK/MZ :     1.júla 2020  
    
Vypracovala:  Mgr. Alena Mrafková  
  
Predmetová komisia pracovala v tomto zložení:  
Vedúci predmetovej komisie:   

MENO PRIEZVISKO   VYUČUJE   

Alena Mrafková   fyzika, 
informatika   

Členovia predmetovej komisie:   

MENO PRIEZVISKO   VYUČUJE   

Lucia Slivková   matematika, 
informatika    

Marek Matúška   matematika, 
informatika   

Zdenka Polakovičová   informatika    

Alena Amínová   matematika   

Ľudmila Ďurdovičová   informatika   

Marianna Psotová   informatika   

Hancková Andrea   informatika   

Zuzana Hirschnerová   matematika   

  
V priebehu školského roka 2019/2020 prebehli 4 zasadnutia predmetovej komisie, z toho 
jedno zasadnutie bolo online cez program MS Teams. Komisia pracovala na základe plánu 
práce pre tento školský rok.  
  
Od 10. marca 2020 do 22. júna bolo prerušené vyučovanie v dôsledku mimoriadnej situácie 
spôsobenej pandémiou COVID – 19. Z tohto dôvodu neboli splnené ciele.   
  
Plán činnosti predmetovej komisie bol orientovaný na tieto oblasti: riadenie a organizácia 
výchovno-vzdelávacieho procesu, oblasť výchovy, vzdelávania,  kontrola a hodnotenie ako 
aj odborno-metodický rast členov predmetovej komisie.  

1. Oblasť riadenia  
V oblasti riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu sme sa zamerali na tieto 
úlohy:  

a. Pedagogickú dokumentáciu sme viedli v štátnom jazyku a sledovali aktuálne informácie 
o výchove a vzdelávaní, ŠVP, pedagogickej dokumentácii a aktualizovaných dokumentoch 
na: www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk.  
b. Dodržiavali sme psychohygienické hľadisko trvania vyučovacej hodiny, prestávok na oddych, 
pitný režim a primeranú zaťaženosť domácimi úlohami.   
c. Využívali sme informovaný súhlas zákonných zástupcov - školský výlet, exkurzie.  
d. Pokračovali v dobrej spolupráci s CPPPaP pri práci so žiakmi.  

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.vudpap.sk/
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e. Zabezpečili konzultačno-poradenské služby pre rodičov žiakov zamerané na zlepšenie ich štýlu 
výchovy a vzdelávaní.  
f. Viedli žiakov k samostatnosti a zodpovednosti pri práci, k rešpektovaniu právnych noriem 
/ŠP/, dbali na pravidelnú dochádzku, dodržiavali kritériá pri hodnotení správania žiakov.   
g. Rozvíjali u detí primeranými formami kritické a tvorivé myslenie a sebahodnotenie.   
h. Venovali zvýšené úsilie žiakom, u ktorých v minulom školskom roku boli preukázané slabšie 
vyučovacie výsledky.  
i. Využívali vo vyučovacom procese  materiálne pomôcky z kabinetu daného predmetu.  
j. Zavádzali do vyučovacieho procesu flexibilnejšie formy organizácie vyučovania, rôzne druhy 
učenia (verbálne, logikou vzájomných väzieb, obrazotvornosťou, predstavivosťou, manipuláciou, 
pohybom, sociálne učenie od druhých, cez seba, cez vzťahy k druhým, prežívaním). Trvalé 
vedomosti žiakov zabezpečovali zážitkovým učením.  
k. Dokumentovali aktivity a priebežne sprístupnili záznam z ich realizácie na školskej stránke.  
l.  Zamerali sa na využívania odbornej literatúry, dostupných učebníc, učebných pomôcok 
a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.  
m. Využívali interdisciplinárny prístup.  

  
2. Oblasť výchovy   

  
Ľudské práva  
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 dňa 18. 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:  

a. Výchovu k ľudským právam v triede a škole sme usmerňovali tak, že sa stala integrálnou 
súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, podporila hodnotu človeka ako 
ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.  
b. Zapájali sme žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, 
súťaží.  
c. Vytvárali sme priaznivé multikultúrne prostredie, napomáhali sme žiakom porozumieť iným 
kultúram.  
d. Do tematických plánov pre jednotlivé predmety sme zapracovali úlohy súvisiace s výchovou 
v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania 
všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu.   
e. Realizovali sme projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie 
a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu.  
f. V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie sme sa snažili posilniť 
vo vyučovaní témy zamerané na rozvoj európskeho povedomia a občianstva.  

  
Práva detí a diskriminácia  
a. Rešpektovali sme práva dieťaťa, odstraňovali sme všetky formy diskriminácie a šikanovania, 
usmerňovali vzťahy v triednych kolektívoch a vzťahy medzi dievčatami a chlapcami.  
b. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme priebežne monitorovali správanie detí a ich 
zmeny. V prípade agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania sme 
vzniknutú situáciu ihneď riešili.  
c. Viedli sme žiakov k rešpektovaniu právnych noriem (školský poriadok).  

  
  

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova  
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a. Rozvíjali sme osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na uvedomenie si 
globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a 
medzinárodnej úrovni.  
b. Zvyšovali sme povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjali sme ich kritické uvedomovanie 
si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete aj 
pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti globálneho vzdelávania.  
c. Rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov 
zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie, 
zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi,  na vytváranie 
správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a 
poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.  
d. Podľa aktivít vypracovaných v metodickej príručke Globálneho vzdelávania pre ZŠ sme odučili 
1 hodinu v každom ročníku týchto predmetov. Zakomponovali sme témy globálneho vzdelávania 
do TVVP v každom ročníku.  

  
Mediálna výchova, bezpečnosť a prevencia  
a. Osobitú pozornosť sme venovali na hodinách informatiky téme bezpečnosti na internete. 
Na rozširovanie povedomia o bezpečnom používaní internetu sme využívali napríklad tieto webové 
stránky: www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk   
b. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme poskytovali žiakom zväčšený priestor na diskusiu 
o aktuálnych problémoch spoločnosti (najmä extrémizmus, imigrácia, vplyv médií 
a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia a klientelizmus) a tým 
rozvíjali kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných 
postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.  

  
  

  
Kvalifikácia zamestnancov  

a)Využívali sme možnosti školy dosiahnuť čo najvyššiu gramotnosť.  
  
1.3 Oblasť vzdelávania   

  
▪ Efektívne sme využívali vyučovaciu hodinu na vysvetlenie, kontrolu porozumenie 
a upevnenie učiva. Zamerali sme sa na prebratie základného učiva s prihliadnutím na štandardy 
a zručnosti a spôsobilosti žiaka.  
▪ Žiakom so zdravotným znevýhodnením bolo umožnené vo vyučovacom procese ale aj    

v mimovyučovacom čase používanie kompenzačných a iných pomôcok a poskytovať 
im primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami.  

▪ Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením sme dodržiavali ustanovenie  
§ 55 ods. 4 školského zákona a príslušné pokyny na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 
a správania žiakov. Vychádzali sme aj z odporúčaní poradenského zariadenia a 
vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.  

▪ Zamerali sme sa na čítanie s porozumením, zlepšovali vyjadrovacie schopnosti žiakov 
II. stupňa pomocou vhodných foriem a metód.  
▪ Prierezové témy ŠkVP sme zaradili do vyučovania všetkých predmetov.  
▪ Zabezpečili sme spoluprácu MZ I. stupňa a PK II. stupňa pri plynulom prechode žiakov zo 4. 
do 5 ročníka.   
▪ Efektívne sme využívali učebné pomôcky kabinetných zbierok a učiteľskej knižnice a ďalej 
ich dopĺňali.  
▪ Boli zakúpené učebné pomôcky na fyziku podľa požiadaviek vyučujúcich z fondu ZR (Združenia 
rodičov).  

http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.pomoc.sk/
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▪ Zapájali sme sa do súťaží tvorivosti a aktivít s finančnou podporou ZR.  
▪ Motivovali sme  žiakov k účasti na súťažiach a olympiádach, v jednotlivých predmetoch. Žiaľ 
prebehli len domáce kolá.  
▪ Rozvíjali sme schopnosti intelektovo nadaných žiakov, zapájaním ich do riešení súťaží MAT, 
FYZ, INF. Individuálne sme pracovali so žiakmi s hlbším záujmom o tieto predmety.  
▪ Pozornosť sme venovať integrovaným žiakom, žiakom s vývinovými poruchami učenia, so 
zdravotným postihnutím, rešpektovať metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 
s vývinovými poruchami učenia v ZŠ, spolupracovali sme so špeciálnym pedagógom 
a psychológom.  
▪ Využívali sme medzipredmetové vzťahy so zreteľom aplikovať prírodovedné poznatky 
na učivo iných predmetov.  
▪ Zaradili sme do vyučovania všetkých predmetov tvorbu projektov,   
▪ Po odbornej a metodickej stránke sledovali učiteľské noviny, odborné časopisy, internetové 
stránky.  
▪ Podporovali sme vyučovacie stratégie, metódy a postupy (interaktívne, zážitkové, 
skúsenostné, projektové vyučovanie, ale aj iné), ktoré prepájajli učenie so životom a rozvíjali 
kompetencie žiakov.  
▪ Snažili sme sa premeniť tradičné encyklopedicko – memorovacie a direktívno – neživotné 
formy na tvorivo – humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu žiakov a slobodu 
osobnosti.  
▪ Využívali sme alternatívne prostriedky a inovatívne vzdelávacie programy.  
▪ V používaní vyučovacích stratégií sme pomáhali budovať pozitívny postoj k ďalšiemu 
odbornému vzdelávaniu.  
▪ Implementovali sme Finančnú gramotnosť do ŠkVP na hodine matematiky. Pri jej výučbe na 
všetkých troch úrovniach sme kládli zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja 
proti korupcii a klientelizmu a ochrany spotrebiteľa.  
▪ Kontrolovali sme stav a úroveň rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov, výsledky zistení 
zovšeobecňovať a prijímať účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.  
▪ Na podporu výučby finančnej gramotnosti sme využívali centrálny informačný 
portál MŠVVaŠ SR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály 
a odkazy www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx.  
▪ Počas školského roka sme sa orientovali na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania  

zadefinovaného v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a 
plne  rešpektovali     Dohovor o právach dieťaťa.  
  

  
1.4 Oblasť kontroly a hodnotenia  

  
   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.   
   Pri hodnotení bol dodržaný Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 
školy a pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením taktiež sme uplatnili 
ustanovenie § 55 ods. 4 školského zákona a príslušné pokyny na hodnotenie a klasifikáciu 
prospechu a správania žiakov. Členovia PK vychádzali aj z odporúčaní poradenského 
zariadenia a vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.  
   Po uzatvorení škôl sme vychádzali z Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 
mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 
2019/2020 vydanom ministrom školstva.   
  
  

http://www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx
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1.5 Oblasť odborno-metodického rastu členov MZ/PK  
V oblasti odborno metodického rastu členov 
MZ/PK:  
  

  
1.5.1 Kontinuálne vzdelávanie    
  

    

Forma 
vzdelávania   

Počet 
vzdelávanýc
h   

Priebeh vzdelávania/počet   

ukončil
o   

pokračuj
e   

začal
o   

Aktualizačné     
Vzdelávanie triednych 
učiteľov – CPPPaP, BA 

3   

1  1  0  0  

Prípravné atetač
né  

0  0  0  0  

Funkčné  0  0  0  00  
   
2. Iné vzdelávanie (školenia, semináre, účasť na besedách)  
 Všetci vyučujúci:   

• Webináre MS Teams   
Pani učiteľka Mgr. Mrafková sa zúčastnila:   
• Odbornej konferencie Šoltésove dni 2019 - v dňoch 24. – 25. októbra 2019 na Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.   
• Webinár: "Humor vo vzdelávaní. Ako na to?"   
Pani učiteľka Mgr. Aminová sa zúčastnila:    
• Kontinuálnom vzdelávaní Motivačné metódy vyučovania matematiky a práce s triedou.   
• Hejného metóda - otvorená hodina - SZŠ Félix   
• Inovačné: Aktivizujúce motivačné metódy, formy a prostriedky na rozvíjanie pozitívneho 
vzťahu žiakov k matematike na ZŠ a SŠ (11.5.202   
• Školenie: Ako na písomky, testy, hodnotenie pre 2. stupeň ZŠ (23.6.2020)   
• Webinár: "Humor vo vzdelávaní. Ako na to?"   

  
• 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,  
•  kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov.  

  
  
  
1.6 Údaje o aktivitách a prezentácii PK na verejnosti:    
  

Údaje o aktivitách organizovaných základnou školou    

Druh akcie   Názov akcie    Zodpovedná   

a)Exkurzie   Európska Noc výskumníkov 
2019  

Mgr. Mrafková  

   Aurélium  Mgr. Mrafková  
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i)Školské 
kolá súťaží a 
olympiád    

Fyzikálna olympiáda  Mgr. Mrafková  

  Matematická olympiáda  Mgr. Hirschnerová  
Ing. Aminová, Mgr. 
Slivková,  
Mgr. Matúška  

  
  

1.7 Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach    
   

Názov    
súťaže, 
olympiád
y   
  

Umiestnenie 
-                   dosiahnuté výsledky   

Umiestnenie v 
medzinárodných 

súťažiach   

regionál
ne 

kolo   

krajsk
é   

kolo   

celosloven
ské kolo   

názo
v 

súťaž
e   

umiestnen
ie   

Pytagoriá
da   

0  0  0  -  -  

i-Bobor   0  0  1.miesto  -  -  

Matemati
cký 
klokan    

0  0  0  -  -  

Matemati
cká 
olympiád
a    

0  0  0  -  -  

1.8 Údaje o projektoch, do ktorých je PK zapojená:    
 Aktivity, do ktorých sa ZŠ zapojila  v rámci PK v školskom roku 2019/2020:   
   

Názov projektu   Termín 
začatie 

realizácie 
projektu   

Termín 
ukončenia 
realizácie 
projektu   

Výsledky   

Zber papiera        

Zber elektroodpadu        
   
  
  
  
9. Informácie o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (12.3 - 
30.6.2020)   

1. upravené metódy a formy  
I.Obdobie od 10.3.2020 – 22.4.2020   

Vyučujúci v predmete matematika, fyzika  a informatika sa zamerali na opakovanie aj preberanie 
nového učiva.     
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Hlavným cieľom bolo podporiť žiakov v učení, motivovať ich k najlepšiemu výkonu. Dôležité tiež 
bolo dostať deti od počítačov a dávať im praktické zadania. Napríklad, aby na fyzike vyrobili 
„karteziánskeho potápača“. Snažili sme sa zadávať úlohy tak, aby žiaci vedeli zapojiť aj svoje hobby či 
kreativitu a budovali si tak pozitívny vzťah aj k náročnejším a menej obľúbeným predmetom.  

Spôsob sprístupnenia učiva žiakom bol rôznorodý.    
Pri prezentácii učiva žiakom bol využívaný didaktický materiál spracovaný v učebnici a pracovnom 

zošite.   
Niektoré učivá boli sprístupnené prezentáciami pomocou MS Power Point, ktoré si vyučujúci 

samostatne vyrobili, ale aj použili z databázy portálu zborovňa: www.zborovna.sk.   
K učivám boli zasielané linky na videá sprostredkované youtube kanálom, kde boli prezentované 

postupy riešení úloh, alebo pre názorné pochopenie učiva pokusy. Niektoré videá si vyrobili vyučujúci 
a link na video bol zasielaný v mailoch a cez www.zborovna.sk.   

Precvičovanie a utvrdenie učiva prebiehalo formou cvičení v pracovnom zošite a pracovnými 
listami vypracovanými vyučujúcimi s príkladmi na precvičovanie, niektoré aj s výsledkami 
a vypracovanými celými postupmi.   

Na precvičenie učiva vyučujúci použili interaktívne cvičenie spracované programom MS Excel 
alebo HotPotatos v dostupnosti portálu zborovňa. Tieto boli pre žiakov prínosom, nakoľko hneď po 
skončení, videli, čo urobili dobre, prípadne, kde urobili chybu.   

Pokyny k práci v jednotlivých dňoch boli pridávané wordovým dokumentom, alebo stručným 
popisom priamo na nástenke www.zborovna.sk.   

Vyučujúca matematiky použila pracovný list na vymodelovanie telies z papiera 
z portálu www.datakabinet.sk.   

Individuálne vzdelávanie žiakov pomocou mobilnej aplikácie WhatsApp.   
Zadané práce a spätná väzba poskytnutá žiakom.   
Pre ukončenie učiva bol žiakom poslaný test cez portál zborovna.sk, vyhodnotené priamo cez 

stránku www.zborovňa.sk. Takmer každý žiak získal známku.    
Žiaci aktívne zasielali fotografie vypracovaných úloh (napríklad pracovných listov, prípadne strany 

zo zošita alebo odfotené obrazovky, printscreen i-cvičení), ku ktorým dostávali od vyučujúcej 
individuálne spätnú väzbu formou pošty cez www.bezkriedy.sk, alebo emailom.   

Spätnú väzbu poskytovali vyučujúcej aj rodičia formou pošty cez emaily alebo 
cez www.bezkriedy.sk     

Vypracované projekty a prezentácie podľa zadania žiaci odfotografovali, niektorí aj vyrobili video 
a poslali fotku, prípadne záznam vypracovaného projektu vyučujúcej na email, alebo 
cez www.zborovna.sk.   

Ak mali s niečím problém tak písali vyučujúcim email alebo správu na bezkriedy a dostali spätnú 
väzbu.   

   
II. Obdobie od 22.4.2020 – 22.6.2020   

Aj na našej škole sme rozbehli vyučovanie prostredníctvom nástroja Microsoft Teams, jednalo 
sa o online vyučovanie. V stredu 22.4.2020 prebehla triednická hodina, na ktorej úlohou triednych bolo 
zistiť, či žiaci nemajú technické problémy s prístupom na internet a či sa im podarilo pomocou 
s nástrojom MS Teams prihlásiť na danú hodinu. Od 27.4 sme zahájili online učenie podľa rozvrhu. 
Naďalej boli posielané dištančné úlohy a dobrovoľné úlohy pre šikovných žiakov.    

Žiaci, ktorí nemali prístup na internet   
Pre žiakov bez pripojenia na internet sa úlohy zadávali v tlačenej forme. Triednym učiteľom 

členovia odovzdávali v elektronickej podobe v stredu dištančné úlohy. Po vytlačení si každý piatok 
rodič prišiel do školy úlohy a odovzdal zadané úlohy z predchádzajúceho týždňa. Sekretárka zadania 
skenovala, a triedny učiteľ tieto poslal vyučujúcim. Vyučujúci úlohy opravil a takto sa vytváralo 
portfólio odovzdaných prác aj týchto žiakov .                        

http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.datakabinet.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
http://www.zborovna.sk/
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Pre žiakov po počiatočnej intenzívnej činnosti sa aj na základe pokynov MŠ SR vypracoval pre 
každú triedu rozvrh hodín, ktorý je uložený u vedenia školy. Týmto rozhodnutím sa predišlo preťaženiu 
pedagógov  i žiakov  v období karantény.    

Od 27.4.2020 sme sa všetci vyučujúci informatiky dohodli, že už nebudeme z predmetu 
informatika posielať dištančné úlohy, nakoľko toho majú dosť a dennodenne sa učia nové zručnosti. 
Teraz mali za úlohu zvládnuť nový nástroj MS Teams.   
METÓDY:   

• Motivačné   
• rozprávanie,   
•  rozhovor;   

• Expozičné   
• rozprávanie,    
• rozhovor,    
• vysvetľovanie,    
• práca s knihou príp. s písaným materiálom,   
• samostatná práca s využitím techniky,   
• samostatná práca s využitím techniky;    

• Fixačné   
•  metóda otázok a odpovedí,   
•  opakovací rozhovor,   
•  písomné opakovanie,   
•  ústne opakovanie;   

• Diagnostické    
• didaktické testy,   
• rozbor žiackych prác;   

   
FORMY:   

• hodiny preberania nového učiva,   
• expozičné,   
• fixačné,   
• aplikačné hodiny,   
• diagnostické  

2. Hodnotenie žiakov   
• Priebežné hodnotenie – spočiatku bolo hodnotené známkou, ktorú sme zapisovali do IŽK. 
Vyučujúci využívali slovné hodnotenie, percentuálne, ale aj bodové hodnotenie. Aktivitu 
a správnosť vo fyzike čiastočných úloh vyučujúca hodnotila pluskom. Pri hodnotení 
sme pomenovávali chyby a navrhovali postup na ich odstránenie. Celú dobu sme sa snažili žiakov 
motivovať do ďalšej práce a viedli ich k sebahodnoteniu. Priebežné hodnotenie žiakov bolo 
oznamované vedeniu školy, žiakom aj ich zákonným zástupcom.   
• Záverečné hodnotenie – Na pracovnej porade sme sa dohodli, že budeme žiakov hodnotiť 
slovne matematiku, fyziku aj informatiku. Vyučujúci prihliadali na kvalitu odovzdaných zadaní, 
projektov, ale aj pracovných listov.  
• Všetci žiaci 2. stupňa v predmetoch PK postupujú do ďalšieho ročníka. Žiadny žiak 2. stupňa 
v predmetoch PK nebude preskúšaný.   
  

3. Zamestnanci    
Všetci vyučujúci PK pracovali počas mimoriadnej situácie prevažne z domu zo svojich počítačov, 

mobilov. Pri prechode na MS Teams, sa individuálne vzdelávali cez webináre, aby sa naučili pracovať 
s týmto nástrojom.  Od 1.6.2020 vyučujúci učili podľa rozpisu a pohotovosti zo školy, kto nemal 
pohotovosť učil naďalej z domu.   

4. Materiálne vybavenie   
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Väčšina žiakov zvládla online pripojenie z domu bez problémov.  Z druhého stupňa bolo veľmi 
málo žiakov, ktorí nemali internet. Týmto žiakom triedny učiteľ zozbieral od vyučujúcich  pracovné listy 
a učivo online. Dištančné úlohy a nové učivo im  každý piatok pripravil na vrátnicu školy, kde 
si úlohy vyzdvihli a doniesli vypracované z posledného týždňa.   

5. Silné stránky  
Všetci vyučujúci bez prípravy a vzdelávania zvládli online vzdelávanie za pár dní.   
Naučili sa veľa z oblasti informačno-komunikačných technológií.  
Rýchle reakcie vedenia školy,  profesionálna príprava a zodpovedné riadenie.  

6. Slabé stránky  
Niektorým žiakom chýbalo technické vybavenie, vtedy je učenie na diaľku veľmi 
komplikované.  
  
Návrhy opatrení  
Zakúpiť  pre učiteľov pracovné PC, tablety a vytvoriť lepšie technické zabezpečenie. 
Zabezpečiť vzdelávanie, v oblasti učenia na diaľku.   
  
V Bratislave , 27.7.2020zapísala Alena Mrafková  

  



  106  

Príloha 6 

Hodnotiaca správa predmetovej komisie výchovných predmetov   
  

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

umením, technika, pracovné vyučovanie)  

   

 v školskom roku 2019/20  

  

  
Predmetová komisia pracovala v tomto zložení:  

  

Vedúca predmetovej komisie:  
  

Meno a priezvisko  Vyučuje  

Darina Kučerová  telesná a športová výchova, výtvarná 

výchova, technika, pracovné 

vyučovanie  

  
Členovia predmetovej komisie:  
  

Meno a priezvisko  Vyučuje  

Oľga Šándorová  telesná a športová výchova  

Dominik Ivanko  telesná a športová výchova, technika  

Marek Matúška  telesná a športová výchova  

Martina Dilongová  výtvarná výchova, hudobná výchova  

Nora Samuel  výtvarná výchova  

Marianna Psotová  hudobná výchova  

Silvia Kovárová  hudobná výchova  

Alexandra Pestúnová  hudobná výchova  

Alena Mrafková  technika  

Anežka Haščáková  výtvarná výchova, hudobná výchova  

Alžbeta Vorosová  technika  

  

Mgr. Dilongová – od októbra 2019 do konca školského roka – dlhodobá PN, vyučovacie 

predmety VYV a HUV boli odborne odučené.  

Mgr. Anežka Haščáková – nastúpila od 8. januára 2020 – zastupovanie za Mgr. Dilongovú.  

  

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

práce, z Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 a z aktuálnych 

podmienok školy a vzdelávacích potrieb zamestnancov.  

  

V priebehu školského roka 2019/20 sa uskutočnili 3 zasadnutia predmetovej komisie, ktoré 

pracovali na základe plánu práce na tento školský rok.   
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Od 10. marca 2020 do 22. júna bolo prerušené vyučovanie v dôsledku mimoriadnej situácie 

spôsobenej pandémiou COVID – 19. Z tohto dôvodu neboli splnené ciele výchovných 

predmetov.  

  

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 sa členovia PK VP zamerali 

na tieto úlohy :  

  

a. Pedagogickú dokumentáciu sme viedli v štátnom jazyku a sledovali sme 

aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, ŠVP, pedagogickej dokumentácii, ďalšej 

dokumentácii, dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch 

na:  www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk.  

b. Dodržiavali sme psychohygienické hľadisko trvania vyučovacej hodiny, 

prestávok na oddych, pitný režim a primeranú zaťaženosť domácimi úlohami.  

c. Využívali sme informovaný súhlas zákonných zástupcov - školský výlet, 

exkurzie, škola v prírode, neúčasť na vyučovaní žiaka, ktorý je oslobodený  od 

vyučovania predmetu.  

d. Nadviazali sme spoluprácu s CPPPaP pri práci so žiakmi zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a využívali sme nimi vydané publikácie a riadili sme sa ich 

pokynmi.  

e. Zabezpečili sme konzultačno-poradenské služby pre rodičov žiakov zamerané 

na zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti o žiakov vo všeobecnosti v preventívnej 

rovine a s upriamením pozornosti na žiakov s vývinovými poruchami učenia.   

f. Monitorovali sme zmeny v správaní sa žiakov a v prípade oprávneného podozrenia 

na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu sme bezodkladne zabezpečili ich 

ochranu a  riešili vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými 

zástupcami žiaka.  

g. Viedli sme žiakov k samostatnosti a zodpovednosti pri práci, k rešpektovaniu 

právnych noriem /ŠP/, dbali sme na pravidelnú dochádzku, dodržiavali kritériá pri 

hodnotení správania žiakov.   

h. Rozvíjali sme u detí primeranými formami kritické a tvorivé myslenie a 

sebahodnotenie.   

i. Venovali sme zvýšené úsilie žiakom, u ktorých v minulom školskom roku boli 

preukázané slabšie vyučovacie výsledky vo vybraných predmetoch.  

j. Využívali sme vo vyučovacom procese  materiálne pomôcky z kabinetu daného 

predmetu.  

k. Zavádzali sme do vyučovacieho procesu flexibilnejšie formy organizácie 

vyučovania, rôzne druhy učenia (verbálne, logiku vzájomných väzieb, obrazotvornosť, 

predstavivosť, manipuláciu, pohybom, sociálne učenie od druhých, cez seba, cez vzťahy 

k druhým, prežívaním). Trvalé vedomosti žiakov sme zabezpečovali zážitkovým učením.  

l. Dokumentovali sme aktivity a priebežne sprístupňovali záznam z ich realizácie na 

školskej stránke.  

m.  Zamerali sme sa na využívanie odbornej literatúry, dostupných učebníc, 

učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.  

n. Využívali sme interdisciplinárny prístup.  

  

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.vudpap.sk/
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V oblasti výchovy členovia PK VP dbali na:  

  
a. Rešpektovali sme práva dieťaťa, odstránili všetky formy diskriminácie a šikanovania, 

usmerňovali sme vzťahy v triednych kolektívoch a vzťahy medzi dievčatami a chlapcami 

.                                                                     

b. Viedli sme žiakov k rešpektovaniu právnych noriem (školský poriadok), vytvárali pozitívnu 

atmosféru a zlepšovali vzťah učiteľ – žiak.  

c. Realizovali sme preventívne programy na podporu mentálneho zdravia detí a žiakov.  

d. Zabezpečovali sme prípravu na život v 21. storočí, ktorý vyžaduje od človeka, aby bol schopný 

kriticky a tvorivo myslieť.  

e. Využívali sme alternatívne prostriedky a inovatívne vzdelávacie programy, vyučovacie 

stratégie, metódy a postupy (interaktívne, zážitkové, skúsenostné, projektové a kooperatívne 

vyučovanie, ale aj iné), ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov.  

f. Premieňali sme tradičné encyklopedicko – memorovacie a direktívno – neživotné formy na 

tvorivo – humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti.   

g. Zamerali sme sa  na využívanie odborných časopisov pre pedagogických zamestnancov, 

odbornej literatúry, detskej literatúry, dostupných učebníc vo výchovno-vzdelávacom procese, ktoré 

vychádzajú s podporou MŠVVaŠ SR. http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-

poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-podporu-vydavania-casopisov-v-roku-2016/  

h. Zapracovali sme do tematických plánov pre jednotlivé predmety úlohy 

súvisiace s multikultúrnou výchovou 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, predsudkom a v oblasti problematiky migrácie.   
i. Posilnili sme vo všetkých predmetoch témy zamerané na rozvoj európskeho povedomia 

a občianstva.  

j. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme priebežne monitorovali správanie sa detí a ich 

zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu 

sme bezodkladne zabezpečili ich aktívu ochranu a využívali sme 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.  

k. Realizovali projekty „Škola priateľská k deťom“ (www.unicef.sk) a  aktivity prevencie a 

eliminácie rizikového správania, delikvencie a  kriminality, záškoláctva, bezpečného používania 

internetu, ako aj na podporu morálneho a právneho (www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk )  

l. V súlade  s  Európskym  politickým  rámcom  Zdravie  2020, 

Akčným  plánom  prevencie 

obezity na  roky  2015  –  2025  a Koncepciou  práce  so  športovo  talentovanou  mládežo

u na roky 2015 – 2020 sme venovali pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického 

prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu.  

m. Podporovali sme činnosť športových krúžkov vo voľnom čase, snažili sa zvýšiť telesnú 

aktivitu aj pre chronicky choré deti v školských kluboch detí, sprístupnili ihriská na 

školskom dvore po vyučovaní aj cez víkendy.  

n. Monitorovali sme fyzickú aktivitu detí a žiakov, vrátane monitorovania stavu 

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

postihnutím.  

o. Deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením sme umožnili vo vyučovacom proces

e ale aj 

v mimo vyučovacom čase používanie kompenzačných a iných pomôcok a poskytovali im 

primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami.  

  

V oblasti vzdelávania sa členovia PK VP zamerali na:  

  

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-podporu-vydavania-casopisov-v-roku-2016/
http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-podporu-vydavania-casopisov-v-roku-2016/
http://www.unicef.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
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a. Rozvíjali sme 

čitateľské kompetencie žiakov, ktoré sú predpokladom pre porozumenie významu  textu,

  pre  výber  kľúčových  informácií  a ich  posudzovanie  a vyvodzovanie 

logických záverov, využívaním uvoľnených úloh PISA a metodických príručiek 

na www.statpedu.sk   

b. Využívali sme učebné pomôcky z kabinetných zbierok a učiteľskej knižnice a ďalej sme ich 

dopĺňali.  

c. Motivovali sme žiakov k účasti na súťažiach a olympiádach v jednotlivých predmetoch 

a zapájali  sa do súťaží a aktivít s finančnou podporou ZR  
d. Realizovali sme preventívne programy na podporu mentálneho zdravia detí a žiakov.  

e. Realizovali sme projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, 

delikvencie a      kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu.  

f. Vyhlasovali sme aktivity k Európskemu týždňu športu, Svetovému dňu výživy, Týždňu 

zdravia, Svetovému dňu duševného zdravia, , Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS.  

g. Pri realizácii preventívno – výchovných programov sme  spolupracovali  

s odbornými zamestnancami centier pedagogicko – psychologického poradenstva 

a prevencie (CPPPaP).  

h. Priebežne sme zverejňovali úspechy žiakov na webovej stránke školy ( so zreteľom na 

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

novinách;  

i. V súlade  s  Európskym  politickým  rámcom  Zdravie  2020, 

Akčným  plánom  prevencie 

obezity na  roky  2015  –  2025  a Koncepciou  práce  so  športovo  talentovanou  mládežo

u na roky 2015 – 2020 sme venovali pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického 

prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu;  

j. Podporovali sme činnosť športových krúžkov vo voľnom čase, zvýšovali telesnú 

aktivitu aj pre chronicky choré deti v školských kluboch detí, sprístupnili ihriská na 

školskom dvore po vyučovaní aj cez víkendy;  

k. Monitorovali sme fyzickú aktivitu detí a žiakov, vrátane monitorovania stavu 

pohybového aparátu detí a žiakov so zdravotným oslabením;  

l. Využívali sme medzipredmetové vzťahy so zreteľom na aplikovanie 

získaných  poznatkov  iných predmetov;  

m. Zaraďovali sme do vyučovania všetkých predmetov tvorbu projektov.  

  

  
1.4 Oblasť kontroly a hodnotenia  

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

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

a pozitívne ovplyvňovali ich školskú úspešnosť.   

Pri hodnotení sme dodržiavali Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy a pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením taktiež ustanovenie § 

55 ods. 4 školského zákona a príslušné pokyny na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a 

správania žiakov. Členovia PK VP vychádzali aj z odporúčaní poradenského zariadenia a 

vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.  

  

1.5 Oblasť odborno-metodického rastu členov PK VP  

V oblasti odborno metodického rastu členov PK VP:  

Mgr. A. Pestunová – 1. atestácia „Využitie prvkov zdravotnej telesnej výchovy, jogy, INPP 

cvičení pri nácviku techniky dýchania v HUV“ - odovzdané  

  

http://www.statpedu.sk/
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1.5.1 Kontinuálne vzdelávanie    

Forma vzdelávania   Počet vzdelávaných   
Priebeh vzdelávania/počet   

ukončilo   pokračuje   začalo   

Atestačné  1  1  0  1  

  
2. Iné vzdelávanie (školenia, semináre, účasť na besedách)  
- členovia PK VP 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 VP pracovali na svojom odbornom a osobnostnom raste,  

- kvalita vyučovania sa zvyšovala využívaním medzipredmetových vzťahov.  

  

1.6 Údaje o aktivitách a prezentácii PK VP na verejnosti:   

    

 Údaje o aktivitách organizovaných PK VP   

Druh akcie   Názov akcie    Zodpovedná   

  

  

a)Kurzy   Lyžiarsky výcvik  Kučerová  

a)Účelové cvičenia, 

cvičenia v prírode    

Účelové cvičenie – jesenná časť  

Cvičenie v prírode – 6. ročník  

Cvičenie v prírode – 7. ročník  

Matúška  

Kučerová  

Kučerová  

  

b)Iné      Výstavy prác žiakov v interiéri školy    Samuel  

    Príprava vystúpení na Vianočnú akadémiu    Kučerová  

  Pestunová  

   

Vysvetlivky:    

PK MIF – Predmetová komisia – matematika, fyzika, informatika    

PK VP – Predmetová komisia výchovných predmetov – telesná výchova, výtvarná 

výchova, výchova umením, technika    

PK GDBCHONRV – Predmetová komisia – geografia, dejepis, biológia, chémia, 

občianska náuka, regionálna výchova   

PK SJLEV – Predmetová komisia – slovenský jazyk, etická výchova    

PK CH – Predmetová komisia cudzích 

jazykov    

MZ 1.-2.ročník – Metodické združenie pre 

1.– 2. ročník    

MZ 3. – 4.ročník –  Metodické združenie pre 3. – 4.ročník    

MZ SKD    

   

   

  Údaje o aktivitách, do ktorých sa PK VP zapojila   

Druh akcie   Názov akcie    Organizátor    Zodpovedný    

Tvorivé aktivity   Vianoce v meste   BKIS  Batáková  

   Vianočné tvorivé dielne  MZ 1. stupeň  Vorosová  
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Športové aktivity    MIDICOOL VOLLEY  Slovenská 

volejbalová 

federácia  

Kučerová  

   Račianska športová liga – 

stolný tenis  

Slovenský 

stolnotenisový 

zväz  

Kučerová  

  Európsky týždeň športu  Národné športové 

centrum  

Kučerová  

Ivanko  

Matúška  

  Slávnostné otvorenie 

športového areálu  

MÚ Rača  Kučerová  

Ivanko  

Matúška  

   Račianska veža - šach  MÚ Rača  Kučerová  

  Rača cup - florbal  MÚ Rača  Ivanko  

Aktivity zamerané 

na spoluprácu s 

inými školskými 

inštitúciami    

Záložka do knihy spája školy  Slovenská 

pedagogická 

knižnica  

Batáková  

   

Pri plánovaní a organizácii školských akcií vychádzame z nasledovných cieľov:    

  

• Podporovať osobnostný vývin dieťaťa. Našou snahou je počas celého školského roka 

ponúkať deťom aktivity všestranne rozvíjajúce jeho osobnosť so zameraním osobitne na: 

tvorivosť, orientáciu v spoločnosti, spoluprácu a pod.   

• Pri plánovaní zohľadňovať  aktuálne potreby detí v ročníkoch a danom období a 

flexibilne výber akcií upravujeme.   

• Monitorovali sme fyzickú aktivitu detí a žiakov, vrátane monitorovania stavu 

pohybového aparátu detí a žiakov so zdravotným oslabením a zaraďovali sme do výučby 

atraktívne pohybové aktivity.  

  

  

1.7 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   

Futsal  3. miesto          

Basketbal – chlapci    3. miesto           

Stolný tenis - dievčatá  3. miesto           

Malý futbal – ml. žiaci  účasť          

Hádzaná - chlapci  2. miesto           

Cezpoľný beh - chlapci  účasť          

Cezpoľný beh - 

dievčatá  

účasť          

Šach  účasť          
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1.8 Údaje o projektoch, do ktorých je PK VP zapojená:   

   

Názov projektu   Termín začatie 

realizácie projektu   

Termín ukončenia 

realizácie projektu   

Výsledky   

Záložka do knihy   

spája školy   

2009   priebežne      

Zdravá škola    2010   priebežne      

Recyklohry   2009   priebežne      

   

  
V Bratislave,  1. júla 2020  

                                                                            zapísala: Mgr. Darina Kučerová  
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Príloha 7 

Správa výchovného poradcu   

za školský rok 2019/2020  

  

V školskom roku 2019/2020 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  2019/2020 a s Dohovorom o právach dieťaťa. Podľa usmernení ministerstva školstva 

v čase prerušenia vyučovania na školách počas mimoriadnej situácie po uzatvorení škôl 

z dôvodu šírenia COVID-19. Podľa Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení 

prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 

2019/2020.  

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. Konzultác

ie  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 po

moc /CPPPaP, iné/.   

  

Ďalšou úlohou bola príprava, organizácia a realizácia  Testovania 5-2019 žiakov 5. ročníka  z 

vyučovacieho jazyka a  matematiky, konaného dňa  20. 11. 2019.  

Bola som poverená úlohou školského koordinátora Testovania 5-2019. Komunikácia 

Testovania 5 – 2019 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 – 2019. Vyplnila odpoveďové hárky 

žiakov 5. ročníka.   

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.  

Výsledky Testovania5-2019 som stiahla cez program Proforient – testovanie žiakov ZŠ 

a oboznámila s nimi žiakov i pedagogický zbor.   

Výsledkové listiny nebolo potrebné tlačiť, dali sa sprístupniť žiakom a ich rodičom, cez školský 

informačný systém (eŠkola) prostredníctvom internetovej žiackej knižky. V papierovej podobe 

boli výsledkové listiny poskytnuté len na žiadosť rodiča.  

  

Dôležitou úlohou bola príprava, organizácia a realizácia  Testovania 9-2020 žiakov 9. 

ročníka  z vyučovacieho jazyka a  matematiky, ktoré sa malo konať 1. 4. 2020.  
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Bola som poverená úlohou školského koordinátora Testovania 9-2020. Pripravila som podklady 

k testovaniu.   

Testovanie9-2020 bolo ministerstvom školstva zrušené z dôvodu prerušenia vyučovania 

spôsobeného šírením COVID-19.  

  

Sprostredkovala a zorganizovala som podľa požiadaviek zákonných zástupcov  psychologické 

vyšetrenie žiakov  9. ročníka k voľbe povolania.    

14 žiakov  9. B – 9. október 2019  

13 žiakov  9. A – 16. október 2019  

  

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. i 8. ročníka  so zástupcami SŠ: Súkromná 

SOŠ Hlinická, SOŠ ochrany Vranovská, SOŠE Rybničná , Súkromná SOŠ stavebná Exnárova, 

SOŠ masmed. a infor. štúdií  Kadnárova 7, SOŠ, Ivánska cesta, SPŠ 

strojnícka Fajnorovo nábrežie 5, SOŠ Farského 9, Súkromné slovanské gymnázium, SOŠ 

dopravná, Kvačalova, SOŠ polygrafickej + Slovenská Grafia, OA, Račianska, SOŠ hotelových 

služieb a obchodu Na pántoch 9  

  

V septembri sme sa zúčastnili akcie „Noc výskumníkov“ – zameranie aj na kariérne 

poradenstvo.  

  

Zorganizovala som pre žiakov 9. ročníka v októbri 2019 návštevu akcie „Dni župných škôl“ 

v Avione, kde sa predstavili SŠ v pôsobnosti bratislavskej župy.  

  

10 žiakov sa zúčastnilo Športového dňa na SOŠ Hlinická.  

  

Spolupráca s Talentcentrom z NÁRODNÉHO PROJEKTU DUÁL Centire s. r. 

o., cez Mgr. Billého, vedúci tímu regionálnych koordinátorov  

v novembri  a decembri aktivity s so žiakmi 9. ročníka o Duálnom vzdelávaní   

vo februári a začiatkom marca aktivity so žiakmi 9. a 8. ročníka o rozhodovaní sa k voľbe 

povolania   

19. marca online exkurzia u zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania: ŽSR, LA 

GER MAX, AUTOTRAN SPORT SLOVAKIA  

7. mája online exkurzia ŽSR  

15. júna vypĺňali deviataci dotazníky, na zistenie faktorov, ktoré ovplyvnili žiakov pri výbere 

SŠ  

19. júna online exkurzia v spoločnosti Volkswagen Slovakia pre žiakov 8. ročníka  

19. júna online dotazníky pre žiakov 8. ročníka – zistiť o sebe viac  

  

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

  

V januári 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. Termíny podania prihlášok na bežné SŠ a osemročné gymnáziá 

boli posunuté až do 15. mája 2020.  
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Na stredné školy s talentovými skúškami využilo 14 žiakov   

9. ročníka (podali 25 prihlášok).   

Prijatí 9 žiaci =  26%  

9.A – 3 žiaci: J. Kováčik, M. Lazarčík, R. Mészáros  

9.B – 6 žiaci: L. Határová, A. Kmetónyová, S. Kondrashova, A. Mercek, A. Miroshnykova, 

S. Šunderlíková  

  

Na dve bežné  SŠ – využilo 35 žiakov   

(70 prihlášok).   

prijímanie na SŠ bolo tento školský rok pozmenené a žiaci boli prijímaní na základe študijných 

výsledkov (do úvahy sa bral prospech z hlavných, profilových a doplnkových 

predmetov),  prospechu (v 6., 7. 8. ročníku) a ďalších kritérií (olympiády a súťaže).   

8 žiaci boli prijatí na SŠ po odvolaní.  

35 žiakov  9. ročníka je  prijatých  na SŠ.  

Na duálne vzdelávanie si nepodal prihlášku žiadny žiak.  

V tomto školskom roku klesol počet našich žiakov, ktorí sa hlásili na gymnázia a stúpol počet 

žiakov, ktorí sa hlásili na 4- aj 5- ročné odbory (SOŠ a priemyslovky). Na 3-ročné sa 

prihlásili len 3 žiaci a reálne nastúpi 1 žiak.  

  

Zo žiakov  8. ročníka  sa prihlásili na bilingválne gymnázium 8 žiaci ( podali 16 prihlášok).  

Aj títo žiaci boli prijímaní podľa nových kritérií z dôvodu COVID 19.  

Prijatí: 4 žiaci = 9 %  

8. A – 4 žiaci: T. Janečková, T. Krist, S. Ratkovská, M. Slivová  

8. B – 0 žiakov  

Pre  šikovných žiakov je možnosť tejto formy štúdia výborná, ale potom zo základných škôl 

odídu tí najlepší z 8-ho ročníka, čo sa zase odráža na výsledkoch testovania deviatakov.   

  

Žiaci 5. ročníka robili prijímacie pohovory v nových termínoch 15. a 18. mája 2020 a 17. mája 

2020 sa konali prijímacie pohovory s talentovými skúškami na osemročné gymnáziá 

a konzervatóriá.  

Zo žiakov 5. ročníka sa na osemročné gymnáziá s talentovými skúškami prihlásil 2 žiaci (podali 

2 prihlášky).   

prijatá 1 žiačka B. Maníková z 5.A na Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej – odbor tanec.  

  

Zo žiakov 5. ročníka si podalo prihlášku na  bežné osemročné gymnáziá 9 žiakov  = 11% 

(väčšina 2, spolu  16 prihlášok).   

Prijatí: 4 žiaci = 5%.  

Prijatí žiaci:  

5. A – 1 žiak: J. Vargová  

5. B – 2 žiaci: D. Begera, A. M. Candrák   

5. C -  1 žiak: E. Straková  

Spolu boli prijatí z  5. ročníka na  osemročné gymnáziá 4 žiaci = 5 %.  

Celkovo z 5. ročníka boli prijatí na stredné školy 5 žiaci = 6%.  

  

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

žiaden žiak.  

  

Situácia tento školský rok bola sťažená prerušením vyučovania, čo sťažilo komunikáciu s 

rodičmi.  
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Komunikácia s rodičmi a žiakmi prebiehala hlavne mailom a telefonicky.  

Promptne po zverejnení usmernení ministerstva školstva som zverejňovala nové oznamy 

a informácie pre žiakov a rodičov na web školy-výchovný poradca.  

Prostredníctvom mailov som preposielala rodičom i ponuky SŠ o možnosti štúdia.  

Na evidenciu a spracovanie informácií k vyplňovaniu prihlášok na SŠ som využívala výpočtovú 

techniku a program Proforient.  

Pripravila som podklady k vyplňovaniu prihlášok,  skompletizovala vstupné doklady žiakov 

končiacich školskú dochádzku.  

Prihlášky na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu boli 

vyplnené a odoslané poštou v termíne do 28. februára 2020.  

Termíny podania prihlášok na bežné SŠ a osemročné gymnázia sa neustále posúvali, ako sa 

predlžovala karanténa.  

Vyplnila som podľa predbežného záujmu po 2 prihlášky každému žiakovi deviateho ročníka.  

Na web školy som umiestňovala nové informácie k postupu prijímania žiakov na SŠ 

i osemročné gymnáziá a informovala rodičov i žiakov.  

Dohodla si stretnutia s rodičmi žiakov 9. i 5. ročníkov (bez prítomností žiakov)  s dodržaním 

prísnych hygienických podmienok na termíny :3. apríl,10. apríl, 16. apríl, 24. apríl,30.apríl,7. 

máj,14. máj.  

Spoločne sme odobrili či pozmenili údaje v prihláškach, vytlačila ich a pripravila na odoslanie.  

Rodičom som proti podpisu vydala zápisné lístky, potrebné k zápisu na SŠ.  

Všetkým žiakom som vypísala  sprievodné listy  na jednotlivé SŠ.  

Prihlášky boli expedované na SŠ a osemročné gymnáziá podľa nových termínov poštou.  

  

Na web školy som zavesila Záväzné rozhodnutie o nastúpení/ nenastúpení žiaka na SŠ, ktoré si 

mohli rodičia žiakov stiahnuť a vytlačiť.  

Priebežne som sledovala mailom i telefonickou komunikáciou  proces prijímania na SŠ  a 

pomáhala neprijatím žiakom s odvolaním a výberom ďalšej náhradnej školy.  

V dohodnutom termíne som potom s rodičmi vyplnila prihlášku do 2. kola prijímacieho konania 

(27. máj)  

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

a priebežne na online poradách informovala vedenie školy.  

  

Pripravila som dotazníky na zistenie záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným 

vzdelávacím programom pre žiakov 4. ročníka. Prostredníctvom Mgr. Batákovej rozdala 

vyučujúcim v 4. ročníkoch. Vyzbierané podklady som spracovala 12.6. 2020 v škole 

v programe Proforient a zaslala do ŠVŠ (stanovený termín bol 15.6. 2020).  

  

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

som dotazníky a prostredníctvom triednych učiteliek Mr. Mrafkovej a Mgr. Jaššovej ich 

mailom odoslala rodičom žiakov 8. ročníka. Triedne učiteľky dotazníky vyzbierali, vytlačili. 

V dohodnutý termín pripravili k nahliadnutiu v škole.  Po otvorení škôl 16.-19.júna som 

podklady spracovala v programe Proforient a doplnení ďalších podkladov odoslala do ŠVS do 

stanoveného termínu (2. júl 2020).   

  

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. 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 
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vývinu som spolupracovala s koordinátorom prevencie drogovej závislosti a iných sociálno-

patologických javov.   

  

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

  

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

s VPU, konzultovali sme individuálne začlenenia žiakov so ŠVVP i s novoprijatou školskou 

pedagogičkou Mgr. K. Lapošovou.  

  

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

riaditeľkou centra PhDr. J. Ledeckou.  

Spolupracovala s metodičkou pre VP i CPPPaP  BA III.  

  

Absolvovala som stretnutia okresných aktívov a seminárov v CPPPaP, Vajnorská 98/D:   

október 2019 seminár Zvyšovanie sebaponímania a sebaúcty u detí  

november 2019  1. stretnutie kariérnych poradcov  

február 2020 okresný aktív  

online seminár 19. mája 2020  

  

                                           

Viedla som denník výchovného poradcu.  

  

  

  

  

V Bratislave 3. júla 2020                                                                          Jana Štefaniová  

                                                                                                           výchovná a kariérna poradkyňa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prílohy:  

   

Údaje o počte žiakov prijatých na štúdium do prvého ročníka na SŠ  

Rozmiestnenie žiakov 8. a 9. ročníka  

Rozmiestnenie žiakov 5. ročníka  

Predbežný záujem žiakov 8. ročníka  

Testovanie 5 – 2019  

Výsledková listina školy Testovanie 5-1919   
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Údaje o počte žiakov prijatých 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-4 ročné   SOU-3 ročné   OU-2 ročné   

  Prijatí   Prijatí         Prijatí  Prijatí  Prijatí  

  35  5  14           15             1   0  

* priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy   

   

žiaci 8.ročníka    

   

Počet žiakov 8. 
roč.   

Prehľad o počte žiakov 8. ročníka prijatých na bilingválne gymnáziá a iné školy   

  bilingválne  gymnáziá    Na iné školy   

43  
Prihlásení   Úspešní   Prijatí   Prihlásení   Úspešní   Prijatí   

8  4  4  0  0  0  

   

  

žiaci 5. ročníka   

   

Počet žiakov 5. 
roč.   

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

  osemročné gymnáziá   Osemročné gymnáziá s talentovou skúškou   

81  
Prihlásení   Úspešní   Prijatí   Prihlásení   Úspešní   Prijatí   

9  4  4  1  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  0    

7. ročník  0    

6. ročník  0    

5. ročník  0    

  

  

  

Rozmiestnenie žiakov na SŠ v šk. r. 2019/2020  

     Talentové školy     Bežné školy  

trieda  poč.ž.  
BI OA 
+  

SOŠ  Pedag.  Umel.  iné  gym.  priem.  obch.   zdrav.   SOŠ  SOŠ  UŠ  
Duálne  

      gym.  šport.   školy  školy        školy  akad.  školy  4-ročné  3-ročné  2-ročné  vzdelávanie  
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8.A  21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

8.B  22  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

spolu   43  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

9.A  16  0  1  0  0  2  2  2  1  1  6  1  0  0  

9.B  19  0  0  1  4  0  3  1  2  3  5  0  0  0  

spolu   35  0  1  1  4  2  5  3  3  4  11  1  0  0  

sumár  
39  4  1  1  4  2  5  3  3  4   11  1  0  0  

prijatí  

%  z toho  10%  3%  3%  10%  5%  13%  8%  8%  10%  28%  0  0  0  

  

  

Názov skupiny škôl  
Umiestnenie  

celkom  dievčatá  

Gymnáziá                                            9  3  

Umelecké školy                                      4  4  

Zdravotnícke školy                                  4  3  

Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ                      1  1  

Ekonomické, obchodné SOŠ                            3  2  

Pedagogické školy                                   1  1  

Technické, dopravné SOŠ                             1  0  

SOŠ ostatné                                         15  8  

Praktické školy, OU                                 0  0  

SPOLU  39  22  

Pracovný pomer  0  0  

Pokračujú na ZŠ v 9. ročníku                        0  0  

Pokračujú na ZŠ 

v nižšom ročníku                    

0  0  

Neschopní na zaradenie                              0  0  

Mimo SR                                             0  0  

Žiak nevyužil termín                                0  0  

Ostatní       0  0  

SPOLU                                        0  0  

ŽIACI SPOLU  39  22  

  

  Všetci žiaci boli umiestnení a zapísaní na vybraný typ SŠ.  

  

  

  

  

  

Prehľad o rozmiestnení žiakov 9. ročníka ZŠ k 24. 6. 2020  
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Prijatie na SŠ šk. r. 2019/2020   9.A   

   1.  
Dominik Baran  

SOŠ hotel. služ. a obchodu, Na pántoch 9  kuchár (3)  

   2.  
Ivana Cíchová  

SOŠ gastron.a hotel. služieb, Farského 9  hotelová akadémia  

   3.  
Adam Ciling  

SPŠ dopravná, Kvačalova 20  
elektrotechnika 

v doprave a telekom.(4)  

   4.  
Kristína Cisariková  

SOŠ masmed.a infor.štúdií,Kadnárova  marketingová komunikácia  

   5.  
Alex Drnaj  

Obchodná akadémia, Račianska,  obchodná akadémia  

   6.  
Jakub Kováčik  

SŠ-SOŠ agrot. J.A.Gagarina,Bernolákovo  ochrana osôb a majetku (4r)  

   7.  
Markus Lazarčík  

Súkr.SŠŠ, M.C. Sklodowskej 1  športový manažment  

   8.  
Filip Medveď  

Gymnázium J.Papánka,Vazovova  gymnázium  

   9.  
Róbert Mészáros  

Súkr.SOŠ ochr.osôb a majetku,Vranovská  ochrana osôb a majetku (4r)  

  10.  
Monika Mezeiová  

SOŠ kaderníctva a vizáž., Svätoplukova 2  kozmetik (4r)  

  11.  
Natália Sonam Navrkalová  

SZŠ, Záhradnícka 44, BA  zdravotnícky laborant  

  12.  
Peter Polakovič  

Gymnázium, Hubeného 23, BA  gymnázium  

  13.  
Boris Silárd  

SOŠ dopravná, Kvačalova 20  autoopravár - elektrikár (3r)  

  14.  
Kristián Štibrány  

SPŠ dopravná, Kvačalova 20  
prevádzka a ekonom. dopravy 

(4r)  

  15.  
Veronika Veseská  

SOŠ kaderníctva a vizáž., Svätoplukova 2  kozmetik (4r)  

  16.  
Kristína Vyšná  

SOŠ hotel. služ. a obchodu, Na pántoch 9  
pracovník v hotel. a cestov. ruchu 

(4r)  

   
   

      

  
 

  

Prijatie na SŠ šk. r. 2019/2020    9.B   

   1.  Karolína Bratová   SZŠ, Strečnianska 20, BA  praktická sestra  

   2.  
Šimon Gerhat  

Gymnázium J.Papánka,Vazovova  gymnázium  

   3.  
Lenka Határová  

Súkr. ŠUP anim. tvorby, Vlastenecké n. 1  animovaná tvorba  

   4.  
Alexandra Kmetónyová  

Súkr. ŠUP, Ivánska cesta 21, BA  animovaná tvorba  

   5.  
Sofia Kondrashova  

Súkr. ŠUP, Ivánska cesta 21, BA  obraz. a zvuk. tvorba-virtuálna grafika  

   6.  
Daniel Máťuš  SOŠ informač. Technológií, Hlinická 

1  
mechanik 

počítačových sietí (4r)  

   7.  
Adam Mercek  

SZŠ, Strečnianska 20, BA  masér  

   8.  
Anastasiya Miroshnykova  

Súkr. ŠUP anim. tvorby, Vlastenecké n. 1  animovaná tvorba  

   9.  
Natalija Mykytchyn  

SOŠ kaderníctva a vizáž., Svätoplukova 2  kozmetik (4r)  

  10.  
Marko Nadič  

SOŠ hotel. služ. a obchodu, Na pántoch 9  kuchár (4r)  
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  11.  
Karolína Nemčoková  

SPŠ dopravná, Kvačalova 20  agropodnikanie - kynológia(4r)  

  12.  
Anton Osvald  

SOŠ polygrafická, Račianska 190  grafik digitálnych médií (4r)  

  13.  
Nikola Patzová  

Obchodná akadémia, Račianska,  obchodná akadémia  

  14.  
Boris Súkenník  

OA, Myslenická1, Pezinok  manažment cestovného ruchu  

  15.  
Sára Šunderlíková  

SZŠ, Strečnianska 20, BA     

  16.  
Samuel Varga  

Gymnázium,   gymnázium  

  17.  
Veronika Vodičková  

SOŠ pedagogická, Modra  
vychovávateľsko-
opatrov. činnosť  

18.  
Viktor Vrbatovič  

Gymnázium  gymnázium  

19.  
Rostislav Zbořil  SPŠ staveb. a 

geodet.,Drieňova,BA  staviteľstvo  

  

  
 

Prehľad o rozmiestnení žiakov 8. ročníka ZŠ k 24. 6. 2020  

  

  

Prijatie na SŠ šk. r. 2019/2020    8. ročník   

            

P. č.  Priezvisko a meno  SŠ  odbor  

   8.A        

1.  Tereza Janečková  Gymnázium, L. Sáru 1,  BA  bilingválne gymnázium  

2.  Timotej Krist  Gymnázium, Hubeného 23, BA  bilingválne gymnázium  

3.  Simona Ratkovská  Gymnázium, Hubeného 23, BA  bilingválne gymnázium  

4.  Michaela Slivová  
Gymnázium, J. Papánka, Vazovova 6, 

BA  
bilingválne gymnázium  

   8. B        

    ------------------------        

  

  
 

  

Predbežné rozmiestnenie žiakov 8. ročníka na SŠ v šk. r. 2019/2020  
     Talentové školy        Bežné školy  

trieda  poč.ž.  Biling.  šport.   Konzer.  Umel.  iné  gym.  priem.  obch.   pedag.   SOŠ  SOŠ  UŠ  Duálne  
      gym.  gym.     školy        školy  akad.  školy  4-ročné  3-ročné  2-ročné  vzdelávanie  

8.A  17  3  0  0  0  0  2  6  2  1  3  0  0  0  

8.B  22  3  1  0  4  0  4  3  1  0  6  0  0  0  

spolu   39  6  1  0  4  0  6  9  3  1  9  0  0  0  

%     15%  3%  0  10%  0  15%  23%  8%  3%  23%  0%  0  0  
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Prehľad o rozmiestnení žiakov piateho ročníka ZŠ k 24. 6. 2020  

  

             Rozmiestnenie žiakov 5.  ročníka       

                 na osemročné gymnáziá v šk.r. 2018/19     

Trieda  Počet  Prihlásení  Prijatí  Prihlásení  Prijatí  Prijatí  

   žiakov  talent.sk.     bežné OG     spolu  

5 .A  27  1  1  3  1  2  

5. B  26  1  0  4  2  2  

5. C   28  0  0  2  1  1  

Spolu     81  1  0  9  4  5  

%     1%  0%  11%  5%  6%  

  

  

  

  
Počet žiakov 5. ročník

a  
Osemročné gymnáziá  Iné školy 

(tanečné konzervatórium, športové škol

y, škola pre nadané deti)  

  

  

81  

Prihlásení

  

prijatí

  

zapísaní

  
%  Prihlásení  prijatí  zapísaní  %  

9  4  4  
5%

  
1  1  1  1%  

  

  

  

Prijatí žiaci na osemročné gymnáziá šk. r. 2019/2020  
p. 
č.  priezvisko +meno  štúdijny odbor  názov OG, ulica  

   5. A        

 1.  Barbora Maníková  tanec  
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, 
Gorazdova 20  

 2.  Júlia Vargová  osemročné gymnázium  Gymnázium, Hubeného 23  

   5. B        

1.  David Begera  osemročné gymnázium  Gymnázium, Hubeného 23  

2.  Alex Michal Candrák   osemročné gymnázium  1.súkromné gymnázium, Bajkalská 20  

  5.C      

1.  Ela Kristína Straková  osemročné gymnázium  
Gymnázium, de La Salle, Čachtická 
14  
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Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ         

T5-2019  

  

Výsledky externých meraní -  TESTOVANIE  5 - 2019  

  

  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  27  0  19,0  63,4    68,46  19,4  64,8    59,85  

5.B  26  0  19,0  63,4    56,41  19,4  64,8        58  

   5.C  28  0  19,0  63,4    66,79  19,4  64,8    62,43  

  
V školskom roku 2019/2020 sa zúčastnilo Testovania  5  z vyučovacieho jazyka a 

matematiky  v riadnom termíne, konaného dňa 21 . novembra  2019   74 žiakov  5. ročníka  ZŠ 

Tbiliská.  

7 žiaci sa Testovania5-2019 nezúčastnili (4 v zahraničí  a 3 sa nedostavili).  

Žiaci našej školy dosiahli v matematike  rovnaký priemer ako bol celoslovenský a v slovenskom 

jazyku bol priemer o niečo horší ako celoslovenský.  

   

Výsledky :  

  

Matematika            

priemerný počet bodov školy: 19,2 (v rámci SR: 19)                                  
priemerná percentuálna úspešnosť školy:    63,86 %  (v rámci SR – národný priemer: 63,4% )   

  

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

2 žiaci dosiahli počet bodov 29 a úspešnosť 96,7%  =  2% všetkých žiakov (A. Androvič  5.A, N. 

Rybárová  5.C).  

4 žiaci dosiahli počet bodov 28 a úspešnosť 93,3%  =  5% všetkých žiakov (A. Androvič  5.A, 

M. Karbanová 5.B, A. Koval 5.C, E. Scherhauferová 5.C).  

2 žiaci dosiahli počet bodov 27 a úspešnosť 90%  =   2% všetkých žiakov (L. Lojanová 5.A, 

D. Begera 5.B)  

Spolu 8 žiaci dosiahli úspešnosť nad 90%  = 10 % všetkých žiakov .  

  

V rámci školy najnižší počet bodov 5 a úspešnosť 16,7 %  dosiahol 1 žiak = 1 %  všetkých žiakov ( 

V. Práthová 5.B )  

1 žiak dosiahol úspešnosť 23,3% = 1 %  všetkých žiakov ( L. Chovanová 5. B)  

1 žiak dosiahol úspešnosť 26,7% = 1 %  všetkých žiakov ( M. Kovačič 5. C)  

Úspešnosť pod 50% dosiahli spolu 15 žiaci = 19 % všetkých žiakov.  

Slovenský jazyk  
priemerný počet bodov školy: 18,0  ( v rámci SR:19,4)  

priemerná percentuálna úspešnosť školy:   60,13 %  ( v rámci SR- národný priemer: 64,8 % )   

  

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

Úspešnosť nad 90%  nedosiahol žiadny žiak.  

6 žiaci dosiahli počet bodov 26 a úspešnosť 86,70% =  7% všetkých žiakov (D. Butryn5.A, 

K. Baráthová 5.B, H. Hergovitsová 5.C, A. Koval 5.C, E. Scherhauferová 5.C, A.K. Straková 5.C)  

  

  

V rámci školy najnižšiu úspešnosť 23,30 %  dosiahol 1 žiak = 1% všetkých žiakov   

(M. Bezák 5.A)  
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18 žiaci spolu dosiahli úspešnosť pod 50%  =  22% všetkých žiakov.  

Podrobnejšie informácie: viď priložený zoznam   
Žiaci so ŠVVP  
V školskom roku 2019/20 riešili 5 žiaci  =  6% všetkých žiakov testy so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 1 žiak využil možnosť nezúčastniť sa Testovania5.     

Boli zaradení v skupine obmedzenia 1, pracovali s upravenými 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 bol v skupine obmedzenia 2, pracoval s rovnakými testami ako intaktní žiaci s pomocou školského 

asistenta.  

                        

Výsledky Testovania 5-2019 žiakov so ŠVVP  

p.č.  meno žiaka  matematika  vyučovací jazyk  

1.  Tereza Kováčová   53,30%  40%  

2.  Martin Varga   nepísal  nepísal  

3.  Matthias Molnár  70%  73,30%  

4.  David Čuda  46,70%  53,30%  

5.  Matúš Kovačič  26,70%  53,30%  

6.  Martina Žitná  60%  33,30%  

  
 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLY 

  

Z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2019/2020  

Testovanie 5-2019  

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

  

      

SJL   Základné údaje / Predmety  MAT  

        

 Počet žiakov testovaných z daného predmetu:  74  74  

Maximálny počet bodov v teste  30  30  

 Priemerný počet bodov školy:  19,2  18,0  

 Priemerná percentuálna úspešnosť školy:  63,86%  60,13%  

 Priemerný počet bodov v rámci SR:  19,00  19,4  

 Priemerná percentuálna úspešnosť  v rámci SR 

(národný priemer):  63,4%  64,8%  

 Rozdiel priemernej úspešnosti školy 

oproti národnému priemeru:  0,5%  4,67%  

  

  

Výsledky tried sú vypočítané z podkladov, výsledkov jednotlivých žiakov, ktoré som získala 

z Proforientu a stránky NÚCEMU.  
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Príloha 8 

Záverečná správa metodického združenia špeciálno-pedagogickej podpory 

 

Pracovná náplň : 

1. priama činnosť so žiakmi so švvp 

2. orientačná diagnostika, depistáž 

3. konzultačná činnosť 

4. vedenie dokumentácie 

5. individuálne vzdelávanie žiaka 4.C, ktorý je oslobodený od dochádzania do 

školy pre vážne zdravotné dôvody 

6. účasť na zápise prvákov 

7. vedenie MZ Špeciálno - pedagogickej podpory 

8. kontinuálne vzdelávanie, účasť na odborných seminároch 

9. príprava a realizácia Školských vianočných trhov 

10. iné 

1. Priama činnosť so žiakmi so švvp 

Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi 

so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – individuálne alebo 

skupinovo. 

V tomto školskom roku na základe Dodatku č. 2 k VP pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre 

účely školskej integrácie z 1.2.2019 sme upustili od vyučovania predmetov tzv. 

špeciálno – pedagogickej podpory : RŠF – Rozvíjanie špecifických funkcií, RVA – 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností. 
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Zároveň ide aj 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 tomto školskom roku sme pokračovali v cvičení metódou INPP. INPP je skratka 

názvu Inštitútu neurofyziologickej psychológie (Institute for Neuro-Physiological 

Psychology) Školský program INPP pomáha deťom prostredníctvom jednoduchých 

špecifických telesných cvičení (cvičí sa 10 minút denne, podľa možnosti každý deň 

) rozvíjať motorické zručnosti, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre zvládanie 

nárokov školy. Školský program INPP napomáha rozvíjať motoriku, koordináciu a 

rovnováhu detí, v dôsledku čoho sa zvyšuje ich schopnosť sústrediť sa, zmierňuje 

sa ich vnútorný nepokoj, miznú, alebo sa zmierňujú ťažkosti pri písaní, čítaní, či 

opisovaní textu. Zlepšuje sa taktiež priestorová orientácia i organizačné schopnosti. 

Z celkového hľadiska deti začnú viac prejavovať svoj potenciál a ich výkon a 

výsledky v škole sa významne zlepšia. Do cvičenia boli zapojené triedy : 1.A,1.D, 

2.A . 

V minulom školskom roku, vzhľadom k zmenám v legislatíve a zavedeniu novej 

oblasti v rámcových učebných osnovách žiakov so zdravotným znevýhodnením 

vzdelávaných formou integrácie v bežnej triede základnej školy bolo vytvorené 

nové MZ s názvom Metodické združenie špeciálno – pedagogickej podpory. 

Cieľom MZ je skvalitňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu u žiakov so švvp 

v našej škole, spolupráca s vyučujúcimi a poradenskými zariadeniami. Stretnutie 

MZ prebehlo počas šk. roka 5 krát, viď záverečná správa . 

V školskom roku 2019 / 2020 v ZŠ Tbiliská 4 v Bratislave mala 

spolu 81 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, z toho IZ/ 

individuálne začlenených v bežnej triede bolo 40. 

Individuálne začlenení žiaci 

Šk.rok 2019 / 2020 1.stupeň 2.stupeň Spolu 

Začiatok šk.r. 

september 2019 11 24 35 

Koniec šk.r. jún 2020 13 27 40 

Vo februári 2020 bol začlenený na 1. stupni M. Vrbatovič ( 2.B ), D. Čížik ( 4.C ). 
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Na 2. stupni S. Handreich ( 6.C ), M. Hlobil ( 7.A ) a M. Námešný ( 7.B ). 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v tzv.diagnostickom 

odklade, ktoré boli diagnostikované na odporúčanie školy v poradenských 

zariadeniach 

Šk.rok 2019 / 2020 1.stupeň 2.stupeň Spolu 

Začiatok šk.r. 

september 2019 21 18 39 

Koniec šk.r. jún 2020 23 18 41 

2. Orientačná diagnostika, depistáž 

V priebehu školského roka pribudli 2 žiaci na 1.stupni : M. Janok ( 1.C ), V. 

Jakubčíková (3.D) 

terajší stav je 41 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. 

Tento relatívne nízky počet je spôsobený prerušením vyučovania, resp. aj 

prerušením diagnostikovania v poradenských zariadeniach z dôvodu opatrení 

súvisiacich s COVID – 19. 

3. Konzultačná činnosť, poradenstvo 

Bola zameraná na 3 základné cieľové skupiny: 

l žiaci 

l rodičia 

l pedagógovia školy 

Zabezpečujem a organizujem komunikáciu medzi rodičmi žiaka so švvp a školou. 

Konzultujem s rodičmi a s pedagógmi / triednymi a predmetovými učiteľmi, 

vychovávateľmi, asistentami učiteľa, /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 Vajnorskej 98/D v Bratislave výsledky vyšetrení a 

jednotlivé odporúčania pre prácu so žiakmi so švvp našej školy : špeciálne 

pedagogičky ,PaedDr. L. Križanová, PhD., Mgr. M. Juráková a psychologička Mgr. 

D. Valentová ( zvyčajne v stredy je v našej škole). 
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Od januára 2020 pracuje v našej škole na plný úväzok druhá školská špeciálna 

pedagogička Mgr. Karolína Lapošová. 

Rovnako od januára 2020 úzko spolupracujeme s terénnym špeciálnym pedagógom 

PaedDr. Mgr. et Mgr.Viktorom Križom, PhD. 

S pribúdajúcim počtom detí s rôznymi problémami by bolo potrebné vytvoriť stále 

miesto školského psychológa, logopéda, prípadne sociálneho pedagóga. Zapojili 

sem sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, 

kde sme žiadali o dvoch psychológov a asistentov učiteľa. Cieľom projektu je 

vybudovať na školách 

inkluzívny tím/multidisciplinárny tím. Nevýhoda projektu je tá, že sa jedná iba o 

financovanie na dva roky. Najvhodnejšie by bolo, aby sa jednalo o systémové 

financovanie odborníkov na školách. 

Zúčastňujem sa metodických stretnutí, ktoré pripravuje pre špeciálnych pedagógov. 

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

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

Svrčia BA, CŠPP Karpatská BA, CŠPPP Dúbravská cesta BA , SCPPP Kálnica, 

Dialóg s.r.o. Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami 

komunikačných schopností a učenia BA. 

Vo februári 2020 sme nadviazali spoluprácu s OZ Mládež ulice s Mgr. 

Andrášikovou. 

4. Vedenie dokumentácie 

Dokumentáciu individuálne začlenených žiakov vediem podľa aktuálnych 

metodických pokynov v súlade s platnou legislatívou. 

5. Individuálne vzdelávanie žiaka 4.C 

Moju pracovnú náplň tvorilo aj tzv. individuálne vzdelávanie žiaka 4.C ( T. Hodoši 

), ktorý je oslobodený od dochádzania do školy pre vážne zdravotné dôvody, v 

rozsahu 1 krát týždenne 2 hodiny. Ďalšie 2 hodiny 1 krát týždenne vyučoval Mgr. I. 

Chylák a PaedDr. Ľ. Ďurďovičová. Počas karantény na základe svojich aktuálnych 

zdravotných možností využíval online vyučovanie a vypracovával dištančné úlohy. 

Tomáš Hodoši ukončil 4. ročník, postupuje do 5. ročníka. Počas leta ho čaká 

náročná operácia chrbtice, rovnako rediagnostika v CŠPP Dúbravská cesta BA, aby 

sa efektívne nastavilo vzdelávanie na 2. stupni ZŠ. 

6. Účasť na zápise prvákov 
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Pred zápisom prvákov do školy sme s p. zástupkyňou pre 1.stupeň a pani 

riaditeľkou plánovali 17.3.2020 už tradičné stretnutie pre rodičov budúcich prvákov 

v našej škole, kde by sme im predstavili našu školu, vzdelávací program, a najmä 

zodpovedali otázky týkajúce sa školskej zrelosti a pripravenosti dieťaťa na 

zaškolenie . Žiaľ, z dôvodu preventívnych opatrení spojených s ochranou pred 

šírením koronavírusu sa stretnutie neuskutočnilo. Podarilo sa zorganizovať 

návštevu našej školy a spolu s Mgr. K. Lapošovou sme pripravili tvorivé úlohy pre 

predškolákov z MŠ Barónka ( 29 detí 25.2.2020 ), MŠ Gelnická ( 39 detí 3.3.2020 ) 

a MŠ Plickova ( 22 detí 4.3.2020 ). 

7. Vedenie MZ Špeciálno - pedagogickej podpory 

S narastajúcim počtom žiakov s rôznymi švvp vnímam činnosť MZ ako veľmi 

dôležitú. Vytvorený odborný tím úzko spolupracuje s dieťaťom, pedagógmi a 

rodičmi. Jednotliví členovia MZ sa pravidelne stretávajú a konzultujú, pomáhajú si 

a profesijne rastú. 

Práca školských špeciálnych pedagogičiek a asistentov učiteľa bola počas 

prerušenia vzdelávania z dôvodu nariadenia MŠ SR veľmi špecifická. Školské 

špeciálne pedagogičky od začiatku karantény poskytovali rôznou formou 

konzultácie rodičom ako i pedagógom : najčastejšie mailom, ale bola zriadená aj 

mobilná telefonická linka. Terapeuticko-edukačné aktivity integrovaným žiakom 

ako i žiakom v procese integrácie sa zadávali najprv dištančne, potom online cez 

aplikáciu Skype, následne MS Teams. Po dohode s predmetovým vyučujúcim sa 

zúčastňovali na online vyučovaní. Asistenti učiteľa spolupracovali s jednotlivými 

pedagógmi, so školskými špeciálnymi pedagogičkami a po dohode s rodičom 

daného žiaka sa vytvoril nový rozvrh hodín, zameraných podľa individuálnych 

špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrieb žiaka. 

Napriek tomu, že sme sa flexibilne prispôsobili danej situácii, že sme sa naučili 

pracovať s novými technológiami, priama práca so žiakom je krajšia, hodnotnejšia 

a nenahraditeľná vo svojej podstate, ako stretávanie sa v online priestore. 

Nové aplikácie ako napr. MS Teams vytvorili miesto pre intenzívnejšiu 

individuálnu prácu so žiakom, väčší priestor pre konzultačnú činnosť pedagógom 

ako i rodičom, efektívne využitie času, viedli k samostatnosti žiakov...Počas 

karantény boli žiaci, ktorí pravidelne odovzdávali vypracované zadania, 

zúčastňovali sa online vyučovania, ale taktiež sa našli žiaci, ktorí si neplnili 

povinnosti. Veľa detí potrebovalo podporu rodičov, ale nie každý rodič dieťaťu tú 

podporu poskytol, čo sa odzrkadlilo na prístupe detí k online vyučovaniu a 

vypracovávaniu zadaní. Integrované deti ako i deti, ktoré sú v procese integrácie 

potrebujú zvýšenú podporu rodiny. 

8. Kontinuálne vzdelávanie, účasť na odborných seminároch 
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8.11.2019 – prednáška Testovanie vnímania a spracovania testov a vizuálnych 

informácií prostredníctvom Eye – Trackera Bibliotéka BA 

19.11.2020 – pracovné stretnutie Inklúzia na našich školách , CPPPaP Vajnorská 

98/D, BA 

26.11.2019 – odborná diskusia Vplyv médií na správanie detí a dospievajúcich – 

Mgr. L. Smičeková, CPPPaP Vajnorská 98/ D BA 

16.12. 2019 - workshop Zvyšovanie sebestačnosti detí a žiakov so špeciálnymi 

potrebami prostredníctvom služby RoboBraille v MPC Ševčenkova 11, BA 

10.02.2020 Klub učiteľa Spolupráca s pedopsychiatričkou MUDr. A . Kováčová 

CPPPaP Vajnorská 98/ D BA 

6.3.2020 – pracovné stretnutie Podpora žiakov so švvp pri Testovaní 9 – 

Inklucentrum a NÚCEM ( Mgr. M. Ježíková, PaedDr. Mgr. et Mgr.Viktor Križo, 

PhD. ) 

18.5.2020 webinár RAABE „ Humor vo vzdelávaní. Ako na to ?“ 

25.5.2020 webinár RAABE „Čítať sa neučíme len na slovenčine“ 

3.6.2020 – 1. stretnutie sociálno – psychologického výcviku Multidisciplinárna 

spolupráca v systéme výchovného poradenstva a prevencie ( spolu s Mgr. K. 

Lapošovou ) 

9. Školské Vianočné trhy 

V dňoch 9.12.- 12.12.2019 som spoluorganizovala Školské Vianočné trhy - predaj 

tradičných i netradičných vianočných výrobkov, ktoré vyrobili žiaci našej školy 

počas individuálnych reedukácií a žiaci v ŠkD. Je to mimoriadne obľúbená akcia 

žiakov i rodičov. Samotný predaj sa realizuje vo vestibule školy v popoludňajších 

hodinách, deti prezentujú svoje výrobky, precvičujú finančnú gramotnosť, 

komunikačné zručnosti. 

10. Iné 

25.11.2019 – pracovné stretnutie rodičov a učiteliek 1. ročníka ( a školskej 

špeciálnej pedagogičky) – ako správne čítať, metódy nácviku čítania, ako pracovať 

doma s textom, čitateľská dielňa, námety, otázky, odpovede 

Zúčastňujem sa metodických združení pre 1.- 4. ročník a predmetových komisií na 

2. stupni. 

Odoberáme odborný časopis Prúvodce společným vzdélávaním. 
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Mgr. Zuzana Komendová, školská špeciálna pedagogička 

V Bratislave 03.07.2020 
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Príloha 9 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY PRI ZŠ TBILISKÁ 4 

V BRATISLAVE ZA ŠK.ROK 2019/2020  

  

• Rada školy pracovala v zložení:  

Predseda:    

Mgr. Lucia Kolmanová  zástupca pedagogických zamestnancov  

Podpredseda:    

Mgr. Lucia Slivková  zástupca pedagogických zamestnancov  

Členovia:    

Erika Molnárová  zástupca nepedagogických zamestnancov  

Mgr. Mário Khandl  zástupca rodičov žiakov  

Ing. Lucia Kalmárová  zástupca rodičov žiakov  

Mgr. Miroslava Antalová  zástupca rodičov žiakov  

Ing. Eduard Sedláček, PhD.  zástupca rodičov žiakov  

JUDr. Juraj Madzin  zástupca delegovaný za MČ Rača  

Mgr. Monika Luknárová  zástupca delegovaný za MČ Rača  

PhDr. Ján Polakovič  zástupca delegovaný za MČ Rača  

Miloš Máťuš  zástupca delegovaný za MČ Rača  

  

• Pani riaditeľka školy Mgr. Zuzana Hirschnerová oboznámila Radu školy s 

organizačným zabezpečením na školský rok 2019/2020, revidovaným školským 

vzdelávacím programom,   školským poriadkom, organizačným poriadkom, plánom práce 

školy, výchovným programom a plánom práce ŠKD a štátnym vzdelávacím programom pre 

integrovaných žiakov so ŠVVP.  

• Rada školy sa venovala na zasadnutiach problematike realizácie prvej a druhej 

etapy rekonštrukcie športového areálu školy. Realizácia prvej etapy začala na konci 

školského roka 2018/2019 a bola dokončená v plánovanom čase t.j. na jeseň 2019. Druhá 

etapa (hokejbalové ihrisko) bola realizovaná v jarných mesiacoch. Jeho otvorenie 

a uvedenie do prevádzky sa konalo 1.7.2020.  V súvislosti s poslednou etapou sa zaoberala 

aj s možnosťou vytvorenia nových parkovacích miest pre pedagógov školy, nakoľko 

vyhradený počet parkovacích miest pred budovou školy je vzhľadom na ich narastajúci 

počet obmedzený.  

• Rada školy sa zaoberala tak ako v minulom školskom roku i nepriaznivou situáciou pred 

ZŠ Tbiliská 4 a to vjazdu vozidiel bez povolenia, prejazd cez parkovisko k zdravotnému 

stredisku, poškodzovaniu vozidiel parkujúcich učiteľov a ohrozovaniu života a zdravia detí 

nebezpečným pohybom vozidiel nielen po parkovisku ale i chodníku k zdravotnému 

stredisku a to vodičmi nerešpektujúcich dopravné značenie. V súvislosti s touto situáciou sa 

zaoberala aj s návrhom pani riaditeľky a obyvateľov bytoviek, ktorá má pri vjazde na 

parkovisko umiestnené stojisko na kontajnery. Pani riaditeľka predložila návrh zástupcovi 

obyvateľov bytoviek na zlúčenie kontajnerového stojiska so školským, čím by sa zvýšila 

prehľadnosť dopravnej situácie pri vstupe na parkovisko a tým aj bezpečnosť žiakov.  

• Pani riaditeľka oboznámila členov Rady školy so stúpajúcim nárastom  počtu detí a tried 

v našej škole. Vzhľadom na nedostatok tried boli vykonané v spolupráci s MÚ stavebné 

úpravy, vďaka ktorým škola v tomto školskom roku získala dve nové triedy. V budúcom 
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školskom roku však vie škola zabezpečiť nárast tried už len rušením odborných 

učební. Zástupcov rodičov a učiteľov preto zaujímala aj otázka pripravenosti mestskej časti 

na nárast počtu žiakov, nakoľko kapacita  našej školy je už takmer vyčerpaná. Zástupcovia 

mestskej časti nás informovali, že sa touto situáciou intenzívne zaoberajú a hľadajú riešenia. 

Jedným z riešení bol aj architektonický návrh prístavby tried v našej škole, ktorý nám bol 

osobne predstaviť pán Jurény.   

• Pani riaditeľka informovala členov Rady školy o priebehu vyučovania počas 

mimoriadnej situácie COVID - 19. V súvislosti s touto situáciou skonštatovala, že 

pedagogický zamestnanci túto situáciu zvládli veľmi dobre aj napriek mnohým technickým 

problémom, ktoré sa priebežne odstraňovali a postupne nabehli všetky ročníky na online 

vyučovanie podľa upravených rozvrhov. Vyzdvihla aj spoluprácu a komunikáciu s rodičmi 

žiakov, ktorá sa počas tohto obdobia výrazne zlepšila. Oboznámila členov Rady školy ako 

škola zabezpečovala kontakt so žiakmi zo sociálne slabého prostredia, prípadne žiakmi, 

ktorí nemali možnosť pripojenia na online vyučovanie.   

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

žiakov za školský rok 2019/2020. Oboznámila členov Rady školy s hospodárením 

a pridelenými financiami a tiež s čerpaním rozpočtu za obdobie školského roka 2019/2020 

k 30.6.2020.  

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

vyúčtovanie.  

  

V Bratislave 1.júla 2020                                                   Vypracovala: Mgr. Lucia Kolmanová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


