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Vypracovali: 

 

Mgr. Eva Šišková, riaditeľka 

Mgr. Oľga Šándorová, zástupkyňa riaditeľky pre nižšie stredné vzdelávanie 

PaedDr. Ľudmila  Ďurďovičová, zástupkyňa riaditeľky pre primárne vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

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

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

a školských zariadení. 

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

3. Koncepcia školy na roky 2014-2016 

4. Plán práce ZŠ Tbiliská 4, Bratislava na školský rok 2014/2015. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 

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

7. Ďalšie podklady - vyhodnotenia SKVP, 

 účelových cvičení 

 didaktických hier 

 vyhodnotenie práce koordinátora  

- drogovej prevencie 

-  projektu zdravá škola 

- enviromentálnej výchovy 

- k manželstvu a rodičovstvu 

- voľnočasových aktivít v ŠKD 

8. Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu 

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

 Základnej školy, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava za školský rok 2014/2015. 

 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole:  

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

 

1. Názov školy:  Základná škola 

2. Adresa školy: Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 

3. Tel. č. / fax: 02/44887971 

4. Internetová    

    adresa: 

 www.zstbiliskaba.edu.sk 

 

    Elektronická    

    adresa: 

vedenie@zstbiliskaba.edu.sk 

 

   

5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava - Rača 

    Adresa     

    zriaďovateľa: Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

IĆO 

zriaďovateľa: 304 557 

 

 

 6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Riaditeľ školy: Mgr. Eva Šišková 

Zástupca školy pre I. stupeň: PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová 

Zástupca školy pre II. stupeň Mgr. Oľga  Šándorová 

vedúca ŠKD : Anna  Welnitzová 

vedúca ŠK a ŠJ: Jozefína Letrichová 

 

 

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

 

7.1  Údaje o rade školy: 

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

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

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

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

začalo dňom  18.12.2012  na obdobie 4 rokov. 

 

 

 

 

http://www.zstbiliskaba.edu.sk/
mailto:vedenie@zstbiliskaba.edu.sk
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Členovia rady školy: 

 

Dátum ustanovenia:  18.12.2012 

Počet členov:  11 

 

 

 Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015: 

1. RŠ sa v školskom roku 2014/2015 stretla trikrát.  

2. Rada školy sa zasadnutiach venovala týmto bodom: 

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

šk.r.2013/2014 

-  pedagogicko – organizačné zabezpečenie šk. roka 2014/2015 

- školský poriadok 

- výchovný program ŠKD 

- organizačný poriadok 

- poverenie kariérnymi pozíciami 

- koncepciou rozvoja na šk. rok 2014/2015, 2015/2016 

- plán kontinuálneho vzdelávania 

- plán práce školy 

- čerpanie rozpočtu k 31.8.2014 

- zápis detí do 1.ročníka 

- rozbor hospodárenia za rok 2014 

- rozpočet na rok 2015 

- výsledky inšpekčnej činnosti 

3. V šk. roku zaniklo členstvo člena RŠ Mareka Porvazníka. Novým členom RŠ sa stal 

Bc. Mário Kandl (MČ Rača). 

 

7.2 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných  

orgánoch  riaditeľa školy:  

 

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy. 
 

- Gremiálna porada RŠ 

Predseda RŠ : PaedDr. Jana Khandlová Počet členov 

  

pedagogickí zamestnanci školy: 2 

nepedagogickí  zamestnanci školy: 1 

rodičia : 4 

delegovaní zástupcovia  MZ MČ Bratislava - Rača: 4 
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- Pracovná porada 

- Rada rodičov 

- Rada školy 

- Pedagogická rada 

- Predmetová komisia výchovných  predmetov 

- Predmetová komisia spoločenskovedných  predmetov 

- Predmetová komisia prírodovedných  predmetov  MAT-FYZ-INF 

- Predmetová komisia prírodovedných  predmetov  BIO-CHEM-GEO 

- Predmetová komisia cudzích jazykov 

- Metodické združenie 1. a 2. ročníka 

- Metodické združenie 3. a 4. ročníka 

- Metodické združenie ŠKD 

 

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

uskutočňujú nasledovne: 
 

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

- raz mesačne - pracovná porada 

- 5x za školský rok - pedagogická rada 

- 5x za školský rok MZ a PK 

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

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

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015: 

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

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení) 

                   

 

           Stav žiakov k 15.09.2014                       Stav žiakov k 31.08.2015 

     

 I. stupeň ŠVVP ŠKD   I. stupeň ŠVVP ŠKD 

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

1. roč. 62 0 59  1. roč. 61 0 56 

2. roč. 34 1 29  2. roč. 37 1 29 

3. roč. 44 1 34  3. roč. 44 1 35 

4. roč. 45 1 34  4. roč. 46 1 26 

spolu: 185 3 156  spolu: 188 3 146 

         

 II. stupeň ŠVVP ŠKD   II. stupeň ŠVVP ŠKD 

5. roč. 65 2       6  5. roč. 64 2      3 

6. roč. 39 6   6. roč. 41 6  

7. roč. 35 3   7. roč. 36 3  

8. roč. 39 7   8. roč. 39 7  

9. roč. 45 3   9. roč. 45 3  

spolu: 223 21 6  spolu: 225 21 3 

         

Celkom 
spolu: 

408 24 162 
 

Celkom 
spolu: 

413 24 149 
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Poznámka:  ŠVVP – žiaci so špeciálno-výchovnovzdelávacími potrebami 
 
 
 

 

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

 

 

Počet žiakov mimo regiónu MČ Bratislava – Rača k 31. 08. 2015: 

 
por. č. Názov MČ Počet žiakov 

1. Vajnory 26 

2. Petržalka 0 

3. Staré Mesto 0 

4. Nové Mesto 14 

5. Senec 1 

6. Dunajská Streda 0 

7. Iné 19 

 SPOLU: 60 

 

 

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

 

POČET ŹIAKOV 
Z CELKOVÉHO POĆTU 

ZAPÍSANÝCH 
POČET 
TRIED 

 

POČET  

ŽIAKOV  
z toho:  Mimo regiónu 

 Počet  
detí 

Samostatné 

SPOLU DIEVČATÁ MČ BA - Rača odklady nezaškolení v MŠ   

103 41 40 20 4 3 

Ročné  

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

Počet  
tried 

Z toho  
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z toho 
 v špec. 

tried. 

Z toho 
integ. 

Počet  
tried 

Z toho  
špec.  
tried. 

Počet  
žiakov 

Z toho  
v špec.  
tried. 

Z toho 
 integ. 

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

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

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

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

spolu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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103 žiakov bolo na zápise. Z toho 20 zákonných zástupcov požiadalo o odklad školskej dochádzky. 

Na základe vyšetrenia CPPPaP sa niektorí rodičia rozhodli dať svojmu dieťaťu odklad až po zápise. 

Mnoho rodičov dalo zapísať svoje deti do dvoch až troch škôl a potom sa rozhodovali podľa prijatia 

dieťaťa na školu. Tým sa znížil počet detí, ktoré reálne nastúpilo v školskom roku 2015/2016 na našu 

základnú školu. 

 

 
d) Údaje o počet prijatých žiakov na štúdia do prvého ročníka na  SŠ 

      

žiaci 9. ročníka 

 

 Počet 

žiakov 

9. roč. 

 

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

Gymnáziá Stredné odborné 

školy* 

SOU-4 ročné SOU-3 ročné OU-2 ročné 

45 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

38 18 29 12 29 11 6 4 0 0 

* priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy 

 

 

 

Názov skupiny škôl 
Umiestnenie žiakov 

celkom dievčatá 

Gymnáziá                                           18 9 

Umelecké školy                                     3 3 

Zdravotnícke školy                                 0 0 

Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ                     0 0 

Ekonomické, obchodné SOŠ                           8 3 

Pedagogické školy                                  2 2 

Technické, dopravné SOŠ                            4 0 

SOŠ ostatné                                        10 3 

Praktické školy, OU                                0 0 

SPOLU 45 20 

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 45 20 

 

 

 

žiaci 5. ročníka 

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

5. roč. 

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

22 13 13 4 3 2 

 

 

 

žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 
Ročník 

 

Počet žiakov 

prijatých na SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník 2 Bilingválne gymnázium, G. Lorca, Hronská, Bratislava 
7. ročník 0  
6. ročník 1* SOŠ, Maurerova, Krompachy 053 42 
5. ročník 0  

*V priebehu školského roka do 6. ročníka našej školy nastúpila žiačka, ktorá už 3krát 

opakovala ročník. V školskom roku 2014/2015 splnila 9 rokov PŠD a po dohode s rodičmi si 

podala prihlášku na SOŠ v Krompachoch, kde má trvalé bydlisko a bola prijatá na 

vzdelávanie v šk. rok 2015/2016. 

 

 

Iné skutočnosti, vysvetlivky:   

Celkovo zo školy odchádza 63 žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy alebo školy, z toho 2 

žiakov ôsmeho ročníka a 15 žiakov piateho ročníka. V piatom ročníku sme museli pristúpiť k 

redukcii tried z troch na dve. V ôsmom ročníku sme nechali dve s menším počtom žiakov. 

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

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

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

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

na školy, na ktoré sa hlásili. 

 

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

vzdelania: (§ 2 ods. 1 písm. e)  

 

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

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

absolvoval/absolvovala (Zásady hodnotenia  2014/2015 schválené v septembri 2014 v PR, 

prerokované v Rade školy). 

 

e.1.)   I. stupeň základnej školy   
 
prospech žiakov: Hodnotenie žiakov 1. ročníka 

 
VDV -   Veľmi dobré výsledky 

DV    -    Dobré výsledky  

SV    -     Slabé výsledky 

 

 

 

 

 

 2. polrok 

VDV - - - 

DV - - - 

SV - - - 

Opakuje 1.roč. - - - 

Neklasifikovaní - - - 

Spolu - - - 
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I. stupeň 1. polrok 2.polrok II. stupeň 1. polrok 2.polrok 

Celkom 185 188 Celkom 223 225 

Prospeli 177 180 Prospeli 220 223 

Neprospeli 0 0 Neprospeli 2 1 

Neboli klasifikovaní 4 4 Neboli klasifikovaní 1 1 

Mali samé jednotky 125 119 Mali samé jednotky 26 35 

Mali známku 
dostatočný 1 2 

Mali známku 
dostatočný 26 26 

Mali známku 
nedostatočný 0 0 

Mali známku 
nedostatočný 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hodnotenie žiakov  1. – 4. ročníka  

 

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SjaL Cj M Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy 

1. 

1.A 1,26 1,00 1,16 ------ ----- 1,05 1,12 

1.B 1,00 1,00 1,00 ---- ------ 1,00 1,00 

1.C 1,05 1,00 1,00 ----- ------ 1,00 1,01 

2. 

 

2.A 1,33 1,22 1,26 - - - 1,22 1,17 1,24 

2.B 1,41 1,24 1,29 - - - 1,18 1,18 1,26 

3. 
3.A 1,30 1,26 1,30 - - - 1,43 1,13 1,28 

3.B 1,29 1,14 1,29 - - - 1,24 1,14 1,22 

4. 
4.A 1,65 1,26 1,57 - - - 1,39 1,39 1,45 

4.B 1,35 1,17 1,74 - - - 1,43 1,30 1,39 

Ø  jedn. 

predmet 
 1,29 1,14 1,29 - - - 1,32 1,15 1,22 

 

Hodnotenie žiakov 2. – 4. ročníka podľa variantu B 

 

Ročník Trieda Počet žiakov 

 

Počet žiakov so stupňom 

- prospel - 

Počet žiakov so stupňom 

- neprospel - 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 1. polrok 2.polrok 

Celkom 408 413 

Prospeli 401 407 

Neprospeli 2 1 

Neboli klasifikovaní 5 5 

Mali samé jednotky 151 154 

Mali známku dostatočný 27 28 

Mali známku nedostatočný 2 1 
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Roč. Tr. 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SjaL Cj1 Cj2 D G On  M F CH Bio 

SEE 

Tchv  

PVC 

Vv Hv Tv Nv/Ev 
Ø 

triedy 

5. 

5.A 1,95 1,75 – 1,45 1,60 1,00 1,80 – – 1,45 – 1,00 1,00 1,00 – 1,40 

5.B 1,79 1,84 – 1,63 1,53 1,00 1,84 – – 1,53 – 1,00 1,00 1,00 – 1,42 

5.C 1,71 1,75 – 1,46 1,50 1,00 1,67 – – 1,33 – 1,00 1,00 1,00 – 1,34 

6. 
6.A 2,05 1,91 1,91 1,82 2,05 1,05 1,95 1,23 – 1,95 – 1,00 1,09 1,00 – 1,58 

6.B 2,05 1,84 1,47 1,63 1,68 1,00 1,58 1,53 – 1,47 – 1,05 1,05 1,00 – 1,45 

7. 
7.A 1,60 2,07 1,40 2,07 1,87 – 1,73 1,20 – 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 – 1,45 

7.B 2,00 2,05 1,90 2,15 2,45 2,10 2,35 1,75 – 1,95 1,00 1,20 1,25 1,00 – 1,78 

8. 
8.A 2,27 2,14 1,52 1,95 1,77 1,14 2,09 1,50 1,64 1,45 1,05 – – 1,05 – 1,63 

8.B 2,47 2,53 2,00 2,29 2,18 1,29 1,88 1,76 1,88 1,94 1,00 – – 1,24 – 1,87 

9. 
9.A 2,68 2,36 2,50 2,55 2,27 1,77 2,77 1,86 2,23 2,27 1,00 – – 1,68 – 2,16 

9.B 1,78 1,91 1,96 1,87 1,48 1,61 2,26 1,48 1,78 1,61 – – – 1,05 – 1,71 

Ø  jedn. 

predmet. 
2,03 2,01 1,83 1,85 1,84 1,30 1,99 1,54 1,88 1,67 1,01 1,04 1,06 1,09 – 1,62 

 

e 3.) Výsledky externých meraní -  TESTOVANIE  9 
 

 počet žiakov M Sj 

 trieda 
v 
termíne 

náhrad. 
termín 

Ø poč. 
bod. v SR 

Ø v %  
v SR 

Ø poč. 
bod. 

úspešnosť 
v % 

Ø poč. 
bod. v SR 

Ø v % 
v SR 

úspešnosť 
v % 

Ø poč. 
Bod. 

9.A 22 0 10,54 52,68 10,72 53,63 15,02 62,58 61,17  14,68 

9.B 23 0 10,54 52,68 13,35 66,73 15,02 62,38 69,38 16,65 

 
V školskom roku 2014/2015 sa zúčastnilo Testovania  9  z vyučovacieho jazyka a matematiky  

v riadnom termíne, konaného dňa  15. apríla 2015   45 žiakov  9. ročníka  ZŠ Tbiliská. 

Náhradného testovania 21. apríla 2015 sa nezúčastnil žiaden žiak. 

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

v slovenskom jazyku  . 

 

Výsledky : 

 

Matematika           

priemerný počet bodov školy:  12,07         (v rámci SR: 10,54)                                 

priemerná percentuálna úspešnosť školy:    60,33 %  (v rámci SR – národný priemer:52,58 )  

percentil školy: 78,02 

V rámci školy najvyšší počet bodov 20 a úspešnosť 100 %  dosiahli  2 žiaci  =  4% všetkých 

žiakov. 

1 žiak dosiahol počet bodov 19 a úspešnosť 95%  =   2% všetkých žiakov  

5 žiaci dosiahli počet bodov 18 a úspešnosť 90%  =   11% všetkých žiakov 

Spolu 9 žiaci dosiahli úspešnosť nad 90%  = 20% všetkých žiakov  

  

Slovenský jazyk 

priemerný počet bodov školy:  15,69    ( v rámci SR: 15,02 ) 

priemerná percentuálna úspešnosť školy:  65,37 %  ( v rámci SR- národný priemer: 62,58 % )  

precentil školy: 67,55 
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V rámci školy najvyšší  počet bodov 23 a úspešnosť 95,80 %  dosiahla  1 žiačka = 2% 

všetkých žiakov    

2 žiaci dosiahli počet bodov 22 a úspešnosť 91,70% =  4% všetkých žiakov  

 

Spolu 3 žiaci dosiahli úspešnosť v oboch testovaných predmetoch nad 90% =  7% všetkých 

žiakov a budú prijatí na SŠ bez prijímacích skúšok. 

 

Žiaci so ŠVVP 

V školskom roku 2014/15 riešili 3 žiaci  testy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami     

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

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

kompenzačné pomôcky.  

Pri testovaní im odbornú pomoc poskytla školská špeciálna pedagogička. 2 žiaci 

z matematiky dosiahli  úspešnosť pod 50% .  

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

 

 

 

 

 

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

( § 2 ods.1 písm. ) 

I. stupeň 

  

II. stupeň 

 
 

  

Ročník Trieda 

 

Uplatňované 

učebné plány 

 (učebný variant Ročník Trieda 

Uplatňované učebné 

plány 

 (učebný variant) 

1. 

 1.A  ŠkVP 

5. 

5.A ŠkVP 

1.B  ŠkVP  5.B ŠkVP 

 1.C  ŠkVP 5.C ŠkVP 

2. 
 2.A  ŠkVP   

 2.B  ŠkVP 

6. 

 6.A ŠkVP 

3. 
 3.A  ŠkVP 6.B ŠkVP 

3.B  ŠkVP    

4. 
 4.A  ŠkVP 

7. 

 7.A ŠkVP 

 4.B  ŠkVP 7.B ŠkVP 

  
 

    

  
 

 
8. 

 8.A ŠkVP 

  
 

  8.B ŠkVP 

  
 

 
9. 

 9.A ŠkVP 

  
 

  9.B ŠkVP 

   

Poznámka:  
Všetky triedy postupovali podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý bol schválený 

Pedagogickou radou a Radou školy v septembri 2014. 
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g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

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

Základná škola Počet Školský klub detí Počet Materská škola  + Počet 

zamestnanci ZŠ – spolu 43 zamestnanci ŠKD 7 zamestnanci  MŠ 0 

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

- kvalifikovaní 29 - kvalifikovaní 7 - kvalifikovaní 0 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 

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

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

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

- špeciálny pedagóg 1     

- asistent učiteľa 0     

- upratovačky 6 Školská kuchyňa a jed.    

- ostatní  7 zamestnanci -spolu 6   

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ 
56 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
36 

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

Špeciálny pedagóg***  

 

 

 

 

g) 1 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2014/15 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Anglický jazyk 4 

Etická výchova 4 

Informatika 3 

Občianska náuka 2 

Pracovné vyučovanie 1 

Svet práce 1 

Technika 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

h)  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

( § 2 ods.1 písm. h 

 

 ( uvádzať za školský rok 2014/2015)  

 

Forma vzdelávania Počet Priebeh vzdelávania/počet 
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vzdelávaných ukončilo pokračuje začalo 

inovačné 13 11 2  

aktualizačné 8 6  2 

špecializačné 2  2  

funkčné 1  1  

SFUMATO 4    

ZIPYHO PRIATELIA 3    

KYBERŠIKANA 2    

JAZYKOVÁ  ŠKOLA 3    

     

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

Rovesnícke vzdelávanie - Deň vody Modrá škola - voda pre budúcnosť – 

vedomostná súťaž 

Rovesnícke vzdelávanie - Deň Zeme Návšteva výstavy húb 

Vodný bar Návšteva výstavy odpadov – obecný úrad 

Rača – 5., 6., roč.,  9. B 

Exkurzia SNM – výstava Biodiverzita 

Slovenska – vodný ekosystém 

Návšteva výstava Tutanchamon – 6.ročník 

Exkurzia – Ovocný sad v Dunajskej Lužnej Poľovnícke dni sv. Huberta – Banská 

Štiavnica – 6.roč., 7.A 

Exkurzia - Historické miesta a pamätníky 

Rače – 5.roč. 

KOMPARO – 8., 9.roč. 

Exkurzia - CHKO Malé Karpaty – 6.roč. PISA 2015  

Hlavné testovanie – žiaci narodení v roku 

1999 

Exkurzia - Račianska izba Račiansky jahodový kvet 

Exkurzia - Cintorín a pamätníky Rače Detský čin roka 

Exkurzia - Sandberg – Devín – 6.roč. Račianska olympiáda 

Exkurzia - Areál vojenského bunkra BS-8, 

Vojenský cintorín Petržalka -9.roč. 

Rača žije 

Exkurzia - Železná studnička – 6.roč. Rača žije slnovratom 

Exkurzia - Prírodovedné múzeum – 5.roč Koncert skupiny „Fusion“ v NKD 

Exkurzia . Schaumbmarov mlyn Koncert Žiaci žiakom ZUŠ Vrbenského 

Exkurzia - Planetárium Hlohovec . 5.roč. Bábkové divadlo – Hanička bez rúk – 5. – 6.r. 

Exkurzia - Historické centrum Bratislavy -

9.roč. 

Bábkové divadlo – Prstom po mape – 1.st. 

Exkurzia – Slavín – 9.roč. Bábkové divadlo – Myška nie je líška – 1.st. 

Exkurzia – Policajné múzeum – 8.roč., 9.B Bábkové divadlo – Opice z našej police– 1.st. 

Exkurzia do knižnice 5. a 6. ročník Divadelné predstavenia – O zakliatom 

žabiakovi 
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Exkurzia – Malokarpatské múzeum - 9.A Divadelné predstavenia – Čarovná flauta 

Exkurzia Slovenská národná galéria – 3.roč. Divadelné predstavenia – Pes a mačička 

Exkurzia SOU polygrafické – 7.A Divadelné predstavenia – Katkine výmysly 

Exkurzia - SNM Medzinárodný festival folklórnych súborov v 

NKD 

Exkurzia - Devín Miluj život 

Exkurzia - Sandberg Ekocentrum DAPHNE 

Exkurzia – Devínska kobyla Lesná pedagogika - Klepáč 

Exkurzia – Detské múzeum – Vzdialení 

a predsa blízky 

Dopravné ihrisko 

Exkurzia do múzea Ľ.Štúra a Majoliky v 

Modre 

Etnobubnová škola Rytmica 

Exkurzia do Múzea M.R.Štefánika Košariská 

a Mohyla M.R. Štefánika 

Bratislava III – športovo – zábavná olympiáda 

Exkurzia – Bratislava -1.st. Putovná výstava z fyziky 

Exkurzia Gabčíkovo a farma Vojka  

Exkurzia - Fanrádio  

Exkurzia - Farma Humanita   

Exkurzia - Železná studnička  

Exkurzia - Abeland  

Exkurzia – Zámok Bojnice  

Exkurzia - Detské centrum Cubicon  

Návšteva ÚĽUV – Tvorivé dieľne slovenské 

remeslá - 1.st. 

 

Keramická dieľňa – CVČ – 1.st.  

Predajná výstava kníh  

Návšteva bábkových predstavení  

Štafetové čítanie  

Projekt – Symboly obce Rača  

Projekt – Račianske nárečie  

Projekt – Rok Ľ. Štúra  

Projekt – 1151. výročie príchodu Konštantína 

a Metoda na Veľkú Moravu 
 

Výchovný koncert a capella - For You  

Vychádzka -   Rača – mestská pamiatková 

zóna – 6.roč 
 

Vychádzka – Cintorín a pamätníky Rače  

Vychádzka – Račianska izba  

Burza hračiek  

Zber papiera  

Separovaný zber pet fliaš  

Zber vrchnákov  

Zber elektro odpadu  

Projektový deň – Deň energie  

Projektový deň – Svetový deň zdravej výživy  

Projektový deň – Červené stužky  

Projektový deň – Modré nezábudky  

Projektový deň – Deň výživy  
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Projektový deň – Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu 
 

Deň otvorených dverí  

Beseda „Čas premien“ – 6. – 7. ročník  

 Beseda „Čas dospievania“ – 8.ročník  

Beseda „Si online“ – 7.ročník  

Beseda „Bekim“ – 5.ročník  

Besedy k voľbe povolania – 9.-8.ročník  

Beseda „O povestiach Bratislavy“  

Beseda s Richardom Vargom – 

reprezentantom SR v triatlone 
 

Beseda so slovinskou spisovateľkou Lili Prap  

Beseda – Preventívna bezpečnosť a ochrana 

pred požiarmi 
 

Beseda - Drogy  

Beseda – Červený kríž  

Beseda - Deň európskych jazykov 

s veľvyslankyňou Slovinska, 7. – 9.roč. 
 

Filmové predstavenie – Pedington – 7.A  

Filmové predstavenie – Ekotopfilm – 7.A  

Školské kolo olympiády v Anglickom jazyku  

Školské kolo Dejepisnej olympiády  

Školské kolo Geografickej olympiády  

Krajské kolo Šaliansky Maťko  

Účelové cvičenie – triedy 1. – 2.stupeňa  

Cvičenia v prírode – triedy 1. a 2.stupňa  

Hokejbalový medzitriedny turnaj  

Výstava k Veľkej noci  

LVVK - ŠKD  

Karneval  

Vianočné trhy  

Mikuláš  

Stolnotenisový turnaj rodičov a pedagógov  

Tvorivé dielne  

Výstava – Plody Jesene  

Anglický projektový týždeň 5., 6.roč.  

Svet je pre všetkých – pozdrav pre Slobodu 

zvierat 
 

Tvorba nástenky ku Dňu vody – „Kvapka 

vody“ 
 

Tvorba nástenky ku Dňu narcisov  

Cvičenia v prírode  

Hodina vlastivedy s pánom starostom na MÚ 

Rača 
 

Vystúpenie žiakov v Domove dôchodcov 

v Rači – Úcta k starším 
 

Vystúpenie žiakov v Domove dôchodcov 

v Rači – Deň matiek 
 

Vystúpenie žiakov v NKD - Jubilantom  
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Zimná akadémia  

Letná akadémia  

Diskotéka v ŠKD  

Športová olympiáda  

Gaštankove dobrodružstvá  

Kurz korčuľovania  

Divadelné predstavenie v angličtine, 1. – 

9.roč. 
 

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

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

 

 

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 
regionálne 

kolo 

krajské 

kolo 

celoslovenské 

kolo 
názov súťaže umiestnenie 

Geografická olympiáda 3.miesto 

 

    

Dejepisná olympiáda 2.miesto 

 

6.miesto    

Chemická olympiáda 4.miesto 10.miesto    

iBobor -  kadet   35 žiakov ÚR   

iBobor -  benjamín   18 žiakov ÚR   

Matematický Klokan   10 žiakov ÚR   

Maksík  10 žiak. ÚR 3 žiaci ÚR   

Slávik Slovenska  2.miesto    

Dôvera – školský pohár 

vo futbale, ml.žiaci 
 1.miesto    

Jednota COOP v malom 

futbale, st.žiaci 
 3.miesto    

Mc´Donalds Cup, 

najmladší žiaci 
 3.miesto    

Cezpoľný beh – družstvo 

ml.dievčatá 
 1.miesto    

Cezpoľný beh – družstvo 

ml.chlapci 
 1.miesto    

Stolný tenis – družstvo 

dievčatá 
 1.miesto    

Stolný tenis – družstvo 

chlapci 
 2.miesto    

Atletika – družstvo 

dievčatá 
 1.miesto    

Atletika – družstvo 

chlapci 

 1.miesto    

Orientačný beh- družstvo 

chlapci 

 3.miesto    
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Orientačný beh -

jednotlivci 

 1.miesto    

Vybíjaná  3.miesto    

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

 

Názov projektu Termín začatie 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Zelená škola 2011 priebežne  

Modrá škola 2011 priebežne  

Zippyho kamaráti 2013 priebežne  

COMENIUS 2013 2015  

Červené stužky 2011 priebežne  

Zdravé nôžky  2014 2015  

Detský čin roka 2000 priebežne  

Recyklohry 2009 priebežne  

Školský program INPP 2012 2015  

Digipedia 2013 priebežne  

e-Testovanie 2014 priebežne  

Ovocie do škôl 2009 priebežne  

Záložka do knihy spojuje 

školy 2007 priebežne  

INFOVEK 2 2000 priebežne  

 

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

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

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

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

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

Zber papiera, Zelená škola, Modrá škola,...) 

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole:  (§ 2 ods. 1 písm. k)   
 

V marci 2015 uskutočnila v našej škole Štátna školská inšpekcia komplexnú inšpekciu 

výchovno vzdelávacieho procesu a riadenia školy.  

Závery z inšpekčnej správy: 

K silným stránkam patrilo riadenie školy a zabezpečenie podmienok výchovy a vzdelávania. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci si určili cieľ realizovať „otvorenú školu" najmä 

prostredníctvom prehĺbenia jazykových a komunikačných zručností žiakov, uplatňovaním 

IKT a výchovou zdravého životného štýlu. Pre splnenie stanoveným cieľov škola vytvorila 

potrebné materiálno-technické i personálne podmienky, zapájala žiakov do predmetových 

súťaží, olympiád, školských, národných a medzinárodných projektov. Vyváženou ponukou 

krúžkov a pestrou škálou mimoškolských aktivít vytvorila priestor pre voľnočasové aktivity 

všetkých žiakov. Prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania bol zabezpečený odborný rast 

pedagogických zamestnancov orientovaný na modernizáciu vyučovania s uplatnením IKT a 

netradičných vzdelávacích metód. Bezpečné školské prostredie, účelné, estetické a hygienicky 
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udržiavané vnútorné a vonkajšie priestory školy sa odzrkadlili na pozitívnej atmosfére, 

tolerantných vzájomných vzťahoch medzi žiakmi a učiteľmi a podpore zo strany rodičov. 

Verejnosť sa s úspechmi školy oboznamovala prostredníctvom kvalitne vedeného webového 

sídla školy.  

Štruktúra ŠkVP bola v súlade s ustanoveniami školského zákona, jeho úroveň umožňovala 

realizovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. 

K silným stránkam vyučovania patrilo vhodné a účelné využívanie materiálnych prostriedkov 

vo vzťahu k vyučovacej téme, rozvíjanie poznávacích a komunikačných kompetencií žiakov, 

ich pracovných návykov a zručností.  

Zlepšenie si vyžaduje rozvíjame kľúčových-spôsobilostí v  oblasti sociálnych kompetencií 

 

Hodnotenie jednotlivých oblastí: 

Riadenie školy bolo na veľmi dobrej úrovni 

Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni. 

Využívanie materiálno-technických prostriedkov vyučovacieho procesu vo vzťahu k 

vyučovacej téme bolo na veľmi dobrej úrovni. 

Veľmi dobré materiálno-technické vybavenie školy umožnilo učiteľom využiť didaktickú 

techniku vrátane IKT na 35 hodinách (91 %). 

Priebeh výchovy a vzdelávania:  
Priebeh výchovy a vzdelávania bol sledovaný na 41 vyučovacích hodinách z hľadiska činnosti 

učiteľa a žiaka, z toho na 12 hodinách na 1. stupni a na 29 hodinách na 2. stupni. 

1.stupeň 

-Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry bolo na dobrej úrovni. 

-Vyučovanie matematiky bolo na dobrej úrovni. 

-Vyučovanie anglického jazyka bolo na veľmi dobrej úrovni. 

ZÁVER: Vyučovanie na 1. stupni bolo na dobrej úrovni. 

2. stupeň 

-Vyučovanie anglického jazyka bolo na veľmi dobrej úrovni. 

-Vyučovanie matematiky bolo na dobrej úrovni. 

- Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry bolo na veľmi dobrej úrovni  

-Vyučovanie dejepisu bolo na dobrej úrovni 

-Vyučovanie občianskej náuky bolo na dobrej úrovni. 

-Vyučovanie biológie bolo na dobrej úrovni. 

ZÁVER: Vyučovanie na 2. stupni bolo na dobrej úrovni. 

Popis hodnotiacich výrazov: 

veľmi dobrý       - výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň  

dobrý - prevaha pozitív,  formálne, menej  významné vecné nedostatky,  

nadpriemerná úroveň priemerný - vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň  

málo vyhovujúci - prevaha   negatív,   výrazné   nedostatky,   citeľne   slabé   miesta,  

                                podpriemerná úroveň   

nevyhovujúci     - výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy  

                                a  vzdelávania 

 

l)  
Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy: 

 (§ 2 ods. 1 písm. l)  
 

            Miestnosť Počet stručný popis stavu  

Základná škola 
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Učebne spolu 34  

Z toho: 

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

Digitálna knižnica 

Triedy (kmeňové) 20 

všetky sú vybavené technikou (PC s dataprojektorom) – 

potrebujú nové obklady na radiátory 

18 tried je vybavených novým  nábytkom,                        

6 tried akútne potrebuje vymeniť podlahovú krytinu  

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

a náboženskú výchovu   

 

 

ova 

odborné učebne 9 

- Učebňa FYZ a BIO je zrenovovaná ( nový nábytok, 

interaktívna tabuľa, nová podlaha) 

- 3 učebne VT sú pomerne dobre vybavené, treba však 

pomaly obmeniť  techniku 

- Učebne sú pomerne dobre vybavené nábytkom a 

technikou 

ZŠS   

školská kuchyňa 1 
Má novú podlahu(epoxidové) aj nový obklad. Nutná 

výmena vzduchotechniky 

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

výdajovými okienkami 

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

sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá 

telocvičňa 3 

1 veľká telocvičňa s novým obkladom 

1 malá telocvičňa – potrebný nový obklad 

1 malá multifunkčná hala- stolný tenis, posilňovňa, tanec 

šatne 29 

4 šatne v trakte pri telocvični – s novou podlahou, 

vymaľované 

25 šatní pre žiakov pri vchode školy- potrebný náter 

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

toalety  
Na každej chodbe ú zrenovované chlapčenské aj 

dievčenské toalety (zriaďovateľ) 

exteriér 1 

Exteriér školy je zrenovovaný, škola má nové plastové 

okná a je zateplená (zriaďovateľ) 

V areáli školy sa nachádza: 

- futbalové ihrisko 

- multifunkčné ihrisko 

- hokejbalové ihrisko 

- atletická dráha 

nutná revitalizácia vonkajšieho areálu školy 

 

Atletická dráha  byt 1 
3-izbový školský byt určený na ubytovanie 

pedagogických zamestnancov ( zrenovovaný – ŠÚ) 
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kotolňa 1 
Výmenička teplej vody zrenovovaná na automatickú 

prevádzku 

 

Ďalšie informácie:  

 

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

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

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

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

akadémie, koncerty a iné podujatia. 

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

žiacka kuchynka). 

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

priestoroch sú umiestnené šatne pre žiakov. 

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

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

a chodby pri telocvičniach máme zrekonštruované. 

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

v dobrom stave,  nie sme ho schopný zrevitalizovať, chýbajú nám financie na jeho 

rekonštrukciu. Areál je otvorený verejnosti, preto často prichádza k jeho znečisteniu. 

Obyvatelia Rače ho využívajú na športovanie a oddych. Je nutné umiestniť do športového 

areálu suché WC. Revitalizáciu by potrebovalo futbalové ihrisko a bežecká dráha.  

V spolupráci s rodičmi a dobrovoľníkmi sme natreli plot okolo areálu.  

Všetky  sociálne zariadenia v škole sú veľmi dobrom stave. 

 Potrebovali by sme  v 2 triedach doplniť nové školské lavice a vymeniť nábytok. V šiestich 

triedach vymeniť podlahovú krytinu,  vymeniť osvetlenie a vymaľovať chodby v trakte A  

a vymeniť vzduchotechniku v školskej kuchyni 

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

 

 

m)  

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

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

 

n)  

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

a vyhodnotenie jeho plnenia : 

( § 2 ods. 1 písm. n) 

Jedným z cieľov koncepcie rozvoja školy je otvoriť školu širokej verejnosti, čo sa darí 

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

Svojím otvoreným jednaním sme získali rodičovskú verejnosť - pomáha pri separovaných 

zberoch, sponzorských zbierkach a vybavením školy. 

Ďalším cieľom je získavanie jazykových zručností, čomu je podriadený výber učebných 

variantov jednotlivých ročníkov, zameranie Školského vzdelávacieho programu. Zároveň už 

dlhodobo organizujeme aktivity, ktoré pomáhajú využívať jazykové zručnosti žiakov: 

- medzinárodné projekty - Comenius, e-Twinning,  

- organizovanie anglického týždňa 

- multikultúrna výchova formou zahraničných lektorov a komunikácia v anglickom jazyku    

       študenti z rôznych krajín prídu predstaviť svoju vlasť (AIESEC) 
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- krúžková činnosť 

- vybudovanie učebne jazykov 

- kvalifikovaní pedagógovia 

- na 1. stupni sme začali Aj vyučovať angličtinu metódou CLLIL aj v niektorých  

       vyučovacích premetoch – matematiky, prírodoveda. 

 

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

komunikačných schopnosti  a zručnosti  žiakov   sme rozvíjali prostredníctvom používania 

IKT vo vyučovacom procese aj mimo vyučovania. V každej  kmeňovej učebni majú žiaci PC 

s dataprojektorom, zmenili sme tradičnú triedu na multimediálnu 

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. 

Všetci pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní a naďalej sa zúčastňujú rôznych 

vzdelávacích programov, čo zvyšuje ich profesionálny rast. 

 

 

Ďalším cieľom koncepcie rozvoja školy  bolo  rozvíjať pohybové schopnosti  športovo 

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

z zdravému životnému štýlu.   

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

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

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

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

žije“ a „Račianskej olympiády 2015“. 

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

 

Cieľom integrácie žiakov s poruchami učenia  a správania bolo  primeranie schopnostiam 

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

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

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

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

 

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

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

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

pracovali v 25 záujmových útvaroch.  

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

 

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

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení: 

  

 

SILNÉ STRÁNKY 

 podpora vedenia školy inováciám, 

podpora zvyšovania kvalifikácie 

učiteľov, záujem riešiť problémy 

 krúžková činnosť priamo v 

budove ZŠ 

 rozmanité vybavenie školy 

(didaktická technika, interaktívne 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatočné ohodnotenie pedagog. 

zamestnancov 

 nezvládnutá reforma zo strany 

MŠVVaŠ SR - chaos v učebných 

osnovách, nesúlad v medzi 

predmetových väzbách (matematika - 

fyzika, matematika -biológia), zlé 
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tabule, projektory v triedach, 

 škola má IT technika 

 vzdelávacie výsledky (úspešnosť 

žiakov na prijímacích pohovoroch 

v 5., 8. a 9. ročníku na bilingválne 

a 8-ročné gymnáziá) 

 skvalitnenie prostredia školy 

(rekonštrukcia školy, soc. 

zariadení) 

 využívanie kníh zo školskej 

knižnice, e-knižnica  

 dobré vybavenie knižnice v 

anglickom jazyku 

 vyučovanie Aj metódou CLI L 

 4 h. týždenne AJ – 5.-9. ročník 

 zapájanie sa do projektov a súťaží 

 vytváranie  priestoru  pre  

sebarealizáciu  a prezentáciu 

žiackych  schopností (vystúpenia, 

akadémie) 

 realizácia mimo vyučovacích 

aktivít rôzneho druhu: príprava 

projektov pre mladších 

spolužiakov, besedy, exkurzie, 

tvorivé dielne, školské výlety, 

zážitkové vyučovanie 

 kvalifikovaní učitelia vyučujú 

odborne (kvalifikovanosť učiteľov 

100%), sú kreatívni (nové 

pomôcky, metódy a formy práce, 

práca s PC), sú obetaví, 

empatickí, pracujú s 

talentovanými žiakmi (súťaže, 

projekty), zvyšujú si kvalifikáciu 

 dobrá sociálna klíma medzi 

kolegyňami aj v rámci žiackych 

vzťahov  

 možnosť využívať odborné 

učebne v rámci práce SKD 

 množstvo školských i 

mimoškolských akcií (športové, 

kultúrne, umelecké, literárne) 

 zabezpečenie učebných pomôcok 

pre jednotlivé ročníky a predmety 

 zapájanie žiakov i rodičov do 

diania na škole 

 propagácia práce učiteľov i 

žiakov - Web stránka školy, IZK, 

Nástenky -fotografie, akcie, 

učebnice, chýbajúce materiály a 

učebnice 

 nevyhovujúci stav vonkajšieho 

športoviska, ihriska a bežeckej dráhy, 

chýbajúca plocha na volejbal, 

basketbal, ... 

 nadmerná kontrola činnosti učiteľov 

zo strany rodičov, ťažká komunikácia 

s niektorými rodičmi, slabá 

spolupráca 

 slabé finančné ohodnotenie krúžkovej 

činnosti učiteľa 

 odchod výborných žiakov na 

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

na bilingválne 

 nedostatočné materiálne zabezpečenie 

(tonery, papier) 

 Slabá aktivita žiakov na hodinách 

 Chýba ihrisko v ŠKD 

 prerušovanie činnosti ŠKD odchodmi 

na krúžky 

 niektoré triedy nemajú vlastné 

oddelenia ŠKD 

 spájanie skupín (pre chorobu učiteľa, 

poverenie učiteľa ísť na súťaž so 

žiakmi, ...) 

 spájanie žiakov, následne väčší počet 

žiakov v triedach 
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vyhodnotenia, Akadémie, Deň 

otvorených dverí,  

 potlačené negatívne javy ako sú 

šikanovane, alkohol, drogy 

 spravodlivé hodnotenie žiakov- 

ukázalo testovanie podľa 

externých testov  

 spolupráca so ZUŠ 

 spolupráca s MU, účasť na 

aktivitách MU 

 bezpečnosť detí a poriadok v 

budove - vrátnica s vrátničkou, 

dozory 

 blízkosť detského lekára 

 spolupráca s CPPPaP a odborom 

sociálnych vecí pri riešení 

problémov detí 

 delenie na skupiny podľa výkonu 

ANJ 

 rozvíjanie kompetencií žiakov - 

čitateľská gramotnosť (tvorba a 

vypracovávanie pracovných 

listov) 

 spoločenské akcie, čím sa utužuje 

kolektív 

 2 triedach 1. ročníka  - splývavé 

čítanie 

 propagovanie zdravej výživy 

 budovanie ihrísk 

 poloha školy - relatívne čisté 

prostredie v blízkosti lesa 

 starostlivosť o hygienu - toaletné 

papiere, mydlá, papierové utierky 

na WC 

 možnosť kontroly a komunikácie 

s rodičmi aj prostredníctvom IZK 

a web stránky školy 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 

 výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 

technológií 

 zvýšenie spoločenského statusu 

učiteľa i jeho morálneho a finančného 

ocenenia 

 úprava učebných plánov a osnov na 

ročníky 

RIZIKÁ 

 nedostatočná časová dotácia, pri 

ktorej sa preberá len teória a na 

upevnenie a prehĺbenie učiva čas 

neostáva 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na školstvo 

 zvýšený počet integrovaných žiakov a 

žiakov so IVVP v triedach 

 slabnúci záujem žiakov o vzdelávanie 

 nadmerné nároky na učiteľov - 
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 získavať sponzorov 

 zvýšenie informovanosti a 

kvalifikovanosti učiteľov zo školení 

 vynovenie výpočtovej techniky, 

odbúranie byrokracie v školstve 

zníženie zaťaženia učiteľov 

administratívou 

 zvýšenie normatívu na žiaka, aby 

bolo možné zabezpečiť základné 

podmienky na chod školy 

 revitalizovať športový areál školy 

 sledovať organizačné pokyny ŠPU a 

učebné rámcové plány - 

pripomienkovať 

 organizovať školenia / pre učiteľov 

(najlepšie priamo na škole a častejšie) 

 nové učebné osnovy, nové učebnice 

 propagácia práce učiteľov i žiakov 

(akadémie, Deň otvorených dverí, 

IŽK, webová stránka školy, nástenky, 

...) 

 Lepšie materiálne vybavenie ŠKD 

 

nemotivujúce finančné hodnotenie 

učiteľov 

 znižovanie  úrovne   schopností   

žiakov  (slabšia  slovná  zásoba,   

problémy s osvojovaním pojmov, 

pokles sociálnej empatie, zhoršovanie 

vzťahov) 

 nízky záujem žiakov o vyučovanie 

druhého cudzieho jazyka 

 nedostatočné množstvo učebníc, 

neskoré dodávky učebníc a 

pracovných zošitov 

 neochota rodičov absolvovať s 

dieťaťom na návrh učiteľa návštevu u 

psychológa 

 vysoké ceny niektorých edukačných a 

odborných materiálov 

 nezáujem rodičov o vzdelávacie 

výsledky detí, nízka návštevnosť 

rodičov na IZK, nezáujem rodičov o 

plnenie domácich školských 

povinností svojich detí. 

 vyššia miera nekritickosti rodičov 

 neschopnosť niektorých žiakov 

zvládnuť dva cudzie jazyky 

 

 

 

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

            Na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

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

dlhodobo veľmi dobré  výsledky v našej MČ z Testovania 9. V školskom roku 2014/2015 

 20 % žiakov deviateho ročníka na Testovaní 9 dosiahli viac ako 20% -tnú úspešnosť. 

 

 

r) Školské stravovanie: 

Priemerný počet stravníkov na deň:  340 

Počet zamestnancov:      1 vedúca ZŠS  

          1 hlavná kuchárka 

                                                          1 I. kuchárka 

          3 pomocné kuchárky   

          1  upratovačka 

Samostatná kuchyňa:      áno 

Samostatná školská jedáleň:     áno 

Revitalizácia ZŠS - genéza:      Kuchyňa: 

                                                               zakúpenie 2 kotlov            

                                                               výmena výdavkových okien   2012 
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                                                               výmena podláh za epoxidové 2014 

                                                               výmena obkladu                     2014 

                                                               vymaľovanie priestorov kuchyne a skladov 2015 

                                                               Jedáleň: 

                                                               zakúpenie nových stolov 

                                                               zakúpenie stoličiek 

                                                               zakúpenie stojanov na príbory 

                                                              vymaľovanie priestorov jedálne 2015 

                    

Klady:                                               pekné, hygienické  prostredie v jedálni i v kuchyni  

Nedostatky:                                      akútna potreba: 

                                                           vymeniť vzduchotechniku v kuchyni 

Nutné nákupy:                                 taniere, tácky, kuchynské potreby 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

personálnych a finančných možností školy. 

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

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

vyučovacej hodine zameranú na regeneráciu. 

            Triedy sú slnečné, priestranné, vybavené žalúziami na oknách.  

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

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

pripravuje stravu prostredníctvom vlastnej kuchyne. Po zrekonštruovaní sociálnych zariadení 

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

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

fontánke vo vestibule školy.  

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

noriem. 

 

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

 

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

v šk. roku 2014/2015 vytvorené možnosti pre široký výber záujmových činností 25 bolo 

zapojených 88,5% detí a žiakov. 

 

Záujmové útvary 

 

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

1. Volejbal  13. Atletika 
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2. Florbal – športové hry 14. 
Gymnastika 

   ( 4 krúžky) 

3. Pohybové hry ( 2 krúžky) 15. Doučovanie z matematiky 

4. Stolný tenis 16. Práca s počítačom – 1. stupeň 

5. Tanečný krúžok 17. Práca s počítačom 2. stupeň 

6. 
Príprava na Testovanie z matematiky    

(2 krúžky) 
18. Tvorítko 

7. 
Príprava na Testovanie zo slov. jazyka 

( 2 krúžky) 
  

8. Mladý tvorca   

9. Výtvarný krúžok   

10. Angličtina pre druhákov   

11. 
Konverzácia v anglickom jazyku  

(2 krúžky) 
  

12. Klubovňa -študovňa   

 

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

    2 písm. c) 

 

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

je vždy prizvaná i riaditeľka školy.  

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

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

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

a bezpečnostný systém v škole.  

 

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

  konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov žiakov 

  aktualizované webové sídlo školy 

  organizujeme slávnostnú akadémiu pre rodičov – vianočnú, letnú 

  predvianočné tvorivé dielne 

 PÁRTY 2015 pre rodičov a pedagógov 

  vianočné a veľkonočné predajné trhy 

  v spolupráci s rodičmi zorganizovala burzu hračiek a kníh 

 Dni otvorených dní a triedne RZ 

 

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

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

 

Spolupráca so školskými organizáciami a verejnosťou: 

 

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

MČ  

 Rada školy 

 Penzión a Domom dôchodcov v Rači 

 Liga pre duševné zdravie 
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 Združenie rodičov pri ZŠ  

 Červený kríž  

 Miestny farský úrad  

 MPC MB- učebňa kontinuálneho vzdelávania 

 MŠ SR, KŠÚ 

 MO Matica slovenská v Rači 

 Miestne noviny - Račiansky výber  

 CVČ Bratislava III, Hlinícka 

 CPPPaP na Hubeného  ulici  

 Miestna knižnica na Žarnovickej ulici 

 Polícia Bratislava III – 

 AIESEC – medzinárodná študentská organizácia 

 PROTETIKA – Prorjekt zdravé nôžky 

 ŠK Slovan – projekt „Mladý Slovanista! 

 Tenisový zväz – Projekt „Tenis v školách“ 

 Žiacky parlament – príprava školských akcií 

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

v rámci projektu COMENIUS 

 

 

 

e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2014/2015 

 

Dochádzka žiakov: 

 

I. stupeň 
1. 

polrok 

2. 

polrok 
II. stupeň 1. polrok 2. polrok 

Ospravedlnené hodiny 5274 7669 Ospravedlnené hodiny 8995 11640 

priemer na žiaka 28,51 41,67 priemer na žiaka 40,34 53,70 

Neospravedlnené hodiny 0 0 Neospravedlnené hodiny 44 35 

priemer na žiaka 0,00 0,00 priemer na žiaka 0,19 0,28 

 

Hodnotenie  správanie žiakov 1. – 9. ročníka: 

 

 

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

 
Pochvala triednym učiteľom 

15 35 Pochvala triednym učiteľom 48 41 

 
Pochvala riaditeľom školy 

0 11 Pochvala riaditeľom školy 7 41 

 
Pokarhanie triednym 
učiteľom 

0 5 
Pokarhanie triednym 
učiteľom 

9 9 

 
Pokarhanie riaditeľom školy 
 

1 1 Pokarhanie riaditeľom školy 6 17 

Znížená 
známka 
zo správania 
  

2. stupeň 0 0 Znížená 
známka 
zo správania 
  

2. stupeň 1 1 

3.stupeň 0 0 3.stupeň 1 1 

4. stupeň 0 0 4. stupeň 0 0 
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V školskom roku 2014/2015: 

 1. stupeň 2.stupeň SPOLU 

Počet hlásených žiakov – záškoláctvo: 

 0 1 1 

Počet žiakov pod dohľadom kurátora: 

 0 0 0 

 
Žiak  8. ročníka bol hlásený pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky na Oddelenie  

sociálnych vecí  MÚ Rača (25 neospravedlnených hodín). Riešený pohovorom s rodičmi a 

zníženou známkou zo správania. 

Spolupráca s rodičmi je ťažká, nedostavili sa na niektoré stretnutia. 

 

 

 

 

 

Spracovala a predkladá:                                                                             Mgr. Eva Šišková 

   riaditeľka školy 
V Bratislave dňa 22.9.2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2 

Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

Hodnotiace   správy z metodických združení 

a predmetových  

 

komisií 

 

 v školskom roku 2014/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Hodnotiaca správa   metodického združenia  

 

MZ 1. – 4. ročník 

 v školskom roku 2014/2015 
 

Vedúca :  PaedDr. Anna Holováčová              

Ostatní členovia :  
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Mgr. Šišková M. 

Mgr. Ferenčíková 

Mgr. Kolmanová 

Mgr. Gašparová 

Mgr. Bajtošová 

Mgr. Polakovičová 

PaedDr. Jana Khandová 

PaedDr. Katarína  Valíčková 

Mgr. Sidónia Báčkaiová 

 

Vedenie školy :   PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová  

 

Činnosť MZ sa riadila podľa vopred vypracovaného plánu schváleného na 1. stretnutí 

pedagogických pracovníkov MZ. Bola rozdelená do jednotlivých oblastí, v ktorých sme plnili 

úlohy vyplývajúce z učebných osnov pre dané ročníky. Žiaci 1.B triedy realizovali 

vyučovanie SJL metodikou Sfumato. V 1.- 2. ročníku sa vo vyučovacom procese využívala 

metóda CLIL. Overovanie plnenia štandardov v predmetoch slovenský jazyk a matematika 

bolo uskutočnené vstupnými, polročnými a výstupnými previerkami. (percentuálna úspešnosť 

previerok - viď. príloha zápisníc), v 4. Ročníkoch sa uskutočnili riaditeľské previerky zo SJL 

a MAT.. 

Posilňovali sme  čitateľskú gramotnosť žiakov vo všetkých predmetoch so zameraním na 

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

časopisov Adamko a Slniečko. Do vyučovacieho procesu sme implementovali metódy s 

využitím informačných a komunikačných technológii. Vo vyučovacom procese sme pracovali 

s interaktívnou tabuľou, s výučbovými CD Spoluprácu s MŠ sme zrealizovali tvorivými 

dielňami s predškolákmi s 5tich MŠ počas celého týždňa v spolupráci so školskou špeciálnou 

pedagogičkou. Uskutočnili sme zápis do 1. ročníka. V predvianočnou čase sme sa stretli 

s rodičmi a žiakmi na vianočných tvorivých dielňach.  

 

 

 REGIONÁLNA VÝCHOVA – TRADÍCIE, KULTÚRA, HISTORICKÉ PAMIATKY 

 

Cieľom bolo upevňovať národné povedomie a regionálne prvky. 

Aktivity: návšteva BBD predstavenia Prstom na mape, Myška nie je líška, Opice z našej 

police, SND, divadelné predstavenia s MŠ – O zakliatom žabiakovi, Čarovná flauta, návšteva 

Detského múzea – Vzdialení a predsa blízki, exkurzia do múzea Ľ. Štúra  a Majoliky 

v Modre, exkurzia do múzea M.R. Štefánika Košariská a  Mohyla na Bradle,  exkurzia po 

Bratislave Poznaj svoje mesto, návšteva vodného diela v Gabčíkove a farmy Vojka, exkurzia 

vo Fun rádiu, hodina vlastivedy s p. starostom na MÚ Rača, výchovné koncerty – vianočný a 

Žiaci žiakom ZUŠ Vrbenského, Schaumbmarov mlyn, návšteva ÚĽUVu - tvorivé dielne 

slovenské remeslá, vystúpenia v Domove dôchodcov v Rači – Úcta k starším, Deň matiek, 

v NKD jubilantom v Rači, návšteva Račianskej izby,  výlety: farma Humanita, Železná 

studnička, Abeland, ŠvP Hlboké – zámok v Bojniciach, sokoliari, Praveké múzeum, Baňa 

Cigeľ. Týždeň knižníc – literárny program Rača v knihách v školskej knižnici, výstava kníh, 

beseda so slovinskou  spisovateľkou Lili Prap – kniha Dinosaury, anglické divadielko Jacky 

and the giaut, Medzinárodný festival folklórnych súborov v NKD, účasť na výtvarnej súťaži 

Bratislava moje mesto 

 

ENVIRIMENTÁLNA VÝCHOVA  
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Aktivity: Ekocentrum DAPHNE – besedy Kam putujú odpady, Po stopách cicavcov,  tvorivé 

dielne výroba papiera, celoročný výukový program pre 2.roč., keramická dielňa v CvČ, 

ochrana človeka a prírody, 2-krát cvičenie v prírode, výstava Plody jesene, výstava Jesenné 

plody – Deň jablka, Výstava húb v Rači, Lesná pedagogika - Klepáč  

Projekty: Modrá škola – vedomostná súťaž o vode 1. miesto v Bratislavskom kraji, besedy a 

nástenky ku Dňu vody,  Zelená škola - zber papiera, beseda O vode ku Dňu Zeme, Comenius 

– aktivity žiakov 4.ročníka – projektová mobilita v Poľsku 

 

 

DROGOVÁ PREVENCIA, ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA  

 

Aktivity: nácvik programu na vianočnú a letnú akadémie, protetika - Zdravé nôžky, burza 

hračiek vo vestibule školy, projekty Zippyho kamaráti, školský program INNP 

 

DOPRAVNÁ  A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

Aktivity: návšteva dopravného ihriska,  Športová olympiáda, návšteva Detského centra 

Cubicon – detské atrakcie, Etnobubnová škola Rytmica, Funcity, Second step celoročný 

projekt, Street workaut, beseda s triatlonistom R. Vargom v NKD, beseda Preventívna 

bezpečnosť a ochrana pred požiarom 

 

VZDELÁVANIE  UČITEĽOV 

 

Metodický týždeň, ktorý sa uskutočnil v mesiaci máj, bol zameraný na otvorené hodiny, 

Uskutočnili ich p. uč. Polakovičová, Holovačová, Ferenčíková a Valičková. 

PaedDr. J. Khandlová: Zippyho kamaráti, Štátna jazyková škola- NEJ, ANJ 

Mgr. L. Ferenčíková: Sfumato, Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní, Jazyková 

škola - ANJ 

Mgr. M. Gašparová – Zippyho kamaráti 

Mgr. Mária Šišková – Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní, Zippyho kamaráti  

Mgr. Z. Polakovičová- Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 

Mgr. L. Kolmanová  – Sfumato, Štátna jazyková škola – ANJ, využitie výtvarných techník 

v edukačnom procese výtvarnej výchovy na ZŠ 

 

                        

 

 

SÚŤAŽE 

 
Názov 

súťaže 

Školské Okresné, Krajské Celoslovenské 

Šaliansky 

Maťko 

I. kat. 1.m. T. 

Janečková  3.A 

  

(17 žiakov) 2.m.A. 

Škultétyová 3.A  

3.m. J. 

Kapišinský 2.B 

II. kat,  1. m. L. 
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Papánová 4.A 

2.m. V. 

Veselská 4.B 

Matematický 

klokan 

  E. Hoffnerová 3.B 

( 30 žiakov)   J. Kapišinský 2.B 

   Z. Trenčanská  2.B 

   M. Klčo 3.A 

   M. Hermann 2.A 

   v. Kajuch 2.A 

   B. Súkenník 4.B 

   S. Kováčik 4.A 

   A. Mercek 4.B 

   L. Határová 4.B 

Maksík  E. Hoffnerová, N. Sadáková 3.B J. Buriánová 2.A 

31 žiakov  K. Vyskočová 3.B, M. Pelikán 3.B, H. 

Buriánová 4.A, A. Mercek 4.B, J. 

Chyžnaj 4.B, M. Števček 4. B, O. 

Kočiško 4.B, V. Vrbatovič 4.B 

A. Valentová 3.A M. 

Hrebíčiková 3.A 

    

    

Hviezdoslavov 

Kubín 

I. kat. poézia:  

1.m. N. 

Sadáková 3.B 

  

(27 žiakov) 2.m. L. 

Baloghová 3.A 

  

 3.m . Sara 

Korajlija 

  

 próza: 1.m. E. 

Hoffnerová 3.B 

  

 2.m. J 

Kapišinský 2.B 

  

 3.m. T. Krist 

3.A 

  

 II.kat. próza:   

 1.m. V. 

Veselská 4.A 

  

 3.m. l. 

Papánová 4.B 

  

Pytagoriáda E. Sedláček 3.A E. Hoffnerová 3.B úsp. rieš.  

( 25 žiakov) M. Klčo  3.A 

T. Krist 3.A 

K. Obstová 3.A 

S. Ratkovská 

3.A 

E. Hoffnerová 

3.B 

D. Šmidová 3.B 

S.Štefanidesová 
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3.B 

 L. Šlosárová 

4.A 

S. Kováčik  4.A 

Š. Gerhart 4.B 

S. Lykho 4.B 

 

   

Račiansky 

jahodový kvet 

literárna časť 

 1.m.T.Janečková 3.A , T. Krist 3.A     

(30 žiakov)  2.m. D. Wimmer 3.A, P. Polákovič 4.A, 

S. Hudecová 4.A 

 

  Pochvalné uznanie. J. Chyžnaj 4.B  

výtvarná časť 

(15 žiakov) 

  1.m. N. Stríbrnská 3.A 

 2.m.Samuel Varga 4.B, Lenka 

Šlosárová 4.A, Jakub Chyžnaj, Martin 

Štefček, Richard Veleg, Viktor 

Vrbatovič, Adam Merecek, Matej 

Múčka 4.B 

 

 

  3.m. Boris Súkenník 4. B  

  Kristína Cisáriková, Hana Buriánová 

4.A 

Pochvalné uznanie:  

Samo Zeman 4.A, Alexandra Valentová 

3.A, Šimon Gerhát 4.B 

Boris Súkenník 4. B 

 

Slávik 

Slovenska 

I. kat. 

1.m. J. 

Kederová 3.A   

 

  

( 12 žiakov) 2.m. I. 

Anderson 3.A 

  

 3.m. N. 

Poláková 3.A 

  

 II. kat. 

1.m. B. 

Štefánková 4.B 

  

 2.m. K. 

Cisáriková 4.A 

  

McDonald 

CuP 

 3.m. Vajcík  2.A  

   3.m. Ides 2.A  

  1.m. A. Hipp, S. Kovačik, J. Kováčik, P. 

Polakovič 4.A 

 

Atletické 

preteky 

 1.m. A. Hipp, K. Cisáriková 4. A  

Maľujeme s 

primalexom 

 1.m.H. Buriánová 4. A  
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Návrhy a pripomienky:  

 

1. Doplniť a obnoviť kabinetnú zbierku  o pomôcky na geometriu kružidlá, zlomky, 

Logocopicolo pre 3.- 4. roč., tabuľky Sfumato, mariášové karty, vizualizér.  

2. Rozdeliť MZ na 1.- 2. r. ,vedúca MZ p. uč. J. Khandlová a  3. – 4. r. vedúca MZ p. uč.  A. 

Holovačová  

3. Vypracovať štandardy vo všetkých predmetoch v 1. ročníku podľa inovovaného štátneho 

vzdelávacieho programu – zodp. p. zást. Ľ. Ďurďovičová, v 2., 3. a 4. ročníku postupovať 

podľa platného ŠVP. – zodp. vedúce MZ 1.- 2. a 3. – 4. ročníkov.  

Spolupracovali sme s výchovnou poradkyňou, so školskou špeciálnou pedagogičkou, 

špeciálnymi pedagógmi v CPPP, s PK II. stupňa a s ŠKD. Vzniknuté problémy sme riešili 

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

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

výchovno-vyučovacieho procesu. 

Ďakujeme  za spoluprácu  celému vedeniu školy. 

Vyhodnotenie činnosti MZ bolo schválené  pedagogickými pracovníkmi na zasadnutí MZ dňa 

26. júna 2015. 

 

 

Bratislava, 23.06. 2015                             Vypracovala: PaedDr. Anna Holovačová  

                                                                                             vedúca MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 

 

Hodnotiaca správa   predmetovej komisie 
 

spoločenskovedných predmetov 

 

 v školskom roku 2014/15 

 
Vedúca :               Mgr. Alžbeta Vörösová 

Ostatní členovia : Mgr. Kristína Dobrovská 

                             Mgr. Martina Dilongová 
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                             Mgr. Jana Janečková 

                             Mgr. Mária Macháčková  

                             Mgr. Darina Kučerová 

                             Mgr. Eva Figurová 

Vedenie školy :    Mgr. Oľga Šándorová 

 

 

Oblasť pedagogickej diagnostiky 

 

Hlavné úlohy plánu PK vychádzali z POP pre školský rok 2013/2014. 

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

plánov, ktoré vyučujúci dôsledne dodržiavali počas  školského roka . 

Zároveň dodržiavali Metodické pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. 

Pri hodnotení detí s poruchami učenia vyučujúci sa riadili MP na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov  so špecifickými výchovnými potrebami. 

 

 Na hodinách slovenského jazyka  vyučujúce dbali na rozvoj slovnej zásoby  a tvorivosti 

žiakov formou tajničiek, kvízov, jazykových hier , projektov. (Improvizovaná beseda so 

spisovateľmi, pantomíma hlavných postáv, vlastné dokončenie príbehu , ...) Zároveň vlastnú 

tvorbu žiakov využili v súťaži Račiansky jahodový kvet, Miluj život, Červené stužky, 

Duševné zdravie. Žiaci mali možnosť precvičovať a upevňovať si učivo pomocou IKT 

v novozriadenej učebni. 

Postačujúca hodinová dotácia  v ročníku 5. 6. 7.  - štvorhodinová dotácia plus 1 hodina 

pridaná školou je postačujúca. 

Vyučujúci vypracovali a analyzovali vstupné, polročné a výstupné previerky, ktoré 

 

Pripravili žiakov 9.ročníka na prijímacie pohovory  a MONITOR  , ktorý zvládli na 65,37 %. 

(Celoslovenský priemer bol 62,586 %.) 

Žiaci 8. A 9.roč. si vyskúšali vedomosti zo SJL - Komparo . Celoslovenský priemer 61%. 

Priemerná úspešnosť našej školy 8.ročník 71,4%, 9.ročník 52,7%, SR 50,5%. Výsledkami sa 

naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.  

Vyučujúce SJL pripravili žiakov 5. ročníka na pilotné Testovanie 5.  

 

5.A – 1,8 

5.B – 1,7 

5.C – 1,8 

 

Príprava na preskúšanie žiakov: 

 

 Čunderlík – 7 ročník. 

 
  

         Členovia PK sa podieľali  na celoškolských   projektoch :  

 

Záložka do knihy spája školy, Červené stužky, Modré nezábudky, Symboly obce Rača, 

Račianske nárečie, Svet je pre všetkých, Miluj život, Koho by som chcel za svojho predka 

a prečo? Vynález, ktorý zmenil svet, Rok Ľudovíta Štúra, 1151.výročie príchodu Konštantína 

a Metoda na Veľkú Moravu. 
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V  oblasti  ľudských práv, environmentálnej, sexuálnej  a protidrogovej výchovy 

členovia PK : 

 

-  v rámci etickej výchovy  spolupracovali na aktivitách s protidrogovou   

   a sexuálnou  tematikou  

-  besedu  o dospievaní a sexuálnej výchove  

 - využívali  publikáciu Ako poznám sám seba, Nechaj ma, chcem sa učiť sám 

 - pre žiakov premietali ekofilmy 

 - na hodinách  Ev  venovali pozornosť otázkam demokracie, tolerancie, ľudským   

    právam  

 

Spolupráca s miestnou a žiackou knižnicou : 

Exkurzia do knižnice 5. a 6. ročník , predajná výstava kníh. 

Hlasné čítanie. 

 

Besedy: 

O povestiach Bratislavy 

 

Exkurzie :  
Slovenské národné múzeum, Cintorín a pamätníky Rače, Areál vojenského bunkra, Bábkové 

divadlo,  Pamiatky Bratislavy, Slavín, Devín, Sandberg, Devínska kobyla, Policajné múzeum, 

Malokarpatské múzeum, Lesná pedagogika. 

 

Ďalšie podujatia : 

 Predajná výstava kníh – október a apríl, Medzinárodný mesiac školských knižníc.  

 

Výsledky kontrolných diktátov : 

 

 

 

Trieda 1.diktát 2.diktát 3.diktát 4.diktát 5.diktát 6.diktát 

5.A 1,60 2,07 2,08 2,47 2,09  

5.B 2,41 2,55 2,05 2,60 1,09  

5. C 2,13 2,06 2,07 2,57 1,82  

6.A 2,60 2,31 2,34 2,42   

6.B 2,61 2,42 2,40 2,35   

 

 

7.A 2,22 2,33 2,34 1,92 2,36  

7.B 2,32 2,37 2,34 2,09 2,46  

8.A 2,51 1,94 2,52 2,62   

8. B 2,63 2,29 2,41 2,75   
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9.A 3,24 2,91 3,24 2,94   

9.B 1,74 2,02 2,90 2,20   

 

 

  Previerky : 

Trieda vstupná polročná výstupná 

5.A 2,32 2,33 2,02 

5.B  1,74 2,43 2,01 

5.C 1,82 2,20 2,02 

6.A 1,75 2,54 2,70 

6.B 2 2,42 2,70 

7.A 2,36 1,82 2,0 

7.B 2,46 2,27 2,23 

8.A 1,86 2,90 2,36 

8.B 2,29 2,48 2,50 

9.A 3,24 3,19 2,78 

9.B 2,21 2,21 2,88 

 

Slohové práce v jednotlivých ročníkoch : 

 

Ročník               Slohový útvar priemer úspešnosť 

5. Rozprávanie 1,99 75,2 

6. Opis predmetu 

Reprodukcia 

2,10 

2,21 

72,5 

69,7 

7. Umelecký opis 

Opis pracovnej činnosti 

2,25 

2,11 

68,7 

72,7 

8. Slávnostný prejav 

Úvaha 

 

2,20 

2,15 

 

68,5 

71,2 

9. Úvaha 

Životopis 

2,09 

2,20 

72,7 

68,7 

Súťaže a umiestnenia : 
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Veľkú pozornosť venujeme talentovaným žiakom pri zapájaní  do literárnych súťaží. 
Zorganizovali sme školské kola a deti postupovali do  vyšších kôl. Zúčastnili sme sa: 

 

Súťaže a umiestnenie  žiakov   :  Školské kolo 

Názov súťaže Meno žiaka trieda Umiestnenie  Vyučujúca 

Olympiáda zo 

slovenského jazyka 

Alžbeta Rajčanová  

Andrej Mrňa  

Simona Hauskrechtová 

 

9.B 

8.A 

9.A 

1.m 

2. 

3 

Vörösová  

Janečková 

Macháčková 

Pieseň večne živá     

Šaliansky Maťko Laura Papánová  

Veronika Veselská 

Anh Hoang Nguen  

 

4.A 

4.A 

5.A 

1. 

2. 

3. 

Kolmanová 

Kolmanová 

Dobrovská 

 Viktória Kovačiková 

Martin Šantavý 

Veronika Gašparová 

6.A 

6.B 

6.B 

1. 

2. 

3. 

Dilongová 

Dilongová 

Dilongová 

Hviezdoslavov 

Kubín 

Veronika 

Kovačičová 

Viktória Hupková  

Anh Hoang Nguyen  

Kristína Vyskočová  

Simon Hofner  

Andrej Mrňa 

Nikola Tybitanclová 

Matej Kukurugya  

Jessica Hrochotská 

 

7.A 

 

8.A 

5.B 

5.A 

5.A 

8.A 

8.B 

8.A 

8.B 

1. 

 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

2. 

3. 

3. 

 

Vörösová 

 

Janečková 

Dobrovská 

Dilongová 

Dilongová 

Janečková 

Janečková 

Janečková 

Janečková 
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Umiestnenie žiakov v obvodných kolách: 

 

Názov súťaže Meno žiaka Trieda Umiestnenie Vyučujúca 

Račiansky jahodový kvet     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochvalné uznania 

 

 

Natália 

Harenčárová 

Andrea Vrábelová 

Nina Ttybitanclová 

Marek Ďurčo 

Miroslava Mosná 

Lukáš Máťuš  

Patrik Karlovský 

Alžbeta Rajčanová 

Lucia Gorelová 

Andrej Voško  

Júlia Studená 

 

6.A 

9.A 

8.B 

9.A 

5.C 

8.B 

9.A 

9.B 

9.B 

6.A 

5.C 

 

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

 

 

Dilongová 

Macháčková 

Janečková 

Macháčková 

Vörösová 

Janečková 

Vörösova 

Vörösová 

Vörösová 

Dilongová 

Vörösová 

 

Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko: 

 

KK súťaže sa konalo 17.2. 2015 na našej škole, za účasti 24 recitátorov z 22 škôl . 

Súťažiaci boli rozdelení do 3 kategórií a hodnotili ich tri  poroty. Výber autorov povestí 

v tomto ročníku bol pestrý, prevládala však M. Ďuríčková. Recitátori dobre zvládli dialógy 

v texte, menej uvádzacie vety. V recitačných prejavoch sa objavili aj niektoré nedostatky – 

rýchle tempo, nevhodná intonácia hlasu pri opytovacích vetách, krátenie samohlások, hltanie 

koncoviek, rozsiahle texty, ktoré už v závere nezvládli. 

Ocenení žiaci vynikali primeraným rečovým tempom, vyzretým prejavom, výraznou 

hlasovou intonáciou, v ktorej bola včlenená dramatickosť. Práca pedagógov s recitátormi bola 

na výbornej úrovni. 

 

Inšpekcia 

 

Inšpekcia hodnotila úroveň slovenského jazyka na veľmi dobrú, len treba dávať väčší dôraz 

na sebahodnotenie žiakov. 

 

Vzdelávacie aktivity pedagogických pracovníkov : 

 

Medzinárodná konferencia školských knižníc - Janečková, Vörösová 

Interaktívna tabuľa a multimédiá – Dobrovská, Janečková 

E – testovanie - Dobrovská 

 

Semináre a iné: 

Práca s triednym kolektívom – Dobrovská 

OK Hviezdoslavov Kubín – porota – Janečková 

 

Odporúčania pre členov PK v budúcom školskom roku : 
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- zamerať sa na čítanie s porozumením, zlepšovať vyjadrovacie schopnosti  žiakov 

pomocou vhodných foriem a metód 

- využívanie inventáru školskej a miestnej knižnice 

- prierezové témy zaradiť do vyučovania všetkých predmetov 

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

žiakov zo 4. do 5. ročníka 

- motivovať žiakov k účasti na súťažiach a olympiádach 

- systematicky budovať školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovnovzdelávacieho 

procesu a mimo vyučovacích aktivít 

- využitie IKT v práci učiteľov 

- využitie video učebne pre potreby vyučovania 

- do tematických plánov pre jednotlivé predmety zapracovať úlohy súvisiace 

s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv 

dieťaťa 

- efektívne využívať vyučovaciu hodinu na vysvetlenie, kontrolu porozumenia a 

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

štandardy 

- vytvárať podmienky  na osvojenie si metód individuálneho štúdia a využívania 

rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie 

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

referátov a projektov 

- zoznamovať sa s projektami Infoveku 

- systematicky pracovať s nadanými žiakmi 

- špecifickú pozornosť venovať žiakom 5. ročníka 

- venovať pozornosť slabo prospievajúcim žiakom. Zlepšovať ich čitateľské zručnosti a 

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

 

- v zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/ AIDS na roky 2008- 2015  

-  zamerať sa  na prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania 

- podieľať sa na plnení programu projektu „Škola podporujúca zdravie“, pri výchove   

-  k zdravému životnému štýlu 

- zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam (besedy, súťaže, 

tematické výstavy a pod.) 

- organizovať exkurzie, výlety a využiť ich z hľadiska výchovného i poznávacieho 

- preventívne bojovať proti kriminalite a nežiadúcim návykom (drogové závislosti a iné 

sociálno – patologické javy) 

- podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu škôl – Záložka do knihy spája školy 

- získať žiakov na riešenie olympiád, slovenčinárskych a dejepisných súťaží 

- pripravovať žiakov na školské a vyššie kolá 

- zverejňovať úspechy žiakov 

 

 

Vyhodnotenie činnosti ETV  
September- tvorba antireklám na fajčenie – 8. a 9. roč., projektový deň Modré nezábudky  

Október- testy o šikanovaní – všetky ročníky druhého stupňa  

November- využívanie internetu – www.drogy.sk 

December- Červené stužky – projektový deň, Miluj život – slohové práce 

Január- tvorba pozdravov pre Slobodu zvierat – téma: Svet je pre všetkých  

Marec- tvorba násteniek s prácami – téma: Kvapky vody 

Apríl- tvorba násteniek- Deň narcisov 

http://www.drogy.sk/
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Máj- práca s metodickým materiálom Cesta 

Jún- Detský čin roka, Výchova k manželstvu a rodičovstvu – projektový deň 

 

Priebežne sme pracovali s pracovnými listami vo všetkých ročníkoch druhého stupňa. 

Projekt: ,, Správaj sa normálne“ žiaci hodnotili veľmi pozitívne. 

Úlohy: Častejšie návštevy filmových predstavení v divadle Ludus.  

 

 

 

V Bratislave   22. 6. 2015                                              vypracovala : Alžbeta Vörösová 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Hodnotiaca správa  predmetovej komisie 

 
matematika, fyzika, informatika 

 v školskom roku 2014/15 

 
 

 

 
Vedúci predmetovej komisie: 

 

MENO PRIEZVISKO VYUČUJE 
Eva Figurová fyzika –technika 

 

Členovia predmetovej komisie: 

 

MENO PRIEZVISKO VYUČUJE 
Eva Šišková Matematika 

Lucia Slivková Matematika 

Marek Matúška matematika, informatika 

Jana Struhárová Matematika 

Zuzana Valičková Informatika 
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Zuzana Khandlová Informatika 

 

Za vedenie školy prácu usmerňuje a kontroluje pani riaditeľka Mgr. Eva Šišková 
 

 

 

 

1. Oblasť pedagogickej diagnostiky 

 

Hlavné úlohy plánu PK vychádzali z POP pre školský rok 2014/2015. 

Učebné osnovy a štandardy pre jednotlivé ročníky boli rozpracované do tematicko 

výchovnovzdelávacích plánov, ktoré vyučujúci dôsledne dodržiavali počas školského roka. 

Pedagógovia dodržiavali Metodické pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. 

Pri hodnotení detí s poruchami učenia vyučujúci sa riadili MP na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov  so    špecifickými výchovnými potrebami. 
 

Žiaci 9. ročníka zvládli TESTOVANIE 9  pod vedením svojich vyučujúcich 

matematiky pani riaditeľky Mgr. Šiškovej a Mgr. Slivkovej. Celoslovenské testovanie žiakov 

9. ročníka ZŠ sa uskutočnilo 15. apríla 2015.  

Z matematiky najlepšie napísali 2 žiaci 9.B triedy: Alžbeta Rajčanová a Ondrej Bitter 

na 100 %.  

Celoslovenský priemer z matematiky bol 52,8 %, naša škola dosiahla 60,3 % , čo je 

o 7,65%  lepší ako celoslovenský priemer. Percentil školy bol 78,2%. 

Testovania sa zúčastnili všetci žiaci deviateho ročníka v celkovom počte 45 žiakov. 

Testovanie prebehlo podobne ako každý rok v kľudnej atmosfére, žiaci mali dostatok času na 

vypracovanie testu. Polovica otázok bola formou A, B, C, D a polovica formou doplnenia 

výsledku do testu.  

4. Vyhodnotenie Komparo: 6.11.2014 sa zúčastnilo testovania Komparo 2014 - 2015 9904 

žiakov zo 422 škôl. Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov bola 31,7%.  Z našej 

školy sa na testovaní zúčastnilo 36 žiakov 8. ročníka. Škola bola hodnotená v 7. Indikátoroch  

Získali sme 48 bodov, čo je 68,6% z maxima. Lepšie skončilo len 23,8 % škôl, horšie 76,2 

% 

 

 
 

 

Exkurzie, prednášky a besedy: 

  

P. učiteľky zorganizovali tieto prednášky, exkurzie a výstavy: 

 

P. učiteľka E. Figurová 23.2.2015 zorganizovala pre žiakov 2. stupňa Putovnú výstavu 

z fyziky na ktorej si žiaci mohli vyskúšať pokusy z učiva fyziky z pomôcok dostupných aj 

 doma. 

 

Pre žiakov VII.A  p. uč. zorganizovala a žiaci navštívili veľmi pekné filmové predstavenie v 

„Cinema city“ Aupark o živote medvedíka Peddingtona v pralese a následne jeho začlenenie 

v jednej rodine, a život s kopou humorných situácií vo veľkomeste. 
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 P. učiteľka Struhárová a Dilongová pripravili a zúčastnili sa s oboma šiestackými triedami  

na šk. výlete na Železnej studničke. Do programu bolo začlenené poznávanie prírody 

s výkladom pod názvom: Lesná pedagogika. Potom nasledovalo opekanie a loptové hry. 

 

Taktiež spomeniem vydarenú akciu rodiča VII.A triedy pani Homolovej M., ktorá navrhla 

a zabezpečila účasť vybraným žiakom VII.A,  VI.A a VI.B triedy na Poľovníckych dňoch 

sv. Huberta, ktoré sa konali 18.6.2015 v areáli kaštieľa Antol.  

 

 

Tento školský rok sa v plnení úloh projektu Zelená škola niesol v znamení témy Energia.  

22.4. 2015 vyučujúca fyziky – pani učiteľka Figurová spolu so žiakmi VII.A triedy 

pripravila  v multimediálnej učebni  rovesnícke vzdelávanie pre žiakov 5. ročníka (V.A; 

V.B a V.C triedy), v ktorom zaujímavou a názornou formou priblížili piatakom  náročnú 

a abstraktnú tému – energia. V úvode žiačky  7. ročníka – Múčková R. a Hojstričová K. 

prezentovali základné poznatky o druhoch a využití rôznych druhov energií. Po prezentácii 

siedmaci predviedli piatakom zaujímavé pokusy z tejto témy:  činnosť veternej a solárnej 

elektrárne, vodíkové autíčko... Potom si mali možnosť  pod vedením žiakov siedmeho ročníka 

preskúšať pokusy.  

      Myslím, že projektový deň na tému  Energia splnil svoj účel, piatakov téma zaujala 

a projektový deň sa im páčil. Svedčia o tom odpovede na takmer všetkých odovzdaných 

papierikoch. 

 

 

Písomné práce z matematiky : 

 

 

 

 

1.písomná práca 2.písomná práca 3.písomná práca 4.písomná práca 

V. A 80,76% 76,81% 64,30% 73,0% 

V.B 82,00% 71,00% 78,00% 80,0% 

V.C 72,00% 72,00% 72,00% 76,0% 

VI.A 78,84% 81,27% 73,40% 67,13% 

VI.B 77,88% 84,84% 70,49 % 74,04% 

VII.A 78,44% 77,67% 53,44% 60,2% 

VII.B 82,11% 67,42% 82,11% 56,4% 

VIII.A 69,95% 61,64% 53,46% 78,0% 

VIII.B 79,62% 60,78% 48,19% 46,51% 

IX.A 58,00% 60,00% 58,00% 53,57% 

IX.B 62,00% 71,00% 59,00% 61,00% 

 
Súťaže a umiestnenie  žiakov:  Domáce kolo 

Víťazi školského kola Pytagoriády 2014/2015 v každej kategórii 

 Meno   

P- 5. roč. Moravčík Žiaci postupujú  

Na základe počtu 

vyriešených úloh 
P-6. roč. Čerňanová 

P-7.roč. Múčková 

P- 8.roč. Kukurugya 

 

V OK  Pytagoriády sme nemali v tomto šk. roku úspešného riešiteľa. 
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Víťazi školského kola fyzikálnej  olympiády v šk. roku  2014 -2015 

 

Predmet Meno Body Ročník Vyučujúca 

 Ivanička L. 50 9.A Mgr. E. 

Figurová Sviták  J. 43 9.A 

Rajčanová A.  9.B 

Matovič P. 40 8.B 

 
Umiestnenie žiakov v regionálnych  kolách  

 

Názov súťaže Meno žiaka trieda Umiestnenie Zodpovedná 

FYZIKÁLNA 

OLYMPIÁDA 

Rajčanová Terézia IX.B 10. miesto 

úspešná riešiteľka 

Mgr. E. 

Figurová 

Ivanička Lukáš IX.A Úspešný riešiteľ 

Martiš V.A 13. miesto 

úspešný 

 

Obaja žiaci postúpili do KK FO. 

 
Umiestnenie žiakov v celoslovenskom kole: 

iBobor – je súťaž po celej Európe. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné 

a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch 

využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných 

technológií pri učení sa. Na našej škole sa do súťaže pod vedením p. učiteľa M: Matúšku 

zapojili v tomto šk. roku väčšina  žiakov II. stupňa. 

 

Úspešní riešitelia informatickej súťaže i Bobor  kategória: Kadet 

 

V stredu 13.11.2014 súťažilo 13 794 Kadetov, 6 z nich dosiahli plný počet bodov 

 

 
V tomto školskom roku bolo 35 úspešných riešiteľov v súťaži i Bobor  kategória: Kadet 

 

Prvé 3 miesta obsadili títo 3 žiaci: 

    

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

272.  Samuela Hupková VIII.A 1.m. 

402. Viktória Hupková VIII.A 2.m. 

1367. Lukáš Hrubiško IX.A 3.m. 
   

V tomto školskom roku bolo 18 úspešných riešiteľov v súťaži i Bobor  kategória: Benjamin 

 

Prvé 3 miesta obsadili títo 3 žiaci: 

    

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

552.  Andrej Kováč V.A 1.m. 

681. Terézia Rajčanová VII.A 2.m. 

1362. Tamara Holíková VII.A 3.m. 

 

Odporúčania pre členov PK v budúcom školskom roku : 
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V budúcom školskom roku 2015/2016  odporúčame: 

 Zapojiť sa vyučujúcim do vzdelávania, ktoré  pomôže získať nové vedomosti, 

zručnosti. Tieto potom bude možné žiakom odovzdávať. 

 Vyučujúci informatiky zintenzívnia kontrolu zapojenia žiakov v jednotlivých kolách 

Veľkej vedomostnej súťaži o vode. 

 Zapojiť do súťaže iBobor žiakov celého druhého stupňa. 

 Spolupracovať s MZ 1. stupňa s PK 2. stupňa  pri zabezpečovaní plynulého prechodu 

žiakov zo 4. do 5. ročníka. 

 Motivovať talentovaných žiakov k účasti na súťažiach a olympiádach, systematicky 

s nimi pracovať a pripravovať ich na školské a vyššie kolá. 

 Využívať IKT v práci učiteľov, naďalej používať učebne Infovek, Výpočtovú 

techniku, Multimediálnu učebňu a Učebňu s interaktívnou tabuľou, učebňu fyziky 

a chémie. 

 Efektívne využívať vyučovaciu hodinu na výklad, kontrolu porozumenia a 

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

štandardy. 

 Venovať pozornosť slabo prospievajúcim žiakom. Dbať na správnu terminológiu pri 

vyjadrovaní sa. 

 

 

 

 24.6.2015                                                                                          Zapísala: Mgr. Figurová 

 

 

 

Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Hodnotiaca správa   predmetovej komisie 

 

geografia, dejepis, biológia, chémia, 

 občianska náuka, regionálna výchova 

v školskom roku 2014/15 

 

 

Vedúci predmetovej komisie: 

Meno a priezvisko Vyučuje 

Jana Štefániová dejepis – občianska náuka 

 

Členovia predmetovej komisie: 

 

Meno a priezvisko Vyučuje 
Oľga Šándorová geografia, regionálna výchova 

Darina Kučerová občianska náuka 

Lucia Slivková geografia 

Nina Vallová biológia - chémia 
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Oblasť pedagogickej diagnostiky 

Hlavné úlohy plánu PK vychádzali z POP pre školský rok 2014/2015. 

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

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

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

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

výchovnými potrebami. 

Na hodinách geografie, dejepisu biológie, chémie, občianskej náuky a regionálnej geografie 

vyučujúci dbali na rozvoj slovnej zásoby, odborného vyjadrovania a kreativity žiakov formou 

tajničiek, kvízov, referátov, hier a projektov, aktivizujúcich metód. Žiaci mali možnosť 

precvičovať a upevňovať si učivo pomocou IKT v PC učebniach, v multimediálnej učebni 

v učebni s interaktívnou tabuľou a učebni biológia/chémia. Vyučujúce využívali aj 

dataprojektory a PC zabudovaný v kmeňových triedach. 

Postačujúca hodinová dotácia vo všetkých ročníkoch tak ako bola zadelená. 

Členovia PK sa podieľali  na celoškolských   projektoch: 

- Modrá škola 

- Zelená škola 

- COMENIUS – POW 

- Zdravá škola 

 

Projekt: Modrá škola 

Na druhom stupni stále prebieha vzdelávací program „Modrá škola - voda pre 

budúcnosť" je to dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., 

ktorého realizátorom je o. z. Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je 

systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý 

má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.                      

Program je spracovaný tak, aby vhodnými formami a metódami zážitkového učenia pôsobil 

na rozvoj vedomostí a znalostí detí a mládeže o pitnej vode - jej výrobe, distribúcii, odvádzaní 

a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode. Aby 

realizácia bola úspešná a aby metódy práce boli na vysokej profesionálnej úrovni, 

spolupracujeme aj s pedagógmi škôl a školských zariadení, ktorí sú oboznámení so zámerom 

čo najefektívnejšie ovplyvňovať záujem detí a mládeže o ciele programu. Žiaci odpovedali na 

otázky, ktoré sú na www.modraskola.sk  počas hodín informatiky.   

27.3.2015 sa uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie v rámci pre žiakov VI.AB v rámci Dňa 

vody, ktoré si pripravili žiaci IX.B.  

V júni počas prestávok prebehla akcia „Vodný bar“. Žiaci 1. aj 2.stupňa dostávali citronádu. 

V júni sa konala i exkurzia do SNM, kde sa žiaci 5.ročníka zúčastnili výstavy Biodiverzita 

Slovenska – vodný ekosystém. 

 

Projekt: Zelená škola 

V rámci projektu Zelená škola sme zrealizovali na škole rôzne aktivity:  

- zber papiera na jeseň i jar – členky našej komisie sa zúčastnili na dozore 

- 25.11. v rámci projektu Zelená škola prebehla Burza kníh a hračiek 

https://zstbiliska.edupage.org/text57/?
http://www.modraskola.sk/
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- celoročne prebiehal separovaný zber pet fliaš 

- pri príležitosti Dňa Zeme 21.4. v rámci Dňa Zeme pre žiakov VII.A a VIII.A sa tiež 

uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie; rovesnícke vzdelávanie pripravili žiaci IX.B 

- V rámci projektu Zelená škola pokračoval Deň Zeme projektovým dňom Deň energie, 

ktorý bol určený pre žiakov 5.roč.; pripravila ho so žiakmi VII.A p.uč. Figurová 

- Žiaci riešili kvíz Alternatívne zdroje energie 

- p.uč. Štefániová so žiakmi 9.roč. uskutočnila rozhlasové vysielanie zamerané na 

Deň Zeme 

- Žiaci 6.roč., V.A a IX.B navštívili Výstavu odpadov; uskutočnili sa v rámci 

vychádzok z regionálnej výchovy a občianskej náuky; uplatnili sme tak v rámci našej 

PK medzipredmetové vzťahy v rámci predmetov BIO, GEG, RGV, OBN 

 

Projekt: COMENIUS – POW 

- Členky našej PK sa v tomto školskom roku zúčastnili mobilít do Poľska, Španielska, 

Turecka 

- Uskutočňovali sme aktivity týkajúce sa projektu – recyklácia, tradičné jedlo 

 

Projekt: Zdravá škola 

- Uskutočnili sme exkurziu do ovocného sadu v Dunajskej Lužnej so žiakmi 

6.ročníka 

-  zorganizovali pre žiakov 2.stupňa projektový deň pri príležitosti Svetového dňa 

zdravej výživy 

- boli uskutočnené besedy „Čas premien“ pre žiakov 6.- 7.ročníka a pre žiakov 

8.ročníka „Čas dospievania“ 

- Žiaci našej školy sa v októbri zúčastnili výstavy húb, ktorá sa konala v priestore ZŠ 

Tbiliská 

 

Prednášky a besedy: 

- 29.10. 2014 beseda „Čas premien“ pre žiakov 6.ročníka 

- 29.10 2014 pre žiakov 7.ročníka beseda „Si online“ 

- jún 2014 beseda Bekim – 5.ročník 

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

 

Exkurzie: 

- 1.10.2014 Historické miesta a pamätníky Rače – V.B; DEJ-RGV 

- 1.10.2014 CHKO Malé Karpaty – 6.roč; GEG-RGV 

- 2.10.2014 Historické miesta a pamätníky Rače – V.A; DEJ-RGV 

- 3.10.2014  Ovocný sad Dunajská Lužná – 6.roč.; BIO-RGV 

- 14.10. 2014 Račianska izba – VII.A; DEJ-RGV 
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- 20.10.2014 Výstava Tutanchamon – 6.ročník; DEJ 

- 19.3.2015 Rača – mestská pamiatková zóna – 6.roč.;RGV-DEJ 

- 14.5.2015 Sandberg – Devín VII.AB; DEJ-BIO 

- 15.5.2015 Areál vojenského bunkra BS-8, Vojenský cintorín Petržalka – IX.AB;DEJ 

- 19.5. 2015 Železná studnička VI.AB; BIO-RGV 

- 3.6.2015 Prírodovedné múzeum – 5.roč.; BIO-DEJ 

- 5.6.2015 Planetárium Hlohovec – 5.roč.; GEG 

- 17.6.2015 Poľovnícke dni sv.Huberta – Banská Štiavnica – VII.A, 6.roč.; BIO-RGV 

- 25.6. 2015 Historické centrum Bratislavy – VIII.AB, IX.B; DEJ-GEG 

- 25.6. 2015 Slavín – VIII.AB, IX.B; DEJ-RGV-OBN 

- 25.6. 2015 Policajné múzeum – VIII.AB; IX.B, OBN 

 

Výstavy: 

- 19.3.2015 OC Račan – výstava Recyklácia – 6.roč. 

- 1.4.2015 OC Račan – výstava Recyklácia – V.A, IX.B 

 

Filmové predstavenia: 

- 22.5.2015 Pedington – VII.A 

- 25.5. 2015 Ekotopfilm – VII.A 

 

On-line testovanie: 

- apríl 2015 Finančná gramotnosť – Kam sa mince kotúľajú, 7. – 9.ročník 

 

Súťaže a umiestnenie  žiakov:  

1) Školské kolá  

a) Geografia 

- Na školskom kole GO, ktoré sa uskutočnilo  2.12.2014 , sa zúčastnilo 16 žiakov 5. 

ročníka. Žiačka 7.ročníka (VII.A) postúpila do regionálneho kola na základe 

výsledkov z minulého školského roka.  V dôsledku zmeny pravidiel Geografickej 

olympiády sa vyučujúce rozhodli na regionálnom kole nezúčastniť so žiakmi 6., 8. a 

9.ročníka. 

b) Dejepis 

- Mgr.Štefániová zabezpečila 4.12. 2014 školské kolo Dejepisnej  olympiády. 

Zúčastnilo sa ho  27 žiakov 2.stupňa. 

2) Regionálne kolá 

a) Geografia 
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- 5.februára 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády na ZŠ 

J.A.Komenského; z našej školy postúpili  4 žiaci. Ich umiestnenie bolo nasledovné: 

meno trieda Umiestnenie v OK GO 

Hoffner V.A 3.miesto kategória G (5.roč) 

Pilinský V.C 5.miesto kategória G (5.roč) ÚR 

Kováč V.B 11.miesto kategória G (5.roč) ÚR 

Rajčanová T. VII.A 15.miesto kategória F (6. – 7.roč.) 

- Do krajského kola žiaci nepostúpili 

b) Dejepis 

- Okresné kolo DO sa uskutočnilo 12.februára 2015 

meno trieda Umiestnenie v OK GO 

Rajčanová A. IX.B 2.miesto kategória C 

Benčič T. VIII.A 5.miesto kategória D 

Mrňa A. VIII.A 6.miesto kategória D 

Rajčanová T. VII.A 5.miesto kategória E 

Vlk F. VII.B 8.miesto kategória E 

Kormanovič B. VI.B 4.miesto kategória F 

c) Biológia 

- okresného kola Biologickej olympiády kategórie C sa na ZŠ Česká 4.2.2015 zúčastnil 

1 žiak (Adam Krištof – IX.B), ktorý sa umiestnil na 12.mieste 

- OK Biologickej olympiády kategória D sa uskutočnilo 14.5.2015. Žiak kormanovič sa 

umiestnil na 5. mieste – úspešný riešiteľ. 

d) Chémia 

- Okresné kolo sa uskutočnilo 26.3.2015 na ZŠ Kalinčiakova. Žiak Hrubiško (IX.B) sa 

umiestnila na 4.mieste a žiak Krištof A. (IX.B) na 7.mieste. Obaja boli úspešná 

riešitelia. 

3) Krajské kola 

a) Dejepis 

- Krajské kolo DO sa uskutočnil 30.3.2015. Žiačka Rajčanová A. z IX.B sa umiestnila 

na 6.mieste v kategórii C – úspešná riešiteľka 

b)  Chémia 

- Krajské kolo CHO sa uskutočnilo na Prírodovedeckej fakulte UK 23.4.2015. Žiak 

Hrubiško (IX.B) sa umiestnila na 10.mieste – úspešný riešiteľ 

 

Projektové vyučovanie: 

a) geografia 

ročník téma 

5.ročník Typy krajín 

Pamiatky UNESCO 

6.ročnák Štáty Ameriky 

8.ročník Atlas – kniha geografie 

 

b) dejepis 
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ročník téma 

5.ročník Erb našej rodiny 

Vianočné zvyky v našej rodine 

Historické pramene 

Mesto a dedina v minulosti a súčasnosti 

Druhy dopravy 

Detská práca – príslovia, rozprávky 

Moja abeceda 

6.ročník Predchodca človeka 

Ako pravekí umelci 

Mozaika 

Kelti, Húni, Rimania a Slovania na našom území 

Stredoveké ríše 

7.ročník Osobnosť Veľkej Moravy 

Moreplavec - objaviteľ 

8.ročník Dadaizmus 

Územné straty ČSR 

Holokaust 

Mapa Rakúsko - Uhorsko 

Národný buditeľ – osobnosť Slovenského národného hnutia 

9.ročník 2.svetová vojna 

Osobnosti 2.polovice 20.storočia 

 

c) biológia 

ročník téma 

5.ročník Fotosyntéza 

Môj najobľúbenejší živočích 

6.ročník Moje domáce zviera 

7.ročník Môj režim dňa 

9.ročník Môj najobľúbenejší živočích 

 

d) občianska náuka 

ročník téma 

5.ročník Rodostrom 

Môj pán učiteľ/učieteľka 

Školské systémy vo svete 

6.ročník Osobnosti Rače a Bratislavy 

7.ročník Rasa a národ 

Svetové náboženstvo 

Návrh školského poriadku 

8.ročník Základné ľudské práva a slobody 

9.ročník Výrobok – výrobca – spotrebiteľ 

Ekonomika oslavy narodenín 

Rodinný/osobný rozpočet 
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e) regionálna výchova 

ročník téma 

6.ročník Račiansky slovník 

Povesti o svätom Jure 

Vajnorské NAJ 

 

- žiaci vypracovávali v rámci predmetov PK referáty v súlade s preberaným učivom v 

jednotlivých ročníkoch; projekty a referáty boli vystavené na nástenkách v triedach 

- žiaci vytvárali v rámci predmetov PK prezentácie v PowerPointe prezentované na 

vyučovacích hodinách v súlade s preberaným učivom 

 

Odporúčania pre členov PK v budúcom školskom roku : 

Odporúčame, aby budúci školský rok 2015/2016, v prípade že plán vyučujúcim 

nekoordinoval s vedomosťami žiakov tak ako očakávali,  TVVP prerobiť. 

V budúcom školskom roku 2015/2016 odporúčame zapojiť sa vyučujúcim našej PK do 

vzdelávania, ktoré  pomôže získať nové vedomosti, zručnosti. Tieto potom bude možné 

žiakom odovzdávať. 

Spolupracovať s MZ 1. stupňa s PK 2. stupňa  pri zabezpečovaní plynulého prechodu 

žiakov zo 4. do 5. ročníka. 

Motivovať talentovaných žiakov k účasti na súťažiach a olympiádach, systematicky 

s nimi pracovať a pripravovať ich na školské a vyššie kolá. 

Využívať IKT v práci učiteľov, naďalej používať učebne Infovek, Výpočtovú 

techniku, Multimediálnu učebňu a Učebňu s interaktívnou tabuľou, učebňu biológie/chémie. 

Efektívne využívať vyučovaciu hodinu na vysvetlenie, kontrolu porozumenia a 

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

Venovať pozornosť slaboprospievajúcim žiakom. Dbať na správnu terminológiu pri 

vyjadrovaní sa. 

 

Požiadavky k budúcemu školskému roku 

- od RZ peniaze na ceny pre školské kolá olympiád  tejto PK, na doplnenie kabinetnej 

zbierky geografie – mapy jednotlivých krajov SR 

 

 

 

V Bratislave 24.6.2015    spracovala: Mgr. Štefániová 
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Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Hodnotiaca správa   metodického združenia a predmetovej komisie 

 

výchovných predmetov 

 

 v školskom roku 2014/15 
 

 

Vedúca predmetovej komisie:  Darina Kučerová 

Členovia predmetovej komisie: Dušan Štancel 

     Martina Dilongová 

     Lucia Kolmanová 

     Slávka Gažda 

     Zuzana Komendová 

     Alžbeta Vorosová 

     Eva Figurová 

  
Oblasť pedagogickej diagnostiky 

 

Hlavné úlohy plánu PK vychádzali z Pedagogicko –organizačných pokynov pre školský rok 

2014/2015. Učebné osnovy a štandardy pre jednotlivé ročníky boli rozpracované do 

tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré vyučujúci dôsledne dodržiavali počas  

školského roka a zároveň dodržiavali Metodické pokyny pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

ZŠ. 

Pri hodnotení detí s poruchami učenia vyučujúci sa riadili Metodickými pokynmi na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov  so špecifickými výchovnými potrebami. 

 

Vyhodnotenie súťaží, projektov, exkurzií 

 

Telesná a športová výchova 

 

 v rámci predmetu prebehla jesenná a letná časť „Účelového cvičenia“; 

 v septembri sa uskutočnilo cvičenie v prírode pre 6. ročník, ostatné ročníky nemali 

cvičenia v prírode z organizačných dôvodov; 

 LVVK sme v tomto školskom roku pre nízky počet žiakov v 7. ročníku 

neorganizovali; 

 zapojili sme sa do akcií MÚ Rača – „Rača žije“ v septembri a „Rača žije slnovratom“ 

v júni 

 12. 6. sme sa spolupodieľali na organizácii Račianskej olympiády 

 

Súťaže 

 

Okresné kolá 
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 Dôvera – školský pohár vo futbale, mladší žiaci  – 1. miesto 

 Jednota COOP cup v malom futbale, starší žiaci – 3. miesto 

 Mc´Donalds Cup, najmladší žiaci – 3.miesto 

 cezpoľný beh – družstvo mladšie dievčatá – 1. miesto 

 cezpoľný beh – družstvo mladší chlapci – 1. miesto 

 stolný tenis – družstvo dievčat – 1.miesto 

 stolný tenis – družstvo chlapcov – 2. miesto 

 atletika – družstvo dievčat – 1. miesto 

 atletika – družstvo chlapcov – 1. miesto 

 orientačný beh – družstvo chlapci – 3.miesto, Ondrej Bitter – 1. miesto 

 vybíjaná – 3. miesto 

Atletické súťaže 

 Beh okolo Slovnaftu – Majstrovstvá Bratislavy – A. Osvaldová – 2. miesto, M.Sauer – 

2. miesto 

 Atletika v Eláne – bez umiestnenia 

 

Súťaže organizované MÚ Rača 

 Branný pretek „O pohár Komisie školstva a športu“ – 2. a 3. miesto 

 Račianska olympiáda – 2. miesto 

 

Ďalšie aktivity 

 Mini cool volley - celoročná súťaž v malom volejbale  

 „Rača žije“ a „Rača žije slnovratom“ 

 hokejbalový medzitriedny turnaj 

 beseda s Richardom Vargom – reprezentantom SR v triatlone 

 

Výtvarná výchova 

 počas školského roka sa venovali vyučujúce spolu so žiakmi tvorbe prác, ktoré sú 

vystavené v galérii školy a vo vestibule školy  

 exkurzia Slovenská národná galéria (3 triedy) 

 

Súťaže 

 

 Regionálna výtvarná súťaž  Matice slovenskej „Račiansky jahodový kvet“ –   

S. Tabačiarová (V. C) – 1. miesto 

N. Čerňanová (VI. B) – 1. miesto 

V. Gašparová (VI. A) – 3. miesto 

 Maľujeme s Primalexom 

 „Radničné námestie Rača“ – ZŠ Tbiliská – 1.miesto 

M. Mlčák (V. A) – 2. miesto 

L. Pavláková (V. C) – 3. miesto 

 projekt „Červené stužky“ a „Záložka spája školy“ 

 Vesmír očami detí 

 

Hudobná výchova 

 v decembri sa na škole konal výchovný koncert a capella; 

 koncert skupiny „Fusion“ v NKD; 
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 žiaci pracovali na projektoch a prezentáciách, ktoré korešpondovali s preberaným 

učivom 

 okresné kolo „Slávik Slovenska“ – V. Kovačičová (VII. B) – 2.miesto 

 

Výchova umením 

p. Kolmanová realizovala so žiakmi 9. ročníka výtvarné práce a žiaci počas hodín 

prezentovali aj svoje projekty na tému „Umenie a gýč“ a  „Výlet do minulosti a súčasnosti 

populárnej hudby“  

 

Technická výchova, pracovné vyučovanie, svet práce 

 vyučujúci sa spolu so žiakmi venovali úprave interiéru a exteriéru školy a rozdelili si 

starostlivosť o zeleň v priestoroch školy aj v areáli 

 v rámci projektu Comenius - VIII. A dievčatá – príprava národného jedla partnerskej 

krajiny (december) 

 exkurzia SOU polygrafické (VII.A) 

 

Závery 
 zefektívňovať výchovno-vzdelávací proces, zavádzať moderné technológie výučby; 

 zapájať žiakov do súťaží ako zdroj podnetov k vyučovaniu a posilňovať pozitívny 

vzťah k výchovným  predmetom; 

 venovať pozornosť slabo prospievajúcim žiakom, žiakom so špeciálnymi vývinovými 

poruchami učenia sa a žiakom so zdravotným oslabením; 

 naďalej dopĺňať kabinetné zbierky; 

 zapájať sa do projektov, realizovať pre žiakov projektové vyučovanie, aby sa zmenila 

klasická vyučovania hodina na modernú hodinu.  

 požiadavky členov predmetovej komisie na nákup materiálneho vybavenia, šk. 

rok 2015/16: 

 

TSV 

florbalové hokejky a loptičky 

digitálne hodinky do veľkej telocvične a kryt na ne 

 

TCHV/SEE/PVC 

nožnice na ruže 

hrable 

motyky 

 

VYV 

dataprojektor a PC do učebne výtvarnej výchovy 

výtvarný materiál (farby, výkresy) 

encyklopédia výtvarného umenia 

 

 

 

 

V Bratislave, 23. 6. 2015   zapísala: D. Kučerová  
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Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Hodnotiaca správa  predmetovej komisie 

 

cudzích jazykov 

 v školskom roku 2014/15 

 
 
 

Obsah: 

1. Analýza výsledkov  práce  PK CJ/ SWOP/  

2. Realizované činnosti a podujatia /máj , jún/ 

3. Návrhy na požiadavky členov PK CJ na vedenie školy 

4. Schválenie správy o činnosti 

 

1. Analýza  výsledkov  práce PKCJ  

     

Členovia PKCJ 

Vedúca:  Mgr. Soňa Puspokyová  

Členovia : Mgr. Lucia Ferenčíková, 

PaeDr. Katarína Valičková,  

Mária Macháčková,  

Sidónia Báčkaiová,  

Ľudmila  Ďurďovičová (ANJ), 



 56 

Katarína Miklovičová, 

Jana Janečková, 

Slávka Gažda 

 Mgr. Kristína Dobrovská  /SjL – ANJ  

 Mgr. Mária Šišková,  

 Mgr.Monika Gašparová-1.st/ 

1 

Vedúca PKCJ vyhodnotila plnenie PP a konštatovala , že jednotlivé ročníky prebrali základné 

učivo obsiahnuté v TVVP, rozširujúce učivo využili najmä žiaci pri tvorbe projektov. Väčšina 

žiackych projektov bola prezentovaná v elektronickej podobe a rozvíjala medzi predmetové 

vzťahy, najmä s, Hv, D, TV, G... 

V tomto roku sa skvalitnilo personálne obsadenie  na I. st.  a v 5. roč./ dlhodobo žijúca v USA 

Gažda /, 

Mgr. Gašparová a Šišková pracovali v programe CLIL v 1.roč. 

PaeDr Valičková a Ferenčíková úspešne pokračovali v  programe CLIC v 2.ročníku v ANJ, 

PaeDr. Khandlová  realizovala CLIL v 2.roč.v NEJ a mgr. Kolmanova v 4. roč CLIL  v ANJ 

Záujmové vzdelávanie na I. st. Angličtina hrou viedla PaeDr. Valičková a navštevovalo ho 

25        žiakov. 

Záujmové vzdelávanie na VP zabezpečila  Mgr. Puspokyová (konverzácia v ANJ  20  

žiakov 5.-9. roč.  

PK CJ sa zišla 3x na plánovaných zasadnutiach, kde sa sledoval plnenie TVVP, metodických 

pokynov, riešenie problémov, OZ podujatí a pod. Podľa potreby vedúca PK riešila problémy 

s jednotlivými členmi v priebehu roka individuálne.  

Mgr. Dobrovská absolvovala adaptačné obdobie pod vedením Mgr. Puspokyovej 

 Technické  a materiálne zabezpečenie 
Kmeňové  triedy a  6 OU CJ sú   vybavené dataprojektormi. Učitelia I. st. využívajú 

noteboky a  členovia PK CJ využívali aj OU IKT v priebehu roka vo všetkých ročníkoch,  

najmä pri precvičovaní učiva a prezentácii žiackych projektov. 

OU s interaktívnymi tabuľami využívali najmä učitelia 1.st. a pre jednotlivé tematické 

okruhy si vytvorili vlastné prezentácie a učebné  materiály. 

 

 V 6.ročníku bol zaradený 2.CJ  NEJ v rozsahu 2 vyučovacie hodiny  

7.A trieda -  ANJ- 2.CJ - 4 hod.- dosiahli veľmi dobré výsledky 

    Rozšírenie ponuky 2.CJ  o Rj v šk.roku 2015/16 

 

 

 

  

 Používané učebnice  v jednotlivých ročníkoch  

ANJ I. stupeň:  

1.CLIL Our Discovery Island/  

      2. ročník: Our Discovery Island/  

3.ročník: Chit-Chat 1 

4. ročník: Chit-Chat 2 

ANJ  II. stupeň.: Tom Hutchinson: PROJECT 1- 4  

5. ročník: Project 1 III. E 

6.ročník :   Project 2 III. E 

7.ročník:  Project 3 III.E 

8. ročník: Project 4 II. E 

9. ročník: Project Plus 
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NEJ II. stupeň: 

6.ročník: Wir 1 

7.roční. 7.B Wir1, 7.A Wir 2 

8.ročník: Wir 1-2 

9.ročník: Planet 1 

 

SWOT: silné stránky 

 kvalifikovanosť učiteľov CJ , mladí učitelia I.st. 

 dostatok kvalitných učebníc ANJ a doplnkových materiálov  

 využitie IKT v CJ  

 program CLIL na .st. 

 delenie tried 

 Project Comenius  práca na projektoch so žiakmi, výmena skúseností 

 Finančná podpora vyučovania CJ zo strany ZR 

     SWOT: slabšie stránky 

 nedelenie tried so slabším prospechom žiakov 

 

 

 

  

2. Realizované činnosti a podujatia  

 

 Deň európskych jazykov – beseda s veľvyslankyňou Slovinska  7.-9. Roč.  /DU, PU,MČ/ 

 Projektový týždeň v ANJ so zahraničnými lektormi 

 ŠK OANJ  a NEJ  /PU, GA, STR, MI,JA 

 Organizovanie OK OANJ – PU- preds. Gažda – native speaker 

 Výsledky OK OANJ:  Hai do Than 5. miesto  

 Výsledky OK NEJ : Rajčanová sa pre náhle ochorenie nezúčastnila 

 Divadelné predstavenie v ANJ v priestoroch ZŠ – žiaci 1.-9.roč. 

 Návšteva Veľvyslanectva Slovinska – 20 žiakov 7.-9. roč. / PU,GA/ 

 Projekt Comenius : plnenie projektových úloh, preklady, mobility v partnerských 

krajinách / DU, PU, GA/ 

 Vedenie ZK na VP  /VA, PU/ 

 Príprava programu v CJ na šk. akadémie / MČ, MI, JA , PU a uč, I.st. 

 Tvorba testov a učebných pomôcok 

 Využívanie IKT vo vyučovaní 

  Celoslovenská  konferencia učiteľov angličtiny / GA, PU/ získanie učebných materiálov 

 Ďalšie vzdelávanie pg. zamestnancov: metodické semináre  /DO, STR, GA, VA, PU/ KH 

–ŠJŠ-ANJ 

 Zakúpenie didaktických hier z fondu ZR /PU, GA/ 

 Hromadné zakúpenie PZ pre žiakov školy / vyuč. CJ// 

 

 

 

             

3. Požiadavky  PK CJ na vedenie školy 

 

 

 Zakúpenie interaktívneho DVD iTool pre I.st.) CLIL 
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 Zaradiť do programu školy týždenný program študentov z AIESEC na zvýšenie 

záujmu žiakov o CJ 

4.  Schválenie správy o činnosti 

 

       Správa o činnosti  bola prerokovaná a schválená na zasadnutí PKCJ  dňa 26. 6. 2015 

      

 

 

 

V Bratislave, dňa 26.6.2015                         

                                                                  Vypracovala: Mgr. Soňa Püšpökyová 

                                                                                          vedúca PK CJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Hodnotiaca správa   metodického združenia  

ŠKD 

 v školskom roku 2014/15 

 
Vedúca :  Mgr. Radoslava Horváthová            

Ostatní členovia :  

Mgr. Darina Hrubcová 

Mgr. Eleonóra  Gičinská 

 Mgr. Monika  Žitná - Braunová 

         Anna Welnitzová 

         Viera Forgáčová 

 

          

 

Vedenie školy :  PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová   

 

 

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

ktorého cieľom je zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacej práce. 

 

Splnené hlavné úlohy: 
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1.  Vychovávateľky sa venovali rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti, čítaniu s porozumením, 

utvrdzovaniu učiva formou didaktických hier. Spolupracovali s triednymi učiteľkami, so 

školskou a miestnou knižnicou. 

2.  P. Braunová, p. Forgáčová a p. Horváthová vychovávateľky 1. ročníka prispeli  svojou 

prácou k adaptácii detí, k ich začleneniu do kolektívu ŠKD. 

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

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

intolerancia a rasizmus. 

4. Venovali sme sa prevencii sociálno-patologickým javom (šikanovanie), zlepšeniu klímy  

a atmosféry v oddelení, kladným vzťahom v triede. 

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

rozvoju, k zvyšovaniu telesnej aktivity. 

6. Rozvíjali sme environmentálnu výchovu – separovanie odpadov, vytváranie správnych 

postojov a správanie detí k životnému prostrediu, prevencia pred znečisťovaním 

a poškodzovaním životného prostredia. 

7. Priebežne monitorovali správanie detí a jeho zmeny. 

8. Venovali sme pozornosť stolovaniu a správaniu sa detí v ŠJ, vštepovali im zásady 

správneho správania a stolovania, dodržiavali pitný režim, dodržiavanie psychohygieny. 

9. Venovali sme sa rozvíjaniu osvetovej výchovnej činnosti detí s dôrazom na zdravú výživu 

a prevenciu, zvyšovali povedomie v oblasti potravín a potravinovej bezpečnosti. 

10. Pri voľno časových aktivitách sme dodržiavali  zásady bezpečnosti a ochrany zdravia detí  

i napriek tomu sme ošetrili rôzne drobné poranenia a vyskytli sa i zlomeniny, ktoré boli 

odborne ošetrené. 

 

 

 

 

Aktivity: 

SEPTEMBER 

- Zoznámenie sa s prvákmi: začlenenie detí do kolektívu ŠKD 

- Európsky deň ústneho zdravia (zdravé zúbky a ich čistenie) 

OKTÓBER  
- Zábavná diskotéka ŠKD 

- Žonglér Alex 

- Hovoríme o jedle (zdravá výživa) 

- Vystúpenie tanečného krúžku 

- Týždeň pešej chôdze 

- Gaštankove dobrodružstvá 

NOVEMBER 

- Zber papiera 

- Kurz korčuľovania 

- SVETOVÝ DEŇ BEZ FAJČENIA (ako cigarety škodia zdraviu, plagát) 

- Pes a mačička (Divadlo) 

- Prednáška o drogách – Školský parlament 

- Zdravý beh 

DECEMBER 

- Tvorivé vianočné dielne 

- Mikulášska oslava 

- Mikuláš – Školský parlament 

- Vianočné trhy 
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JANUÁR 

- Trieda a ja 

- Tvorítko 

- Katkine výmysly (Divadlo) 

FEBRUÁR 

- Karneval 

- Valentín 

- Darčeky pre prvákov 

- Tvorivé dielne (zápis prvákov) 

- Lyžiarsky kurz 

MAREC 

- Týždeň knihy 

- Svetový deň vody: Školský parlament 

- Zdravé lesy 

- Zber vrchnákov 

APRÍL 
- Životné prostredie a my 

- Deň Zeme 

- Naše zdravie 

- Výstava k Veľkej noci 

- Zber vrchnákov 

- Vystúpenie tanečného krúžku 

MÁJ 

- Pohybom k zdraviu 

- Zber papiera 

- Plavecký výcvik (pre malý počet prihlásených detí bol zrušený) 

- Bratislava III. Športovo-zábavná olympiáda 

- Zber vrchnákov 

- Športová olympiáda: hod, skok, beh 

JÚN 

- MDD (v oddeleniach) 

- Deň mlieka, výrobky z krabíc od mlieka 

- Prvá pomoc – Beseda záchranár (Červený kríž) 

- Rozlúčková diskotéka (v oddeleniach) 

 

Ďalej počas roka vychovávateľky sprevádzali deti do keramickej dielne, bábkového 

divadla, UĽUV, exkurziách, výletoch, športových akciách. Zúčastnili sa školy v prírode. 

Aktívne sa zapájali do diania školy. K vybraným medzinárodným dňom, boli zorganizované 

aktivity rôzneho druhu v ŠKD. Spolupracovali s učiteľmi a vedením školy. Reprezentovali 

školu na vystúpeniach počas roka (Tanečný krúžok - Welnitzová). 

 

Organizácia ŠKD: 
Vychovávateľky: Na začiatku roka sme nastúpili v zložení: Anna Welnitzová, Mgr. Darina 

Hrubcová, Viera Forgáčová, Mgr. Radoslava Horváthová, Mgr. Monika Braunová, Mgr. 

Pavla Sadáková. Mgr. Pavla Sadáková ukončila pracovný pomer. Od januára 2015 bola 

prijatá na jej pracovné miesto Mgr. Nora Gičínska. P. Anna Welnitzová bola určená Mgr. 

Nore Gičínskej ako uvádzajúca vychovávateľka. Mgr. Nora Gičínska ukončila adaptačné 

obdobie v júni 2015. 

Mgr. Horváthová  vykonáva funkciu koordinátora prevencie a koordinátor školského 

parlamentu detí. Mgr. Braunová vykonáva funkciu koordinátora pre voľný čas a má na 
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starosti „Zdravú školu“. Mgr. Horváthová sa zúčastnila kurzu: ART terapeut. Ďalej ukončila 

vzdelávania: Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa, Mediálna výchova 

vo výchove mimo vyučovania, Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo 

vyučovania, Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole. Získala spolu 60 

kreditov. Podala si prihlášku na prvé atestačné vzdelávanie. Pani Welnitzová a pani Hrubcová 

viedli krúžky (tanečný krúžok a stolnotenisový krúžok pre II. stupeň).  

Na začiatku školského roku 2014/2015 sme mali 167 detí. Máme 6. oddelení. V súčasnosti 

máme 149 detí v oddeleniach. Na budúci školský rok 2015/2016 sa nám prihlásilo 189 detí. 

Plánujeme ich umiestniť do 7. oddelení. Počty detí: 1. Ročník: 69 detí, 2. Ročník: 54 detí, 3. 

Ročník: 29 detí, 4. Ročník: 29 detí, 5. Ročník: 8 detí. 

 

Vychovávateľky vyplnili dotazník, ktorý obsahoval tri otázky: Návrhy na zlepšenie činnosti 

v ŠKD, Návrhy na budúce aktivity v novom školskom roku, Požiadavky na materiál. 

 

Návrhy na zlepšenie činnosti ŠKD: 

- Zlepšiť spoluprácu, vnútornú klímu ŠKD (vzťahy medzi vychovávateľkami), 

- Rovnomerná deľba práce, 

- Aktivita všetkých oddelení na akciách v ŠKD, 

- Zamerať sa na lepšie zadelenie detí do oddelení, nepreplňovať oddelenia deťmi, 

- Prijať vychovávateľku s hudobným zameraním, 

- Vyberať fond ŠKD (3 eurá). 

 

 

 

Návrhy na budúce aktivity: 

- Spoločné akcie s rodičmi, vypúšťanie šarkanov, lampiónový sprievod, vynášanie 

Moreny, 

- Viacej spoločných aktivít napr. výtvarné aktivity na školskom dvore (maľba, 

modelovanie), 

- Vychádzky mimo areálu školy, turistické vychádzky do lesa,  

- Na MDD objednať pre deti atrakcie,  

- Výrobky ku dňu matiek, 

- Burzy prác detí, 

- Púšťanie Šarkanov. 

 

 

ŠKD – požiadavky na nákup materiálu na školský rok 2014/2015: 

- výkresy A4, A3   

- mix farebný papier  

- krepový papier 

- lepidlo tyčinka, tekuté lepidlá 

- lepiaca páska priesvitná 

- temperové farby 

- fixky farebné 

- nožnice 

- korálky + podložky  

- bavlnky, ihly 

- 2x do roka zakúpiť toner do kopírky LANIER – LD115 

- Lopty, športové náradie 

- Podľa potreby ďalej 
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Vypracovala: Mgr. Radoslava Horváthová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha č. 3 

 

Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 

   
Hodnotiaca správa o činnosti  záujmových útvarov 

v školskom roku 2014/2015 
 

 

 

V školskom roku  2014/2015 od začiatku októbra 2014 do konca mája 2015 pracovali 

nasledovné záujmové útvary: Atletika (žiaci 1. – 2.stupňa), Konverzácia v anglickom jazyku 

(5. – 6.ročník), Konverzácia v anglickom jazyku (7. – 9.ročník),  Angličtina (žiaci 1.stupňa), 

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

Pohybové hry (žiaci 1.stupňa), Florbal – športové hry (žiaci 2.stupňa), Mladý tvorca (žiaci 

2.stupňa), Výtvarný krúžok (1. – 2.ročník), Výtvarný krúžok (3. – 4.ročník), Tvorítko (žiaci 

1.stupňa), Volejbal (žiačky 2.stupňa), Tanečný krúžok (žiaci 1.stupňa ). Žiaci 9.ročníka 

pracovali v záujmových útvaroch Príprava na Testovania 9 – Matematika a Príprava na 

Testovanie 9 – Slovenský jazyk, ktoré viedli vyučujúce týchto predmetov pre každú triedu 

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

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

záujmových útvarov bola vysoká. Mnohé deti navštevovali i viaceré záujmové útvary. Len 47 

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

záujmový útvar na našej škole. 

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

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

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

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

absencia žiakov nastala až v jarnom období. 

Z celkového počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov naša škola vracia 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.4 

 

Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 

   
Hodnotiaca správa o činnosti školskej knižnice 

v školskom roku 2014/2015 

 
               Školská knižnica na ZŠ Tbiliská 4, Bratislava poskytuje knižnično-informačné 

služby a organizuje vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre svojich používateľov. V 

knižnici máme výkonný počítač s multifunkčným zariadením a knihovnícky systém Proflib, 

ktorý je kompatibilný s jednotným systémom knižníc KIS3G a Slovenskou národnou 

knižnicou. Umožňuje preberať hotové spracované záznamy, čím sa významne urýchlila práca 

pri katalogizácii fondu knižnice, uľahčil sa výpožičný proces a čitateľom umožnil rýchle 

vyhľadávanie kníh. Žiaci majú možnosť vyhľadávať si knižné tituly priamo doma 

prostredníctvom web katalógu, ktorý je umiestnený na školskej webovej stránke.    

             Školská knižnica má 3910 knižničných jednotiek. V tomto školskom roku sme získali 

52 nových kníh. Výpožičky sa uskutočňovali dvakrát týždenne, ale čitatelia si mali možnosť 

požičiavať knihy aj mimo výpožičného času. 

              Na podporu zvyšovania informačnej gramotnosti a čitateľskej kultúry žiakov 

využívame rôzne formy a metódy individuálnej alebo kolektívnej práce. 

 

Aktivity: 

 

• exkurzie do školskej knižnice, 
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• projekt Záložka do knihy spája školy, téma projektu: Moja obľúbená knižka. Do  

            projektu sa zapojilo 172 žiakov, 68 žiakov 1. stupňa, 104 žiakov 2. stupňa,  partnerská  

            škola: Základní cirkevní škola v Kroměříži – Česká republika, 

• odborné prednášky, 

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

            slovnú zásobu žiakov, 

• dramatizácie príbehov, 

• literárne súťaže, 

• recitačné  súťaže- Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín... 

• hodiny literárnej výchovy, 

• hodiny hlasného čítania, 

• medailóniky pri príležitosti výročia významného spisovateľa, 

• výstavky kníh – 2x ročne, 

• beseda o povestiach s autorkou Dobroslavou Luknárovou, 

• štafetové čítanie žiakov 5. a 6. ročníka, 

• literárny program s Natáliou Dadíkovou – 1. stupeň, 

• olympiáda zo slovenského jazyka, 

• pasovanie prvákov za čitateľov a iné. 

 

 

V Bratislave 24. 6. 2015                                             

 

                                                                         Školské knihovníčky: Vörösová, Janečková 

 

Príloha č.1 

Rozbor hospodárenia za rok 2014 
(Poznámky k 31.12.2014) 

 
Čl. I 

Všeobecné údaje 
 

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

Názov účtovnej jednotky Základná škola 

Sídlo účtovnej jednotky Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 35 

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

Spôsob založenia/zriadenia rozpočtová organizácia zriadená obcou 

Názov zriaďovateľa Mestská časť Bratislava-Rača 

Sídlo zriaďovateľa Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

IČO 31768849 

DIČ 2020958346 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky poskytovanie základného vzdelania 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky  riadna 

 

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
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Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Mgr. Eva Šišková – riaditeľka školy   

Zástupca štatutárneho orgánu /meno 
a priezvisko/ 

Mgr. Oľga  Šándorová – zástupkyňa riaditeľky   

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

zamestnanci          počet                      riadiaci 
ZŠ                             40,38                            4 
ŠKD                            5,48                            0 
ZŠS                             6,36                            1 
SPOLU:                     52,22                          5 

Organizačné členenie účtovnej jednotky  v prílohe  

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

(stav k 15.9.2014) 
 

Počet žiakov 1.stupeň / počet tried 185 / 9  

Počet žiakov 2.stupeň / počet tried 223  / 11 

Počet žiakov školy / počet tried spolu 408 / 20 

Počet žiakov v ŠKD / počet oddelení 162  / 6 

Počet žiakov v krúžkoch / ich počet 363 / 25 

 

 
4. Informácie o počte stravníkov v zariadení školského stravovania   

 

Žiaci 1.stupňa 160 

Žiaci 2.stupňa 140 

Žiaci spolu: 300 

Zamestnanci ZŠ 35 

Zamestnanci ŠKD 3 

Zamestnanci ZŠS 6 

Zamestnanci spolu: 44 

Dôchodcovia 1 

 

Projekty, dotácie a sponzorské 
dary 

Názov organizácie / 
projekt, dotácia, sponzorský 

dar 

Výška finančných 
prostriedkov v € 

Účel použitia finančných prostriedkov  
resp. 

Názov projektu 
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V zariadení školského stravovania sa počas roka 2013 okrem žiakov a zamestnancov ZŠ 
stravovali aj cudzí stravníci: 
 

Názov organizácie Počet stravníkov 

Zdravotné stredisko 7 

 

5. Projekty, dotácie a sponzorské dary 
 

6. Spolupráca so Združením rodičov 
Spolupráca s  ZR pri ZŠ Tbiliská bola veľmi dobrá. S  finančnou podporou ZR sa nám podarilo 
vytvoriť oddychové kútiky vo vestibule a na chodbe školy. Obnoviť v 6 triedach IKT techniku –
nový PC. Do učebni Nj zakúpili dataprojektor a do tried 1.-3. ročníka zakúpili koberce pre 
žiakov. Rodičia nám pomohli revitalizovať herňu ŠKD tým, že zakúpili nový nábytok na mieru. 
Zo zdrojov ZR ďalej zabezpečujeme: 

 návštevu keramickej dielne pre žiakov 1. stupňa 

 štartovné a ceny žiakom na všetky súťaže 

 pravidelné poplatky do projektu Zelená škola 

 poplatky za lektorov – Anglický týždeň  

 didaktické pomôcky pre žiakov 

 materiál do ŠKD 

 príspevok do ŠvP, LVVK,  

 
Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  
 
 

NÚCEM 
Žehrianska 9, Bratislava  

 
Licenčné oprávnenie na e-testovanie 
„Licencia Škola“ a „Licencia Žiak“  

Štátny pedagogický ústav 
Pluhová 9, Bratislava  

 

Dar „Moderné vzdelávanie učiteľov v cudzích jazykoch“  
3 ks notebooky 935,34 Eur 
Sada didakt.školiaceho materiálu 132,96 Eur 
Dataprojektor EPSON EB85  991,27 Eur  

Miestny úrad MČ Bratislava – Rača  
Kubačova 21, Bratislava 

600,00 Dotácia na projekt „30. Výročie školy“ 

MV SR Obvodný úrad Odbor školstva 
Teplická 4, Bratislava 

212,00 Dotácia na súťaž: Krajské kolo Šaliansky Maťko 

RESCUE TEAM SLOVAKIA, Bratislava  Časopis „Mladý záchranár“   

Nadácia PONTIS Nadačný fond Telekom pri 
Nadácií PONTIS 
Zelinárska 2, Bratislava  

500,00 Finančný dar na podporu projektu „Farebná škola“  

LIDL Slovenská republika v.o.s. 
Ružinovská 1/E 
Bratislava 

3 000,00 

Vecný dar v hodnote 3.000,00 Eur – športové náradie 
a športové vybavenie pre žiakov školy na skvalitnenie 
vyučovacieho procesu a podporu športových aktivít 
žiakov 

Mgr. Miriam Kittler 
Pri vinohradoch 318, Bratislava 

 6 ks pivné súpravy – sety lavice a stoly do prírody  
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1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 
jednotky vo svojej činnosti. 

 
 
2. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek   

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

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

- dopravné 
- montáž 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 

1 4 25 

2 6 16,6666 

3 12 8,3333 

4 20 5 

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

 
A Neobežný majetok  
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  
1. Prehľad o pohybe (v €) 
 
a) OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účet Riadok 
súvahy 

OC k 
31.12.2013 

Prírastky          
+ 

Úbytky              
- 

Presuny         
+ / - 

OC k 
31.12.2014 

Pozemky 031 012 1362676,76 0 0 0 1362676,7
6 

Stavby 021 015 1232125,19 598657,57 0 0 1830782,7
6 

Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnut.vecí 

022 016 81007,40 0 0 0 81007,40 

Spolu   2675809,35 598657,57 0 0 3274466,9
2 

 
b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účet Riadok 
súvahy 

OP k 
31.12.2013 

Prírastky              
+ 

Úbytky              
- 

Presuny         
+ / - 

OC k 
31.12.2014 

Oprávky a OP k 
stavbám 

081 
092 

015 1118803,77 84828,- 0 0 1203631,7
7 

Oprávky a OP k 
samostat.hnuteľný
m  veciam a 
súb.hn.v. 

082 
092 

016 61345,87 6449,77 0 0 67795,64 

Spolu   1180149,64 91277,77 0 0 1271427,4
1 

 
c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Riadok súvahy Účty Zostatková hodnota 
k 31.12.2013 

Zostatková 
hodnota k 
31.12.2014 

ZH pozemkov 012 /031/ - 
/092/ 

1362676,76 1362676,76 

ZH stavieb 015 /021/ -
/081+ 
092/ 

113321,42 627150,99 

ZH samostat.hnuteľ. vecí a 
súborov hnuteľných vecí 

016 /022/ -
/082+ 
092/ 

19661,53 13211,76 



 69 

Spolu   1495659,71 2003039,51 

 
     2. Spôsob a výška poistenia majetku 

Majetok je poistený pre prípad až do výšky v € v poisťovni 

Poistenie majetku a  zodpovednosti  
za škodu (poistenie hnuteľných vecí  
a zdravie)  

 
60.000,- € 

 
Generali Slovensko a.s. č PZ 
1403784315 

Poistenie majetku a zodpovednosti  
za škodu   (výpočtová technika 
z projektu „Modernizácia 
vzdelávacieho procesu  
na ZŠ“ ) 

 
16.980,- € 

 
Generali Slovensko a.s. č. PZ 
1403809013 

 
3. Opis a hodnota majetku 

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke 
právo 

Suma v EUR 

Pozemky 1362677,76 

Budovy, stavby 1830782,76 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 81007,40 

 
 
 
 

B         Obežný majetok  
Zásoby /riadky 035 až 039 súvahy/:   

Položka zásob Riado
k 

súvah
y 

Hodnota 
v € 

k 31.12. 
2013 

Tvorba 
+ 

Zníženie 
- 

Zrušeni
e 
- 

Hodnota     
v € 

k 31.12. 
2014 

Opis dôvodov 
tvorby, zníženia, 

zrušenia OP           k 
zásobám 

Materiál (potraviny) 035 1083,92 82573,
21 

-
82324,89 

- 1332,24 nákup potravín do 
ZŠS 

 
Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 
 
A Vlastné imanie  
podľa jednotlivých položiek súvahy (v €) 

Názov položky Hodnota  k 
31.12.2013 

Prírastky                
+ 

Úbytky                  
- 

Presun                
+/- 

Hodnota  k  
31.12.2014 

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

-36840,83 22346,78 -3799,96 0 -18294,01 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

3968,18 12883,14 -3968,18 0 12883,14 

Spolu -32872,65 35229,92 -7768,14 0 -5410,87 

 



 70 

B Záväzky 

I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy (v €) 
 

Položka rezerv Výška k 
31.12.2013 

Tvorba                  
+ 

Zníženie                  
- 

Zrušeni
e               
- 

Výška k  
31.12.2014 

Predpoklada
ný rok 

použitia 
rezerv 

Ostatné  krátkodobé 
rezervy 

26158,64 0 -

26158,64 
0 0  

Mzdy za dovolenku 
vrátane 
soc.zabezpečenia 

26158,64 0 -
26158,64 

0 0  

Spolu 26158,64 0 -
26158,64 

0 0  

 
II. Záväzky  
1. Záväzky podľa doby splatnosti v €:   

Záväzky podľa doby splatnosti Výška záväzkov k 
31.12.2014 

Výška záväzkov k  
31.12.2013 

Dlhodobé záväzky /r.140/               z 
toho: 

3537,43 1812,31 

  Záväzky v lehote splatnosti 3537,43 1812,31 

  Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Krátkodobé záväzky /r.151/                 
z toho: 

72987,73 80968,94 

  Záväzky v lehote splatnosti 72987,73 80968,94 

  Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 
151) 

76525,16 82781,25 

 
2. Záväzky zo sociálneho fondu  (v €)  

Sociálny fond Rok  2014 Rok  2013 

Stav k 1.1. 1812,31 1397,11 

Tvorba sociálneho fondu 4868,35 9795,28 

Čerpanie sociálneho fondu -3143,23 -9380,08 

Stav k 31.12. 3537,43 1812,31 

 
 

III. Časové rozlíšenie  
Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                
období podľa jednotlivých položiek súvahy  (v €) 
 

Opis položky 
čas.rozlíšenia 

Riadok 
súvahy 

Hodnota k 
31.12.2013 

Prírastky                
+ 

Úbytky                    
- 

Hodnota  k  
31.12.2014 

Výdavky budúcich 
období spolu                   

181 0 0 0 0 
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Výnosy budúcich 
období spolu                    

182 18,47 0 0 18,47 

Spolu   18,47 0 0 18,47 

 
Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  
 

1. Výnosy  - popis a výška významných položiek (v €) 
Druh výnosov Popis /č.účtu a názov/ Suma 

Tržby za vlastné  výkony a tovar 602 - Tržby z predaja služieb 126031,82 

Aktivácia 622 – Aktivácia vnútroorganizačných 
služieb 

10361,54 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z 
prevádzkovej a finančnej činnosti a 
zúčtovanie časového rozlíšenia 

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z 
prevádzkovej činnosti 

 
16159,21 

Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

691 - Výnosy z bežných transferov z 
rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku v 
rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách 
zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom 

 
 

169293,- 

 692 - Výnosy z kapitálových transferov 
z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku v 
rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách 
zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom 

 
 

91277,77 

 693 - Výnosy samosprávy z bežných 
transferov zo štátneho rozpočtu a od 
iných subjektov verejnej správy 

 
593523,- 

 697 - Výnosy samosprávy z bežných 
transferov od ostatných subjektov 
mimo verejnej správy 

 
1262,- 

Spolu   1007908,34 

 
2. Náklady - popis a výška významných položiek (v €) 

Druh nákladov Popis /č.účtu a názov/ Suma 

Spotrebované nákupy 501 - Spotreba materiálu 99848,21 

 502 - Spotreba energie 68070,56 

Služby 511 - Opravy a udržovanie 15672,46 

 512 - Cestovné 279,59 

  518 - Ostatné služby 13378,29 

Osobné náklady 521 - Mzdové náklady 468998,28 

 524 - Zákonné sociálne poistenie 161223,33 

 527 - Zákonné sociálne náklady 19704,27 

Odpisy, rezervy a opravné položky z 
prevádzkovej a finačnej činnosti a 

551 - Odpisy dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 

91277,77 
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zúčtovanie časového rozlíšenia 

Finančné náklady 568 - Ostatné finančné náklady 3074,44 

Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov 

588 - Náklady z odvodu príjmov 53479,23 

 589 - Náklady z budúceho odvodu 
príjmov 

18,77 

Spolu   995025,20 

 
 
 

Čl. VI 
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy  

 
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 
      (Záväzok účet 351) v € 
 

Popis zostatku účtu 
351 

/záväzok/ 

Stav  
záväzku 

k 31.12.2013 

V bežnom 
účtovnom období 
uhradené odvody 
príjmov minulých 
účtovných období 

 
- 

Odvody 
príjmov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

zúčtované do 
nákladov 

+ 

Uhradené  
odvody 
príjmov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

 
- 

Stav  
záväzku 

k 31.12.201
4 

z dôvodu 
neodvedený
ch  odvodov 

príjmov 

Spolu 0,- 0 54721,04 -54721,04 0,- 

 
 

Čl. VII 
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 
 

Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

Druh položky Opis položky  Hodnota Účet 

Majetok v používaní Majetok v používaní - spolu 248.794,19 771 

ZŠ DDHM 173.332,33 771 1 1  

 OTE 3.182,67 771 1 1 02 

 Zásobník 203,91 771 1 1 03 

 Učebné pomôcky 47.265,16 771 1 1 05 

 Učiteľská knižnica 2.528,71 771 1 1 08 

 Žiacka knižnica 2.504,19 771 1 1 09 

ZŠS DDHM  13.524,90 771 8 1 

 OTE 3.546,02 771 8 1 02 

 Zásobník 1.724,35 771 8 1 03 

 Odevy do 100- 60,79 771 8 1 10  

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

 Plášte 184,15 771 8 1 12 
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Materiál v skladoch 
civilnej ochrany 

Materiál v skladoch CO 2.009,21 789 

Spolu  206.153,13  

                                                                               
Čl. VIII 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 
 

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený ako súčasť rozpočtu MČ Bratislava - 
Rača mestským zastupiteľstvom 10.12.2013 uznesením č.355/10/12/13P. 
 

Rozpočet v € Pôvodný Skutočnosť 

Prenesené kompetencie 622.497,- 593.523,- 

Prenesené kompetencie 611.267,- 575.604,- 

Vzdelávacie poukazy 11.230,- 10.601,- 

Mimoriadne výsledky žiakov 0 2.000,- 

Mimoriadne odmeny 0 5.318,- 

Originálne kompetencie 118.618,- 118.618,- 

Školský klub detí 61.372,- 61.372,- 

Zariadenie školského 
stravovania 

57.246,- 57.246,- 

Vlastné príjmy 48.500,- 50.675,- 

Základná škola 4.000,- 8.488,- 

Školský klub detí 29.000,- 28.711,- 

Zariadenie školského 
stravovania 

15.500,- 13.476,- 

Iné zdroje 0 1.262,- 

Základná škola  0 1.262,- 

C E L K O M: 789.615,- 764.078,- 

 
- Prenesené kompetencie 
Finančné prostriedky z prenesených kompetencií pokrývali všetky náklady spojené 
s činnosťou školy. K zníženiu normatívov PK aj na vzdelávacie poukazy došlo z dôvodu 
poklesu žiakov od 1.9.2014.  
 
- Originálne kompetencie 
Rozpočet originálnych kompetencií pokrýval náklady spojené s činnosťou školských 
zariadení.  
 
- Vlastné príjmy 
Počas celého roka 2014 boli finančné prostriedky z príjmového účtu presúvané na účet MČ 
a odtiaľ prichádzali na účet výdavkový. Tieto financie boli použité na pokrytie nákladov 
spojených s činnosťou organizácie a dofinancovanie rekonštrukcie budovy (podlahy 
v triedach, na chodbách, nákup interiérového vybavenia a drobného inventáru). 
 
- Výdavky 



 74 

Pretože v budove školy nie sú namontované merače médií (elektrika, voda, teplo) skutočné náklady školských 
zariadení (ŠKD, ZŠS), ktoré sú financované z originálnych kompetencií sa nedajú vyčísliť. Preto boli prevádzkové 
náklady prepočítavané podľa internej smernice: 
 

 ZŠ ŠZ 
Tepelná energia 85% 20% 

Elektrická energia 50% 50% 

Voda 50% 50% 

Odvoz odpadu 50% 50% 

 
Prílohou Rozboru hospodárenia za rok 2014 je počítačová zostava Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014, v ktorej sú 
špecifikované jednotlivé výdavky. 

 

    
    Čl. IX 

Iné skutočnosti 
 

Spolupráca so zriaďovateľom v roku 2014 bola veľmi dobrá. Z finančných 
prostriedkov zriaďovateľa sa uskutočnila veľká rekonštrukcia školy – rekonštrukcia všetkých 
sociálnych zariadení v škole, rekonštrukcia sociálnych zariadení, vymaľovanie šatní pri 
telocvični. Zriaďovateľ zabezpečil výmenu vykurovacích telies v zrenovovaných sociálnych 
zariadeniach, vyregulovanie vykurovacej sústavy na škole a rekonštrukciu manuálnej 
výmenníkovej stanice na automatickú. 
Z prostriedkov školy sme v kalendárnom roku 2014 ďalej  zakúpili a zabezpečili: 

 Výmenu podlahovej krytiny v 4 šatniach pri telocvični  - epoxidová 

 Rekonštrukciu 5 kabinetov pre učiteľov :1. stupňa – 1.-2. Ročník, 3.-4. ročník, ŠKD, 
kabinet SLJ, kabinet MAT 

 Večerné osvetlenie vedľajších vchodov do budovy školy 

 Uzamykateľné skrine do TV 

 Nástenky do  odborných učební  

 Biele keramické tabule do všetkých tried 1. Stupňa 

 Pomôcky do kabinetov : 1.stupňa, anglického jazyka, matematiky, fyziky, geografie, 
telesnej výchovy 

 Kryty na radiátory do šatni TV 

 Deliaca stena na chodbe na letisku – vytvorenie nového priestoru na záujmovú 
činnosť 
 
 

  V roku 2015 je potrebná: 
 výmena svietidiel v ostatných triedach v trakte A 
 výmena podlahových krytín v triedach  a chodbách v trakte B2, B1 a trakte A 
 rekonštrukcia  vzduchotechniky v ZŠS  
 maľovanie priestorov ZŠS – kuchyňa, jedáleň a priľahlé sklady 
 zakúpiť do  tried 7. - 9.ročníka police – skrinkový systém  
 rekonštrukcia malej telocvični (obklady a deliacej steny medzi telocvičňami) 
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Dúfame, že aj v roku 2015 nám bude poskytnutá pomoc zo strany zriaďovateľa, najmä 
formou dofinancovania projektov, ktorými sa snažíme získať mimorozpočtové zdroje na 
rozvoj školy. 
 

 

V Bratislave, dňa 20. 2.2015                             

 

 

 

 

 

 

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

        Lýdia Csomorová                  Mgr. Eva Šišková  
        ekonómka školy                    riaditeľka školy                                                                                                                                         

 
 


