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Východiská a podklady:  
 
Správa je vypracovaná v zmysle:  
 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení.  

 Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006  
 Koncepcia školy na roky 2011 – 2014.  
 Plán práce ZŠ na školský rok 2011/2012.  
 Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a 

predmetových komisií.  
 Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ.  
 Ďalšie podklady: 

- vyhodnotenia ŠkVP,  
- vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu 
- účelového cvičenia, 
-  vyhodnotenie koordinátora protidrogovej prevencie, koordinátora výchovy k 

manželstvu a rodičovstvu, koordinátora enviromentálnej výchovy 
- ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Základnej  školy Tbiliská 4,  Bratislava  
za školský rok 2011/2012 

 
    I. 

a)  Základné identifikačné údaje o škole: 
 

1. Názov školy:  Základná škola 

2. Adresa školy:  Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 

 IČO školy 31768849 

3. 
Kontaktné údaje školy: 

Tel. č. / fax:  004212 44887971 

4.  
Elektronická adresa: vedenie@zstbiliskaba.edu.sk  

Webové sídlo školy:  www.zstbiliskaba.edu.sk 

5. 

                                            Zriaďovateľ: 

 adresa: 
Mestská časť Bratislava - Rača 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 

 IČO: 304 557 

6. 

Vedúci zamestnanci   školy: 

Riaditeľka    ZŠ:  Mgr. Eva Šišková 

Štatutárna zástupkyňa riaditeľky:   Mgr. Alžbeta Sásiková 

Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň ZŠ :  Mgr. Oľga  Šándorová 

Vedúca ŠKD: Anna Welnitzová 

 

mailto:vedenie@zstbiliskaba.edu.sk�
http://www.zstbiliskaba.edu.sk/�


 
 

4 
 

 
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 
Údaje o rade školy: 
Rada školy pri ZŠ Tbiliská 4, Bratislava bola ustanovená v zmysle § 24 a § 25 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. 
 
                                          Členovia rady školy: 
 

Predseda RŠ :                                     PaedDr. Jana Khandlová 

počet  členov RŠ  -  11 

 pedagogickí zamestnanci : 
 PaedDr. Jana Khandlová 

 Mgr. Alžbeta Vörösová 

 nepedagogický  zamestnanec :  Marta Kirthová 

rodičia : 

 Bc.  Aurel Bitter  

 Gabriela Ujlakyová 
 PhDr. Štefan Rajtár 
 Andrea Šimková 

delegovaní zástupcovia  MZ MČ 
Bratislava - Rača: 

Miloš Máťuš 

Mgr. Marek Porvazník 

Mgr.  Michal Drotován 

 JUDr. Juraj Madzin 

 
Stručná informácia o činnosti rady školy za 2011/2012 
 

1. Počet zasadnutí Rady školy: 4  
 

2. RŠ bola oboznámená s delegovaním nových zástupcov zriaďovateľa do Rady školy. 
Novými členmi RŠ sa stali Miloš Máťuš, Mgr. Michal Drotován, Mgr. Marek Porvazník. 
 

3. RŠ bola sa zhodla na odvolaní Ing. Petra Gašpara, nakoľko sa nezúčastňoval na 
zasadnutiach RŠ. Na základe výzvy bol zástupcami rodičov pri ZŠ Tbiliská zvolený nový 
zástupca RŠ – pani Gabriela Ujlakyová. 

 
4. RŠ bola oboznámená so správou o hospodárení za rok 2010 a so schváleným 

rozpočtom na rok 2011. 
 

5. Na zasadnutí RŠ boli prerokované dokumenty: Organizačný poriadok, Pracovný 
poriadok, Plán práce školy, Školský poriadok, Zásady hodnotenia žiakov v šk. roku  
2011/2012, Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti. 
Členovia RŠ boli oboznámení o spôsobe hodnotenia ped. zamestnancov 
a o podmienkach ich kariérneho rastu a o kreditovom hodnotení vzdelávania. 
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6. Zdôraznená bola problematika kosenia areálu ihriska a nutnosť výmeny okien zo 
severnej časti z dôvodu zatekania a plesní. 
 

7. Členovia RŠ sa dohodli na spôsobe voľby riaditeľa školy. Dňa 21.11.2011 prebehlo 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy. Výberové konanie prebehlo 
bez problémov, v spolupráci so školským úradom. 
 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch   
 riaditeľa školy:  
 
 Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľa školy:  

• Gremiálna rada RŠ  

• Pracovná porada  

• Rada rodičov  

• Rada školy  

• Pedagogická rada  

• Predmetová komisia cudzích jazykov 

• Predmetová komisia výchovných predmetov 

• Predmetová komisia spoločenskovedných  predmetov  

• Predmetová komisia prírodovedných predmetov  

• Metodické združenie 1.-2.ročníka,Metodické združenie 3.-4.ročníka 

• Metodické združenie ŠKD  
 

  
  Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy – zasadnutia sa     
   uskutočňujú nasledovne:  
 podľa potreby – gremiálna rada, Rada školy, Rada rodičov  
 2-krát  mesačne – pracovná porada  
 5-krát  za školský rok – pedagogická rada  
 5-krát za školský rok MZ a PK  
 

 

Personálne obsadenie  vedúcich metodických orgánov: 

Názov metodického orgánu Meno vedúceho MO 

Metodické združenie 1.-2 ročník  PaedDr. Alena Sovová 

Metodické združenie  3.-4.ročník PaedDr. Anna Holováčová 

Metodické združenie školského klubu detí Mgr. Darina Hrubcová 

Predmetová komisia výchovných predmetov Mgr. Darina Kučerová 

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov Mgr. Alžbeta Vorošová 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov Mgr. Alena Mrafková 

Predmetová komisia cudzích jazykov Mgr. Soňa Pušpokyová 
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b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2011/2012:   
 

 
                                           Stav žiakov k 15.09.2011   
                                

  I. stupeň ŠVVP ŠKD 
1. roč. 58 0 58 
2. roč. 64 2 62 
3. roč. 55 9 45 
4. roč. 47 4 25 
spolu: 224 15 190 

 II. stupeň ŠVVP  
5. roč. 64 5 0 

6. roč. 49 5 0 
7. roč. 60 9 0 
8. roč. 42 5 0 
9. roč. 47 9 0 

spolu: 262 33 0 
Spolu  celkom: 486 48 190 

 
                                                
 
                                                  Stav žiakov k 31.8.2012   
                               

 I. stupeň ŠVVP ŠKD 
1. roč. 55 7 58 
2. roč. 65 2 62 
3. roč. 52 9 45 
4. roč. 47 4 24 
spolu: 219 22 189 

 II. stupeň ŠVVP  
5. roč. 66 6 0 
6. roč. 51 5 0 
7. roč. 62 11 0 
8. roč. 40 5 0 
9. roč. 47 9 0 

spolu: 266 36 0 
Spolu  celkom: 485 58 189 

 
 
        Poznámka:  ŠVVP – žiaci so špeciálnovýchovno – vzdelávacími potrebami 
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                Počet žiakov mimo regiónu MČ Bratislava – Rača k 31. 08. 2012  
 

por. č. MČ - BA, obec, mesto Počet žiakov 

1. Vajnory 21 
2. Svätý Jur 9 
3. Chorvátsky Grob 8 
4. Nové Mesto 4 
5. Ružinov 4 
6. Petržalka 3 
7. Dúbravka 1 
8. Pezinok 4 
9. Malinovo 2 

10. Blatné 1 
11. Šenkvice 3 
12. Doľany 1 
13. Viničné 2 
14. Vinosady 1 
15. Zlaté Klasy 1 
16. Cífer 2 
17. Slovenský Grob 1 
18. Vrakuňa 1 

 SPOLU: 69 
 
 
 
 
 

c) Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 
  

POČET ŽIAKOV 
Z CELKOVÉHO POĆTU 

ZAPÍSANÝCH 
POČET 
TRIED 

POČET  ŽIAKOV 

Mimo  škol. 
obvodu 

Počet 
detí Samostatné 

triedy 

 
SPOLU 

 
DIEVČATÁ 

odklady 
nezaškolení v MŠ 

mimo regiónu 

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

2 
 

38 odklady 
nezaškolení v MŠ 

v BA_ Rača 
Škol. obvod 

9 0 
64 37 26 
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d) Počet  prijatých žiakov na štúdia do prvého ročníka na   
stredné školy 
 

                                 žiaci 9. ročníka 
 

Štatistika umiestnenia  žiakov končiacich ZŠ v šk. r. 2011/2012 na SŠ  

Talentové školy Bežné školy 

trieda poč.ž 
biling.  
gym. 

šport.  
gym. 

Konzer. 
Umel. 
školy 

iné gym. 
priem. 
školy 

obch.  
akad. 

pedag.  
školy 

SOŠ 
4-

ročné 

SOŠ 
3-

ročné 

UŠ 
2-

ročné 

8.A 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.B 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
spolu  51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.A 28 0 0 0 3 0 4 3 8 0 10 0 0 
9.B 19 2 0 0 4 0 2 1 0 0 8 1 0 
spolu  47 2 0 0 7 0 6 4 8 0 18 1 0 
sumár 

47 3 0 0 7 0 6 4 8 0 18 1 0 
prijatí 

%   9% 0 0 15% 0 13% 9% 17% 0% 38% 2% 0 

 

Názov skupiny škôl 
Umiestnenie 

celkom dievčatá 
Gymnáziá                                           9 6 
Umelecké školy                                     7 3 
Zdravotnícke školy                                 0 0 
Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ                     2 2 
Ekonomické, obchodné SOŠ                           9 5 
Pedagogické školy                                  0 0 
Technické, dopravné SOŠ                            8 0 
SOŠ ostatné                                        11 5 
Praktické školy, OU                                0 0 
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                                            2 2 
ŽIACI SPOLU 48 23 

 
Všetci žiaci boli umiestnení a zapísaní na vybraný typ SŠ. 
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žiaci 5. ročníka 

 

             Rozmiestnenie žiakov  5. ročníka 
                   na  osemročné gymnáziá v  šk. r. 2011/12 

Trieda 
  

Počet 
žiakov 

Prihlásení  
tal. školy 

Prijatí 
  

Prihlásení  
bežné 
školy 

Prijatí 
  

Prijatí spolu 

5.A 23 0 0 12 10 10 

5.B 20 0 0 7 6 6 

5.C 23 0 0 9 5 5 

Spolu 66 0 0 28 21 21 

%   0% 0% 44% 32% 32% 

 
 
 

Počet 
žiakov 
5. roč. 

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

 
 

  osemročné gymnáziá 
 

 Na iné školy 

66 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

28 21 21 0 0 0 

 
 
 

Predbežný záujem  žiakov 8. ročníka o študium na SŠ  

Talentové školy Bežné školy 

trieda 
 

poč.ž. 
 

biling. 
gym. 

šport. 
gym. 

Konzer. 
 

Umel. 
školy 

iné 
 

gym. 
 

priem. 
školy 

obch. 
akad. 

pedag. 
školy 

SOŠ 
4-ročné 

SOŠ 
3-ročné 

UŠ 
2-ročné 

8.A 22 0 1      1 4 0 8 1 2 0 5 0 0 
8.B 17 1 1 0 1 0 1 1 1 0 8 3 0 

spolu  39 1 2 1 5 0 9 2 3 0 13 3 0 

%   4% 4% 2% 13% 2% 19% 4% 2% 0 40% 4% 4% 
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            e) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa         
                  poskytovaného stupňa vzdelania 
 
 

          e)1 Primárne vzdelávanie     (I. stupeň základnej školy  ) 
 
 

Hodnotenie  a klasifikácia prospechu  žiakov 1.- 4. ročníka 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 1. polrok 2. polrok 
Počet žiakov spolu: 219 219 
Prospeli 218 216 
Neprospeli 1 3 
Neboli klasifikovaní 0 0 
Mali samé jednotky 131 119 
Mali známku dostatočný 4 4 
Mali známku nedostatočný 1 3 

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried  
SLJ ANJ NEJ MAT VLA PRI Ø triedy 

1. 
I.A 1,11 1,00 – 1,06 – 1,00 1,02 
I.B 1,15 1,10 – 1,25 – 1,05 1,08 
I.C 1,29 1,12 – 1,12 – 1,06 1,08 

2. 
 

II.A 1,30 1,00 – 1,15 1,00 1,00 1,06 
II.B 1,41 1,14 – 1,27 1,09 1,14 1,11 
II.C 1,39 1,00 – 1,22 1,00 1,13 1,09 

3. 
III.A 1,55 1,20 – 1,45 1,35 1,10 1,19 
III.B 1,80 1,60 – 1,87 1,60 1,60 1,39 
III.C 1,94 1,53 – 1,76 1,29 1,41 1,36 

4. 
IV.A 1,64 –– 1,73 1,50 1,68 1,59 1,31 
IV.B 1,60 1,32 – 1,76 1,72 1,16 1,26 

Ø  jedn. 
predmet 

 1,47 1,19 1,73 1,40 1,34 1,20 1,19 
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e)2 Nižšie stredné vzdelávanie (II. stupeň základnej školy )   
 

 
 

Hodnotenie  a klasifikácia  prospechu žiakov 5. – 9.  ročníka 
 

 1. polrok 2.polrok 
Počet žiakov spolu: 266 266 
Prospeli 252 262 
Neprospeli 12 2 
Neboli klasifikovaní 0 0 
Mali samé jednotky 24 18 
Mali známku dostatočný 68 81 
Mali známku nedostatočný 12 2 
 
 
 
 

Roč. Tr. 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL ANJ NEJ DEJ 
ZEM  
GEO 

OBN 
OBV  

MAT FYZ CHEM PRI 
BIO 

TCHV
TECH 
SEE 

VYV HUV TEV 
TŠV 

INF 
Ø 

triedy 

5. 
V.A 1,43 1,43 – 1,13 1,43 1,00 1,78 – – 1,61 – 1,09 1,09 1,00 1,00 1,27 
V.B 1,70 1,90 – 1,45 1,75 1,55 1,95 – – 1,95 – 1,00 1,10 1,00 1,00 1,49 
V.C 1,65 1,87 – 1,35 1,70 1,43 1,78 – – 1,57 – 1,13 1,17 1,00 1,00 1,42 

6. 
VI.A 2,32 2,36 1,82 2,43 2,32 1,18 2,14 1,93 – 2,79 – 1,21 1,86 1,00 1,00 1,88 
VI.B 2,09 1,87 1,22 1,87 1,96 1,57 2,00 1,43 – 1,91 – 1,13 1,09 1,00 1,00 1,55 

7. 

VII.A 2,41 2,36 2,68 2,09 2,82 1,27 2,68 2,23 1,73 2,23 1,00 1,36 1,32 1,00 1,00 1,88 
VII.B 2,50 2,50 2,73 1,59 2,68 1,32 2,23 1,73 1,50 2,36 1,00 1,14 1,18 1,10 1,00 1,77 
VII.C 2,94 2,83 3,06 2,06 2,72 1,44 2,28 2,22 2,00 2,83 1,00 1,17 1,39 1,00 1,00 2,00 

8. 
VIIIA 2,91 2,39 2,74 2,35 2,26 1,22 2,65 2,09 2,30 2,65 1,00 – – 1,19 1,00 2,06 
VIII.B 3,29 2,38 3,08 2,76 2,75 1,44 3,00 2,63 2,69 2,94 1,00 – – 1,38 1,00 2,41 

9. 
IX.A 2,21 2,07 3,07 2,75 2,43 2,04 2,82 2,32 2,68 1,68 1,00 1,07 1,75 1,15 – 2,08 
IX.B 2,44 2,61 – 2,78 2,83 1,72 2,94 2,39 2,83 2,22 1,00 1,12 1,47 1,29 – 2,14 

Ø  
jedn. 
pred
met. 

 2,29 2,25 2,51 2,05 2,41 1,62 2,34 2,08 2,24 2,08 1,00 1,14 1,36 1,13 1,00  

 
 

 
 
 
 



 
 

12 
 

Hodnotenie prospechu  žiakov 1. – 9. ročníka: 
 

 1. polrok 2.polrok 

Celkom 485 485 

Prospeli 470 478 

Neprospeli 13 5 

Neboli klasifikovaní 0 0 

Mali samé jednotky 155 137 

Mali známku dostatočný 72 85 

Mali známku nedostatočný 13 5 
 
ETV/NAV – hodnotená : absolvoval/a 
 
 

e) 3      Výsledky externých meraní -  Celoslovenské testovanie žiakov 
             9. ročníkov -  2012              

 

trieda 
počet žiakov MATEMATIKA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

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.bBod. 

IX.A 28 0 11,51 57,54 12,82 64 13,62 54,47 16,10 64 

IX.B 18 0 11,51 57,54 10,77 54 13,62 54,47 13      52 

 
V školskom roku 2011/2012 sa Testovania  9  zúčastnilo  v riadnom termíne,  konaného  dňa 
14. marca 2012,   46 žiakov  9. ročníka  ZŠ Tbiliská. 
Náhradného testovania 29. marca 2012 sa nezúčastnil žiaden žiak. 
Žiaci našej školy dosiahli lepšie výsledky ako bol celoslovenský  priemer v  slovenskom 
jazyku  i v matematike. 
 
Výsledky : 
 
Matematika           
priemerný počet bodov školy:                         12,02         (v rámci SR : 11,51)                                 
priemerná percentuálna úspešnosť školy:    60,11 %     (v rámci SR :57,54% )  
percentil školy:                                                    62,87 
 
 

Slovenský jazyk a literatúra 
priemerný počet bodov školy:                        14,89       ( v rámci SR: 13,62 ) 
priemerná percentuálna úspešnosť školy:   59,57 %  ( v rámci SR: 54,47 % )  
precentil  školy:                                                 76,27 
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e) 4 Hodnotenie a klasifikácia správanie žiakov 1.- 9. ročníka: 
 

Primárne vzdelávanie 
(I. stupeň) 

 1. 
polrok 

 2. 
polrok   

Nižšie stredné vzdelávanie 
(II. stupeň) 

1. 
polrok 

2.  
polrok 

Pochvaly triednym učiteľom 12 22 Pochvaly triednym učiteľom 55 39 

Pochvaly riaditeľom školy 7 16 Pochvaly riaditeľom školy 20 36 

Pokarhania triednym učiteľom 7 3 Pokarhania triednym učiteľom 14 14 

Pokarhanie riaditeľom školy 4 0 Pokarhanie riaditeľom školy 9 15 

Znížená 
známka 

zo správania 
 

2. stupeň 0 0 Znížená 
známka 

zo správania 
 

2. stupeň 6 4 

3.stupeň 0 0 3.stupeň 0 1 

4. stupeň 0 0 4. stupeň 0 0 

 
 
 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku  
         2011/2012  
 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

1. 
I.A ŠkVP 
I.B ŠkVP 
I.C ŠkVP 

2. 
II.A ŠkVP 
II.B ŠkVP 
II.C ŠkVP 

3. 
III.A ŠkVP 
III.B ŠkVP 
III.C ŠkVP 

4. 
IV.A ŠkVP 
IV.B ŠkVP 

5. 
 

V.A ŠkVP 
V.B ŠkVP 
V.C ŠkVP 

6. 
VI. A ŠkVP 
VI.B ŠkVP 

7. 
VII.A ŠkVP 
VII.B ŠkVP 
VII.C ŠkVP 

8. 
VIII.A ŠkVP  
VIII.B ŠkVP 

9. 
IX.A RVAj 
IX.B variant č. 3 
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Dochádzka detí v školskom  roku 2011/2012 : 
 

 
I. stupeň 

 
II. stupeň celkom 

1. 
polrok 

2. 
polrok 

1. 
polrok 

2. 
polrok 

1. 
polrok 

2. 
polrok 

Ospravedlnené 
hodiny 5752 8084 

Ospravedlnené 
hodiny 11104 15313 16856 23397 

priemer na žiaka 26,26 36,91 priemer na žiaka 42,06 58,00 34,75 48,24 

Neospravedlnené 
hodiny 5,00 0 

Neospravedlnené 
hodiny 36,00 62,00 41,00 62,00 

priemer na žiaka 0,02 0,00 priemer na žiaka 0,14 0,23 0,08 0,13 

 
 1. stupeň 2. stupeň SPOLU 

Počet hlásených žiakov – záškoláctvo: 0 0 0 
Počet žiakov pod dohľadom kurátora: 0 0 0 

 

g)   Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení          
        kvalifikačného predpokladu  pedag. zamestnancov školy 
 

Základná škola 
Pedagogickí zamestnanci ZŠ : 

- kvalifikovaní 38 

- nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie  

                             spolu 38 

Nepedagogickí zamestnanci ZŠ: 
- školský psychológ  

- špeciálny pedagóg 1 

- asistent učiteľa  

- upratovačky 6 

- ostatní  14 
                           spolu 21 
 
  

Spolu počet zamestnancov  
ZŠ + ŠKD +  ŠJ 

44+8+7=59 

Z celkového počtu  
zamestnancov školy počet PZ 

38 
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g 1) Kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvetlivky: PZ – pedagogickí zamestnanci 
 
 
 

g 2)  Kategórie odborných  zamestnancov  
 

Kategórie OZ spolu 

školský špeciálny pedagóg 1 

 
 
 
 

g 3)   Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov   
 

Predmet 
Počet učiteľov neodborne vyučujúcich 

daný predmet 
Občianska náuka 2 
Anglický jazyk 2 
Informatika 1 
Svet práce 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategórie PZ podkategórie PZ spolu 

Učiteľ 

pre primárne vzdelávanie          (  I. stupeň) 12 

pre nižšie stredné vzdelávanie  (  II. stupeň) 18 

pre kontinuálne vzdelávanie  

vychovávateľ   8 



 
 

16 
 

           Počet pedagogických zamestnancov, profesijný rozvoj  
 
             Profesijný rozvoj - § 25 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
 

Kariérový stupeň PZ Kariérový stupeň OZ 

k 15.09.2010 spolu k 15.09.2010 spolu 

1. začínajúci PZ*  1. začínajúci OZ**  

2. samostatný PZ 10 2. samostatný OZ 1 

3. PZ s prvou atestáciou 19 3. OZ s prvou atestáciou  

4. PZ s druhou atestáciou 3 4. OZ s druhou atestáciou  

k 30.06.2011 spolu k 30.06.2011 spolu 

1. začínajúci PZ 1 1. začínajúci OZ  

2. samostatný PZ 10 2. samostatný OZ 1 

3. PZ s prvou atestáciou 18 3. OZ s prvou atestáciou  

4. PZ s druhou atestáciou 2 4. OZ s druhou atestáciou  

               Vysvetlivky:  PZ – pedagogickí zamestnanci,   OZ – odborný zamestnanci 
 
 
 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 
školy: 
 
 
      Kariérový stupeň PZ  
 

k 15.09.2011 aktualizačné adaptačné inovačné kvalifikačné špecializačné začalo pokračuje ukončilo 

1. 
začínajúci PZ         

2. 
samostatný 

PZ 
8  2 1 1 10 2  

3. 
PZ s prvou 
atestáciou 

4  3 1  7 1  

4. 
PZ s druhou 
atestáciou 

    2  2  

k 30.06.2012 aktualizačné adaptačné inovačné kvalifikačné špecializačné začalo pokračuje ukončilo 

1. 
začínajúci PZ  1     1  

2. 
samostatný 

PZ 
8  2 1 1  2 10 

3. 
PZ s prvou 
atestáciou 

4  3 1   1 7 

4. 
PZ s druhou 
atestáciou 

    2  2  
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      Kariérový stupeň OZ    
 

k 15.09.2011 aktualizačné Inovačné kvalifikačné začalo pokračuje ukončilo 

1. začínajúci PZ         

2. samostatný PZ  1      1 

3. PZ s prvou atestáciou          

4. PZ s druhou atestáciou          

k 30.06.2012 aktualizačné Inovačné kvalifikačné začalo pokračuje ukončilo 

1. začínajúci PZ         

2. samostatný PZ          

3. PZ s prvou atestáciou          

4. PZ s druhou atestáciou          

 
 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:  
 

Škola sa snaží zapojiť do súťaží a podujatí čo najväčší počet žiakov. Niektoré podujatia 
žiaci navštevujú s radosťou a do niektorých ich treba vyslovene nútiť(olympiády).  
Škola spolupracuje s PF UK na výchove študentov, budúcich pedagógov pri 
organizovaní pedagogickej praxe.  
Tento školský rok sme viac úsilia venovali zdravému životnému štýlu žiakov. Zapojili 
sme sa do projektu Mladý slovanista. Organizovali sme pre žiakov korčuľovanie, 
plavecký kurz  a lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. a 7. ročníkov.  
V popoludňajších hodinách sa deťom venujú vychovávateľky ŠKD. Základom pri práci 
a plánovaní vých. vzdelávacej  činnosti bol Výchovný program, v ktorom sa rozvíjali 
kľúčové kompetencie dieťaťa. Kľúčové kompetencie predstavujú plánovaný a cieľový 
výstup dosiahnutý postupným výchovno-vzdelávacím procesom v jednotlivých 
oblastiach výchovy:  
 Odpočinková , relaxačná a rekreačná činnosť: cieľom bola relaxácia, oddych, 

uvoľnenie po vyučovaní,  
 Vzdelávacia oblasť bola zameraná na overenie získaných vedomostí a získanie 

nových. Uskutočňovala sa formou didaktických hier, súťaží, vychádzok  
                    a písomnou prípravou domácich úloh.  

 Spoločensko-vedná oblasť rozvíjala osobnosť dieťaťa. Jeho zodpovednosť, úctu k 
rodine, základným ľudským právam, osobám so zdravotným postihnutím. Učila ho 
poskytnúť pomoc a riešiť problémy.  

 Esteticko-výchovná oblasť bola zameraná na budovanie vzťahu k umeniu a 
literatúre, na posilnenie kultúrnych hodnôt v obci, meste a na Slovensku, na 
rozvoj talentu detí.  



 
 

18 
 

 Pracovno-technická oblasť viedla deti , aby si vedeli vytýčiť jednoduché ciele a 
zodpovedať za vykonanú prácu. Rozvíjala základy manuálnych zručností a učila ich 
vytvárať jednoduché projekty. 

  Prírodovedno-environmentálna oblasť – jej cieľom bolo naučiť deti ochrane 
životného prostredia, k rozvoju poznania fauny a flóry, zdravému životnému štýlu. 

 Telovýchovno-športovo - zdravotná oblasť – jej úlohou bolo viesť deti k 
pohybovej aktivite, schopnosti a vytrvalosti. Relaxovať pohybom a rozvíjať 
športový talent detí.  Škola má pekný športový areál s multifunkčným ihriskom , 
ktorý  žiaci využívali po celý  školský rok.  Tento školský rok bol Výchovný program 
obohatený o kurz korčuľovania, plávania.  

 
 
Aktivity školy a prezentácia školy: 

 

 

Výtvarné a  iné súťaže  

por. č. názov akcie 

1. TV JOJ – Veľké športové momenty 
2. SOV – „Londýn 2012 – mesto olympijské“ 
3. Račianske hodový kvet 
4. Oheň dobrý sluha ale zlý pán 
5. EnvirOtázniky 
6. Vesmír očami detí 
7. Zelený svet 
8. Račiansky jahodový kvet 

Škola v prírode/LVVK/kurzy 

por. č. názov akcie počet tried 
1. SOL  - UK - Jazykový kurz  v Barnstable, Británia  
2. ŠvP Podskalie  2 
3. Penzión Slniečko, Duchonka 2 
4. Hotel Severka -Zákopčie 4 
5. Plavecký výcvik - ŠKD 6 
6. Kurz korčuľovania - ŠKD 6 
7. Oravice –LVVK 3 
8. Pezinská Baba – lyžiarsky výcvik 3 
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EXKURZIE 

por. č. názov akcie počet tried 

1. MS vo vodnom slalome v Čuňove 1 

2. CHKO Malé Karpaty 5 

3. Bratislava – historické jadro 11 

4. Literárne osobnosti v Bratislave 2 

5. Slavín, Múzeum polície 2 

6. Exkurzia do  obecnej knižnice 5 

7. Múzeum Janka Jesenského 2 
8. Budapešť  3 
9. Viedeň – historické jadro 2 

10. Cintorín a pamätníky Rače 3 
11. Slovenské národné múzeum 5 
12. Atlantics Science Centra v Bratislave 2 
13. Katedra antropológie Prírodovedecká fakulta UK 3 
14. Historické pamiatky Rače 2 
15. Trenčiansky hrad a sklenárske múzeum 4 
16. Múzeum dopravy 3 
17. Schaubmarov mlyn – Pezinok 5 
18. Ekocentrum DAPHNE – Výroba papiera, Kam putujú odpady 2 
19. Hvezdáreň Hurbanovo 2 
20. Vodné dielo Gabčíkovo 2 
21. Ranč MM, Modra 3 
22. Letisko M.R.Štefánika 2 
23. Prievaly – cesta za mliekom – projekt Objav mlieko 2 
24. Schaubmarov mlyn, Pezinok 3 
25. Brezová pod Bradlom, Košariská 2 
26. Ranč Abeland, Lozorno 3 
27. Návšteva ÚĽUVu – tvorivé dielne 6 
28. Návšteva Račianskej izby 6 
29. Múzeum Ľ. Štúra a Slovenská ľudová majolika 2 
30. Prehliadka historickej Bratislavy vláčikom Prešporáčik 3 
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Výchovné koncerty 

por. č. názov akcie počet tried 

1. Dopravná výchova v hudbe 11 

2. Fidlikanti-ukážky ľudových nástrojov a tancov 23 
3. Návšteva MDPOH – Ako šlo vajce na vandrovku 11 
4. Istropolis – koncert s protidrogovou tematikou 12 
5. Protidrogová výchova v hudbe 12 

Športové podujatia 

por. č. názov akcie 
1. Mc´Donald´s Cup 
2. Atletika v hale Elán 
3. Branný pretek „O pohár Komisie školstva a športu“ 
4. Florbal – Rača Cup 
5. Šachový turnaj „Račianska veža“ 
6. JURAVA CUP futbal 
7. Školská športová olympiáda 
8. Račianska olympiáda 
9. Kinderiáda, Atletika pre deti 

10. Detská športová a bezpečnostná olympiáda SAFETY TOUR   
11. Školská olympiáda 1 – 2., 3 - 4. ročníka 

Návšteva divadelných predstavení 

por. č. názov akcie počet tried 

1. EUROTRIP v ANJ Kultúrne stredisko Vajnorská 7 

2. BBD Malá morská víla 5 

3. BBD - Figaro 10 

4. BBD- Čin-Čin 3 
5. BBD – Začarované gajdy 5 
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Iné aktivity 

por. č. názov akcie počet tried 

1. Natáčanie otvorenej hodiny pre vydavateľstvo McMillan 1 
2. Medzinárodný deň školských knižníc 23 
3. Rozprávková noc v škole 1 
4. Návšteva žiakov z družobnej školy Na Smetance, Praha 1 
5. Deň pokusov 6 
6. Adamko zdravo – hravo 3 
7. Zdravé zúbky  6 
8. Multikultúrny týždeň  v anglickom jazyku -  AIESEC   17 
9. Dravé vtáky – ukážka výcviku dravých vtákov 21 

10. Návšteva zahraničných Slovákov na vyučovaní 7 
11. Bibiana – Mráz po chrbte – dramatizované čítanie  3 
12. Dopravná výchova 14 
13. Tvorivé dielne – príprava tradičných vianočných ozdôb  3 
14. Výroba vianočných pohľadníc s americkým lektorom  11 
15. Výstavy kníh spojené s predajom, návšteva knižnice 23 
16. Vystúpenie v Domove dôchodcov ku Dňu matiek 3 
17. Kúzelník Peter 3 
18. Výroba, prezentácia a vynášanie Moreny 3 
19. Dni otvorených dverí  23 
20. Školské kolá : MO, FO, OAj, Pytagoriáda, DO  
21. KOMPARO – 8. ročník  
22. Zorganizovali sme okresné kolo v OAJ  
23. Zorganizovali sme okresné kolo v ľahkej atletike  
24. Zorganizovali sme krajské kolo ŠALIANSKY MAŤKO  
25. Účelové cvičenia  
26. Vystúpenie našich žiakov na Račianskych hodoch  
27. Vystúpenie s kultúrnym programom – Račiansky jahodový kvet  
28. Vystúpenie tanečného súboru Deň učiteľov - NKD  
29. Zber papiera – jarný a jesenný 23 
30. Vianočná akadémia 23 
31. Letná akadémia 23 
32. Vianočné a veľkonočné trhy  
33. Kurz korčuľovania  
34. Kurz plávania  
35. Dentalalarm 11 
36. Vedecko-populárne centrum Atlantis – zážitkové učenie  3 
37. Dopravná výchova 11 
38. Plody našich záhrad 23 
39. Noc výskumníkov 2011 – vedecká show  2 
40. Mikuláš v škole 23 
41.  Práca v  keramickej dielne CVČ 11 
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Besedy 
por. č. názov akcie počet tried 

1. Osobnosti nášho mesta 3 
2. Beseda s príslušníkom polície 5 
3. Besedy so zástupcami SŠ o voľbe povolania 2 
4. Mladý slovanista 23 
5. Noc výskumníkov 2 
6. Beseda Pravek – projekt – Svet je pre všetkých 2 
7. Čas premien 2 
8. Liga proti rakovine 4 
9. Nenič svoje múdre telo 11 

10. Tajomstvo energie 1 
11. Beseda so spisovateľkou Máriou Štefánkovou 5 
12. Geovedy pre každého 3 
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

 
Názov 

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie 
v medzinárodných 

súťažiach 

regionálne 
kolo 

krajské kolo 
celoslovenské 

kolo 
názov 
súťaže 

umiestnenie 

Matematická olympiáda 
11. miesto 
16.miesto 
17.miesto 

–– ––   

Fyzikálna olympiáda –– –– ––   

Chemická olympiáda 

6. miesto 
7.miesto 

10.miesto 
12.miesto 

–– ––   

Biologická olympiáda –– –– ––   
Geografická olympiáda 2.miesto 22.miesto ––   
Mat. pytagoriáda 9.miesto –– ––   

Matematický klokan –– –– 

5.roč. 203. m 
6.roč. 114. m 
7.roč. 52. m 
8.roč. 315. m   

  

Maks –– 
5.roč. 35. m 
7.roč. 53. m 
8.roč. 13. m   

––   

iBobor ----- -------- 
Diplom za účasť 

žiakov   

Matematický klokanko –– –– 
1 žiak úspešný 

riešiteľ   

Vševedko 3. –– –– 
1 žiak úspešný 
riešiteľ   

Maksík –– –– 37 žiakov   

Slávik Slovenska III. kategória 
4.miesto 

–– ––   

Olympiáda z Aj 
1A   2.miesto 
1B 10. miesto 

    

Olympiáda z Nj –– –– ––   

Oheň-dobrý sluha, zlý pán 2. A 3. miesto 

Račiansky jahodový kvet 1.kat.: 1.miesto, 3. miesto // 2.kat.:1.m, 2.m,3.m 

Hviezdoslavov Kubín      

Dejepisná olympiáda 
2. miesto 
3.miesto 

–– ––   

Minifutbal 8.- 9-roč. 
2.miesto 

–– ––   

Basketbal 
chlapci 

2.miesto 
–– ––   

Volejbal 
dievčatá 
1.miesto 

–– ––   
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Názov 

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie 
v medzinárodných 

súťažiach 
regionálne 

kolo 
krajské kolo 

celoslovenské 
kolo 

názov 
súťaže 

umiestnenie 

Hádzná chlapci 
4.miesto 

–– ––   

MIDIMAX - volejbal   
dievčatá 

       2.miesto   

Stolný tenis 2.miesto –– ––   
CSOB - maratón   2.miesto   

Ľahká atletika 

dievčatá 
1.miesto 
chlapci 

2. miesto 

dievčatá 
3.miesto 
chlapci 

4. miesto 

   

Cezpoľný beh –– 
chlapci 

1.miesto 
chlapci  

4.miesto   

Cezpoľný beh 
dievčatá 
1.miesto 

–– ––   

Beh Jozefa Plachého –– –– 11.miesto 
12.miesto   

Modrá škola –– –– 3.miesto   
Kinderiáda 1.miesto  –– 1.miesto   
Vesmír očami detí –– –– ––   
 
 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:  
 

p. č. Názov projektu realizácia 

1. Zdravie v školách  priebežne 

2. INFOVEK 2 priebežne 

3. Recyklohry priebežne 

4. Finančná gramotnosť „Moja Familia“ celý  šk. rok 

5. Správaj sa normálne  priebežne 

6. Detský čin roka  priebežne 

7. Adamko, Zdravé zúbky priebežne 

8. ELDEL ukončený 2011 

9. Modrá škola priebežne 

10. e - TWINNING priebežne 

11. Pozitívna energia pre šport 2012 jún 2012 

12. Vyčistime si Slovensko, vyčistíme si Raču apríl 2012 
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       Projekty školy: 

13. Plody našich záhrad –jesenný projekt október 2011 

14. Kniha môj priateľ Október 2011 

15. Záložka do knihy spojuje školy priebežne 

16. Dentalalarm priebežne 

17. Objav mlieko priebežne 

18. Červené stužky priebežne 

19. CHIPS priebežne 

20. Sinphonie celý  šk. rok 

21. EDUCATE Slovakia máj 2012 

22. Nadácia ORANGE 2011 

23. Ovocie do škôl priebežne 

24. Tenis v školách priebežne 

25. Cyklista a chodec v cestnej premávke 2011 

p. č. Názov projektu realizácia 

5.
 r

oč
ní

k 

Vianočné zvyky 
Veľkonočné zvyky 
Erb našej rodiny 
Historické pramene 
Mesto a dedina v minulosti i súčasnosti 
Druhy dopravy 
Druhy práce  
Detská práca- príslovia, rozprávky 

priebežne 

6.
 r

oč
ní

k 

Ako pravekí maliari 
Predchodca človeka 
Staroveký štát 
Grécka báj 
Olympijské hry 
Kelti, Húni, Rimania a Slovania na našom území 
Minulosť a prítomnosť Rače 
Mapa Slovenska –kraje, krajské mestá 
Štátne symboly 
Zaujímavosti Bratislavy 
Osobnosti BA, Slovenska 
Štáty EÚ 
Optické klamy 
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k)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej  
       Štátnou školskou  inšpekciou v škole:  
          Komplexná inšpekcia nebola vykonaná. 
 
 
 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy:  
 

Počet tried 23 

Počet odborných  učební 14 

Počet telocviční 2 a 1 stolnotenisová hala 

Počet herní pre ŠKD 1 

Knižnica 1 

Samostatné priestory pre ŠJ a ŠK 

-školská jedáleň,  
- školská kuchyňa- nutné vymeniť okná na    
   vydávanie stravy, dlažbu v kuchyni  
- skladové priestory 

7.
 r

oč
ní

k 

Mapa Veľkej Moravy 
Osobnosť Veľkej Moravy 
Mapa Uhorska 
Erb remesla 
Slovenský hrad 
Moreplavec – objaviteľ 
Mapa Rakúskej monarchie 

 
8.

ro
čn

ík
 Vynález, ktorý zmenil svet 

Národný buditeľ 
Mapa ČSR 

 

priebežne 

9 
ro

čn
ík

 

Dadaizmus 
Územné straty ČSR – mapa 
Osobnosti 2. polovice 20. storočia vo svete 
Referáty, prezentácie na ľubovoľné témy 
Výrobca a spotrebiteľ 
Ekonomika oslavy narodenín 
Deľba práce v rodine 
Rodinný rozpočet 
Mapa krajín S a J 
Charakteristika ľubovoľnej vojny 

priebežne 
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Vybavenie areálu 

-futbalové ihrisko,  
-multifunkčné ihrisko, 
- hokejbalové ihrisko 
- atletická dráha 

Najhorší stav ( stručný popis) 

- havarijný stav sociálnych zariadení v suteréne pri    
  telocvični, na jednotlivých  poschodiach,  
- havarijný stav podlahovej  krytiny v triedach,           
-  značne poškodené kryty svietidiel v triedach,                  
- havarijný stav okien 

Vylepšenia počas  šk. roka 
2011/2012 ( mimo rozpočtu) 

-podlahová krytina v 8.A 
-  PC do triedy VT 1.st.,  
- 8 dataprojektorov, premietacie plátna,   
- stoly a stoličky do ŠJ, PC do ŠKD 
-  revitalizovaná učebňa chémie: skrine do učebne  
    chémie, podlaha, nová  vodoinštalácia, stoličky 
do učebne fyziky 
-  vymaľovanie 6 tried v trakte B3 
-  interaktívna tabuľa do učebne CH 
-  revitalizácia stolnotenisovej haly 

 
 
 
 
 

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

Správa o finančnom hospodárení organizácie v roku 2011 tvorí prílohu správy. 
Vypracovala ju ekonómka školy. 

 
 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 
príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia :  
 
Jedným z cieľom koncepcie školy je otvoriť školu  a vytvoriť zo školy  vzdelávacie centrum 
pre žiakov a pedagógov, otvoriť školu verejnosti . Tento zámer sa nám darí plniť.  
Rodičovská verejnosť nám pomáha pri separovaných zberoch, sponzorskými darmi a aj 
s vybavením školy. Naším cieľom je  vytvoriť pre žiakov  nielen estetické prostredie, ale 
i prostredie, kde sa budú cítiť bezpečne. 
Podarilo sa nám zrekonštruovať učebňu chémie a biológie a skultúrniť  prostredie 
v školskej jedálni zakúpením nového nábytku. 
 Na škole máme 4 interaktívne tabule umiestnené v odborných učebniach. Snažíme sa 
meniť klasické vyučovanie na vyučovanie využívaním nových technológií.  Postupne do 
kmeňových učební inštalujeme dataprojektory, premietacie plátna a počítače a tak 
meníme  (s finančnou pomocou ZR)  klasické triedy na multimediálne.  



 
 

28 
 

Žiaci v škole nájdu nielen moderne vybavené učebne na povinné vyučovanie, ale 
i estetické a moderné priestory  školy, ktoré môžu využívať v mimovyučovacom čase ako 
školská knižnica, tri učebne VT, multifunkčnú halu, telocvične a veľký športový areál.   
Ďalším cieľom je získavanie jazykových zručností a  zameranie Školského vzdelávacieho 
programu. Organizujeme aktivity, ktoré pomáhajú využívať jazykové zručnosti žiakov: 

 jazykové kurzy do Veľkej Británie, Rakúska 
 žiaci majú možnosť navštevovať záujmový útvar Konverzácia v Aj s americkým 

lektorom 
 organizovanie anglického týždňa- projekt EDUCATE Slovakia - AIESEC 
 medzinárodný projekt e – TWINNING 
 vytváranie podmienok pre vyuč. jazykov –jazykové učebne 
 akadémie určené na prezentáciu žiakov v Aj 
 cudzie jazyky vyučujme od 1. ročníka 

Naším ďalším cieľom je bohatá mimoškolská krúžková činnosť pre žiakov a tak predchádzať 
negatívnym vplyvom. V školskom roku mali možnosť žiaci pracovať v 28 krúžkoch. Žiaci mali 
možnosť pracovať v záujmovom  útvare  so športovým, umeleckým, prírodovedným a 
spoločenskovedným  zameraním., 
Všetci pedagogickí zamestnanci sú plne kvalifikovaní a  zúčastňujú rôznych vzdelávacích 
programov, čo zvyšuje ich profesionálny rast. Na škole je z prostriedkov EÚ zriadená učebňa 
kontinuálneho vzdelávania, ktorú využíva MC MB ale i naši učitelia.  
Ciele koncepčného zámeru sú plnené,  ŠkVP plnený, úlohy podľa plánu práce na šk. rok 
2011/2012 splnené, ciele dodržané.  
 

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 

 výborné medziľudské vzťahy, dobrá klíma školy  

 ochota riešiť prípadné problémy zo strany vedenia i kolektívu navzájom  

 spolupráca učiteliek a vychovávateliek pri aktivitách a podujatiach ZŠ  
 kvalifikovaný, tvorivý kolektív v rôznom vekovom zložení 
 krúžková činnosť  

 možnosť využívať odborné učebne v rámci práce ŠKD  

 zvýšená dotácia hodín pri vyučovaní cudzieho jazyka  

 špeciálny pedagóg 

 učitelia ochotní pomôcť žiakom i rodičom, dobrá spolupráca rodiny a školy  

 rozmanité vybavenie školy (didaktická technika, interaktívne tabule, projektory v 
triedach,)  

 elektronická školská knižnica  
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 obnovovanie knižničného fondu v knižnici pre žiakov školy  

 práca s časopismi na hodinách jazykov  

 dobré vybavenie knižnice v anglickom jazyku  

 zapájanie sa do projektov a súťaží  

 vytváranie priestoru pre sebarealizáciu a prezentáciu žiackych schopností (vianočná 
akadémia, letná akadémia, prezentačný deň – Deň zeme, F )  

 realizácia mimo vyučovacích aktivít rôzneho druhu: besedy, exkurzie, tvorivé dielne, 
školské výlety, zážitkové vyučovanie  

 poloha školy – relatívne čisté prostredie v blízkosti lesa  
 školský dvor s multifunkčným ihriskom, hokejbalovým ihriskom  a atletickou dráhou 
 zrekonštruované učebne chémie, biológie a fyziky 
 nový nábytok v školskej jedálni 
 projekt- Ovocie v školách 
 dobré priestorové podmienky školy  
 kvalitní 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  

 množstvo školských i mimoškolských akcií (športové, kultúrne, umelecké, literárne)  
 počet žiakov v triedach 
 dodržiavanie práv žiakov  
 zapájanie žiakov i rodičov do diania na škole propagácia práce učiteľov i žiakov - web 

stránka školy,  Nástenky – fotografie, akcie, akadémie, 
  Deň otvorených dverí,  
 lyžiarsky výcvik  v 2. ročníku 
 bohatá krúžková činnosť organizovaná školou  
 spolupráca s MÚ, účasť na aktivitách MÚ  
 vedenie školy – podpora jednotlivých predmetov, podpora zvyšovania kvalifikácie 

učiteľov a kvality vyuč. procesu, záujem riešiť problémy, záujem o problémy 
učiteľov, vytváranie dobrých vzťahov v kolektíve (posedenia)  

 bezpečnosť detí a poriadok v budove – vrátnica s vrátničkou, dozory  
 spolupráca pedagógov  
 blízkosť detského lekára  
 dobre fungujúci školský klub  
 kurz korčuľovania v ŠKD 
  plavecký výcvik v ŠKD 
 dobrá spolupráca s RZ 
 cvičná škola PgF UK; 
 vlastná školská jedáleň s kuchyňou 
 4 interaktívne tabule 
 3 učebne IKT 
 moderné učebne fyziky, chémie biológie 
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 jazykové kurzy vo VB, Rakúsku 
 mliečny program – RAJO 
 zapojenie školy do projektov 
 spoluprác s družobnými školami v Rakúsku, Maďarsku, Česku 

                   SLABÉ STRÁNKY 
 havarijný stav sociálnych zariadení 
 havarijný  stav okien 
 únik tepla z budovy 
 opotrebované podlahové krytiny v triedach a na chodbách 
 nedostatok finančných  prostriedkov na moderné učebné pomôcky 
 havarijný stav potrubia 
 potrebná výmena osvetlenia 
 starší školský nábytok v 4 triedach 
 prerušovanie činnosti ŠKD odchodmi na krúžky  
 nedostatočné ovládanie a využívanie IKT vychovávateľkami  
 slabé využívanie učebných pomôcok ZŠ  
 slabé využívanie učební VT v ŠKD 
 nízka ochota riešiť problémy zo strany niektorých rodičov a žiakov  
 slabé nevyužívanie učební s interaktívnou tabuľou na 2. stupni 
 vysoký počet žiakov v skupine pri vyučovaní cudzích jazykov  
 neozvučenie tried kmeňových tried a zlý stav PC v triedach  
 posunúť termín Testovania 9 na májový termín  
 triedy nemajú vlastné oddelenia ŠKD  
 absencia učebníc 
 starostlivosť o školský areál 

                               PRÍLEŽITOSTI 
 zvýšenie podpory zo strany rodičov 
 zriadenie pozície školského psychológa 
 všetky financie z prenájmov investovať do školy 

 ponúknuť deťom viac spoločných podujatí, športových aktivít  

 viac využívať odborné učebne  

 zvýšiť záujem o vzdelávanie v ŠKD 

 získavať sponzorov  

 vyjasnenie obsahu vzdelávania v ročníkoch  

 odbúranie byrokracie v školstve  

 zvýšenie normatívu na žiaka, aby bolo možné zabezpečiť základné podmienky na chod 
školy  

 sprísnenie sankcií pre žiakov i rodičov v prípade nedodržiavania pravidiel  

 doplniť dataprojektory do zvyšných kmeňových učební 

 spoločensky lepšie vnímanie učiteľa  
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 dodanie nových učebníc v termíne  

 vybudovať oplotenie školského dvora (časti), preliezačky, dopravné ihrisko  
 zvýšenie spoločenského ohodnotenia učiteľa  
 urobiť do každej triedy 1. A2. Ročníka policovú skrinku  prac. veci pre žiakov  

uzamkýnateľné stavané skrine na pomôcky a osobné veci učiteľa  
 zníženie zaťaženia učiteľov administratívou  

RIZIKÁ 
 zvyšujúci sa počet vyučovacích hodín – hrozba nenaplnenia úväzku na 1. stupni a ŠKD 
 zvyšujúci sa počet detí v oddeleniach a v triedach  
 nedostatok financií  
 slabý záujem rodičov o prácu detí v ŠKD  
 celospoločenské znižovanie nárokov na vedomosti a schopnosti žiakov  
 široký záber a bohatý obsah učiva v ročníku vzhľadom na schopnosti žiakov  
 stúpajúca agresivita žiakov  
 nadmerné nároky na učiteľov - nemotivujúce finančné hodnotenie učiteľov  
 celospoločensky slabá informovanosť v oblasti reforiem a potrieb školy  
 pribúdanie žiakov s poruchami správania a učenia  
 nízky záujem žiakov o vyučovanie druhého cudzieho jazyka  
 neúcta k vybaveniu a zariadeniu školy zo strany žiakov  
 klesajúca úroveň trvalých vedomostí žiakov  
 neustále zmeny v školskom systéme  
 nedostatok učebníc, neskoré dodávky nových učebníc a MP  
 neakceptovanie rodičov absolvovať s dieťaťom na návrh učiteľa návštevu u 

psychológa  
 vysoké ceny niektorých edukačných a odborných materiálov 
 hrozba havárií 
  nedostatok finančných prostriedkov na investície (modernizácia, opravy,...) 

vandalizmus 
 nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov 

 
 

r)  Školské stravovanie: 
 
 Priemerný počet stravníkov na deň:  372 ( 1.st.-182, 2.st. 144, uč. 36, cudzí 10) 
 Počet zamestnancov:  6  

o 1 vedúca ZŠS 
o  1 hlavná kuchárka 
o  1 podkuchárka 
o  3 pracovníčky -  prevádzkové sily 

 
 samostatná kuchyňa: 1 
 samostatná školská jedáleň: 1 
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  revitalizovaná v roku:  nebola 
 

 zakúpenie:   

• konvektomat v roku 2009,  

• umývačka riadu r. 2008,  

• škrabka r. 2008,  

• robot r. 2007 

• drvička  r. 2011 

• 2 ks varný kotol      2011 

• v roku 2012 bol zakúpený nový plynový sporák 
 
 

 
     
   

Ďalšie informácie o škole : 
 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:  
 
Pri tvorbe rozvrhu hodín sa snažíme dodržiavať psychohygienické zásady. Počas vyučovania 
majú žiaci 10 minútové prestávky a jednu 20 minútovú prestávku po 3 vyučovacej hodine 
zameranú na regeneráciu. 

KLADY 
 chutná výživná strava,   
 vhodné  podmienky pre kultúrne stolovanie detí,  
 možnosť poskytovania stravy cudzím stravníkom,  
 moderné vybavenie kuchyne – konvektomat 
 pitný režim 
 nová nábytok v ŠJ 
 zapojenie do projektu „Ovocie v školách“ 

RIZIKÁ 
 klzká dlažba v kuchyni 

POTREBY: 
 zakúpiť  inventár kuchyne :  

- taniere, príbory, poháre, misy, varechy, tácky naberačky 
- dva  antikorové stoly  

 vymeniť dlažbu v kuchyni 
 vyriešiť vzduchotechniku v kuchyni 
 v jedálni riešiť výmenu okien na vydávanie stravy 
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 Zvonenie je formou striedajúcich sa melódií. Triedy sú slnečné, priestranné, vybavené 
žalúziami na oknách. Každá trieda má umývadlo. Podarilo sa nám v tomto školskom roku 
vymeniť osvetlenie v 5 triedach.  Bolo by nutné osvetlenie vymeniť postupne vo všetkých 
triedach. Toalety je nevyhnutné zrekonštruovať. Chodbové priestory sú priestranné, ale 
treba ich vymaľovať a vymeniť podlahovú krytinu.  
Pedagogickí zamestnanci môžu počas prestávok relaxovať v kabinetoch, v zborovni školy a 
kuchynke . Stravovanie žiakov a pedagógov je v samostatnej jedálni, ktorá pripravuje stravu 
prostredníctvom vlastnej kuchyne. Treba zrekonštruovať sociálne zariadenia a šatne pri  
telocvični.   
Hygiena pracoviska  je  dodržaná podľa predpisov BOZP PO a podľa príslušných právnych 
noriem. 

 
 

b)   Voľno-časové aktivity školy : 
 

 V súlade s legislatívou a štátom zavedeným systémom vzdelávacích poukazov boli na 
škole v šk. roku 2011/2012 vytvorené možnosti pre široký výber záujmových činností .  
Škola vydala 486 vzdelávacích poukazov, prijala 447. Žiaci pracovali v 33 krúžkoch  a do 
práce v záujmových útvaroch v školskom roku 2011/2012 bolo  zapojených 91,9 %  detí. 
 

P.č. Názov krúžku 
Počet 

krúžkov 
P.č. Názov krúžku 

Počet 
krúžkov 

1 Atletický krúžok 1 12 Športové hry (florbal) 1 

2 Cvičenia z  matematiky 2 13 Tenis a loptové hry 1 

3 Cvičenia zo Sj 2 14 Výtvarný krúžok 1 

4 Futbalový krúžok 1 15 Stolný tenis 2 

5 Gymnastický krúžok 6 16 Volejbal 1 

6 Konverzácia v Aj 1 17 Tvorivá dielňa 1 

7 Lentilky 1 18 Pracovno- tech.krúžok 1 

8 Mladý zdravotník 1 19 Tanečný krúžok 1 

9 Práca s počítačom 4 20 Vyšívanie 1 

10 Spevácky zbor 1 21 Nemecký jazyk 1 

11 Športová príprava 1 22 Tvorivé maľovanie 1 
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c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb 
deťom, žiakom a rodičom:  
 

Pri škole pracuje Rada školy a Rada rodičov, ktoré sa schádzajú podľa potreby. Na 
zasadnutia je vždy prizvaná i riaditeľka školy.  
Spolupráca školy  so ZR je na veľmi dobrej úrovni. Prostredníctvom 2% sa rodičia  snažia 
získať prostriedky na  dovybavenie školy. Z finančnej podpory RZ bola zrekonštruovaná 
multifunkčná  hala a učebňa chémie a biológie. ZR do 4 tried zakúpilo dataprojektory 
a učebňu fyziky vybavilo  vizualizérom.  
 
V rámci spolupráce školy s rodičovskou verejnosťou škola ponúkla žiakom a rodičom: 
 
 konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov žiakov 
 aktualizovanú webovú stránku školy 
 organizujeme slávnostnú akadémiu pre rodičov – vianočnú, letnú 
 organizujeme Dni otvorených dní a triedne  

 
 

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  

 Penzión a Domom dôchodcov v Rači 

 Rada školy 

 Združenie rodičov pri ZŠ  

  Červený kríž  

  Miestny farský úrad  

  MPC MB- učebňa kontinuálneho vzdelávania 

 Pedagogická fakulta UK BA, Stredná pedagogická škola 

  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 
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 Polícia Bratislava III – projekt –Správaj sa normálne, Chodec a cyklista v cestnej 
premávke 

 ŠK Slovan – projekt „Mladý Slovanista! 

 Tenisový zväz – Projekt „Tenis v školách“ 

 Žiacky parlament – príprava školských akcií 

 

Spracovala a predkladá:  
                      Mgr. Eva Šišková 

                                                                                                                    riaditeľka školy 
 
 
V Bratislave dňa :  5. októbra  2012 
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