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Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ  s MŠ Jána Amosa 

Komenského, Hubeného 25, Bratislava za školský rok 2012/2013 

 

 

................................................................               
           za zriaďovateľa  

 



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. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.;  

 Koncepcie školy na roky 2009 – 2014 a školského vzdelávacieho programu, výchovného programu 

Pestrofarebná škola  - ŠkVP pre základné vzdelávanie žiakov ZŠ  s MŠ Jána Amosa Komenského, 

Hubeného 25, Bratislava; 

3. Plánu práce ZŠ  s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava na školský rok 2012/2013; 

4. Vyhodnotení plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií; 

5. Informácií o činnosti Rady školy pri ZŠ  s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava; 

6. Ďalších podkladov predložených pedagogickými zamestnancami školy v rámci hodnotenia práce 

školy v školskom roku 2012/2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej škole s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 

831 53 Bratislava 34 

za školský rok 2012/2013 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole 

Názov školy:  Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského 

Adresa školy:  Hubeného 25, 831 53 Bratislava 34 

Kontaktné údaje školy: 

Tel. č. / fax:  02/44 88 41 40 

Elektronická adresa:  kizivatova@zskomenskehoba.sk 

Webová stránka:  zskomenskehoba.edupage.org 

Zriaďovateľ: 

 adresa: Mestská časť Bratislava - Rača 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

IĆO: 304 557 

Vedúci zamestnanci   školy: 

Riaditeľka    ZŠ:  Mgr. Tatiana Kizivatová 

Zástupkyne riaditeľky  školy 

  
Štatutárny zástupca riaditeľky školy Mgr. Oľga Mäsiariková 

ZRŠ pre  I. stupeň Mgr. Mária Dolnáková 

ZRŠ pre MŠ Andrea Konečná 

Vedúca ŠKD Dana Osuská 

Vedúci MO: 

  Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a 

spoločenskovedných predmetov Mgr. Monika Janíčková 

Predmetová komisia výchovných predmetov Mgr. Nadežda Hergottová 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov Mgr. Petronela Muchová 

Predmetová komisia cudzích jazykov Mgr. Katarína Jančinová 

Metodické združenie 1. stupňa PaedDr. Jana Dudášová 

Metodické združenie ŠKD Iveta Krmeská 

Metodické združenie MŠ Jaroslava Múčková 

Metodik pre VEU - ITV Mgr. Zuzana Lacková 

 

 



Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

Údaje o rade školy: 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 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, po voľbách dňa 28.4.2008.  

Funkčné obdobie členom začalo dňom  4.decembra 2012 na obdobie 4 rokov.  

 

Členovia rady školy: 

Dátum ustanovenia: 04.12.2012 

Predseda RŠ :  Mgr.  Petronela Muchová  

počet  členov RŠ  -  11 

2 pedagogickí zamestnanci : 

 Mgr. Petronela Muchová 

Jaroslava  Múčková  (tajomník) 

1 nepedagog. zamestnanec : Mgr. Jana Katonová  (podpredseda) 

4 rodičia : 

 Ing. Martin Chovanec 

Mariana Mišalková 

Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.  

 Ing. Ján Vančo  

4 delegovaní zástupcovia  

MZ MČ Bratislava - Rača: 

Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 

 Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

 Ing. Jozef Házy 

 PaedDr. Ivana Vargová 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2012/2013 

 

Rada školy sa v školskom roku 2012/2013 stretla 4 -krát. Dňa 4.decembra 2012 sa konalo 

ustanovujúce zasadnutie na ktorom prebehli voľby členov rady školy. Nasledujúce volebné obdobie 

rada školy pracovala v zložení: 

 

Rada školy prijala, schválila a vzala na vedomie nasledovné predkladané návrhy : 

1. Informáciu o pláne práce školy v šk. roku 2012/13; 

2. Informáciu o celoročných zasadnutiach v šk. roku 2012/13; 

3. Informáciu o školskom vzdelávacom programe v šk. roku 2012/13; 

4. Informáciu o Školskom poriadku v šk. roku 2012/13; 

5. Informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení  MŠ v šk. roku 2012/13; 

6. Informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení  ZŠ v šk. roku 2012/13; 

7. Informáciu personálnych zmenách v pedagogickom zbore v šk. roku 2012/13; 

8. Informáciu o VZN na čiastočnú úhradu poplatkov za MŠ, ŠKD a stravné; 



9. Informáciu o hodnotiacej správe za šk. rok 2011/12; 

10.  Vzala na vedomie využitie finančných zdrojov na škole v roku 2012; 

11. Vzala na vedomie správu o hospodárení školy za rok 2012; 

12. Vzala na vedomie informáciu o zvýšenom počte zapísaných detí  na školský rok 2013/14 

a otvorení   viacerých  tried v 1. ročníku ZŠ; 

13. Vzala na vedomie rozpočet na rok 2013 schválený MZ  a potrebu uskutočniť rozpočtové 

opatrenie; 

14. Obdržala informáciu o zrušení vydávania desiat na škole; 

15. Odporúča  riaditeľke školy vytvoriť od školského roka 2013/2014 triedy s rozšíreným vyučovaním 

HUV od 1. ročníka. 

16. Správu o výsledkoch štátnej školskej inpekcie. 

17. Informáciu o organizácii školského roku 2013/134 

18. Informáciu o predpokladaných personálnych zmenách v pedagogickom zbore. 

19. Informáciu o napĺňaní vízií v šk roku 2013/14. 

20. Informáciu o pláne práce školy v nasledujúcom šk.  roku 2013/14. 

21. Informáciu o aktivitách a projektoch školy v nasledujúcom šk. Roku. 

22. Informáciu o zorganizovaní volieb nového člena do rady školy. 

23. Informáciu o využití finančných zdrojov v nasledujúcom období. 

 

Členovia rady školy boli oboznámení s/so: 

 Školským vzdelávacím programom a učebnými plánmi školy 

 Plánom kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2012/2013  

 Správou o hospodárení školy za rok 2012 

 Rozpočtom školy na školský rok 2013/2014  

 Využitím finančných zdrojov na škole v roku 2012           

 Výchovným poriadkom ŠKD 

 Výchovným poriadkom MŠ 

 Školským poriadkom  

 Záujmovou a krúžkovou činnosťou 

 Projektmi organizovanými na škole 

 inou činnosťou školy – prenájmy, podnikanie 

 revitalizovanými priestormi na škole... 

 

Rada školy – riešila 

 Návrh na zvýšenie počtu žiakov  v triedach ZŠ 

 Návrh  na zvýšenie počet detí v triedach MŠ 

 Otvorenie 4 tried v prvom ročníku v školskom roku 2013/14 

 

 



Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch  

riaditeľky školy 

 

Materská škola: 

1. Pedagogická rada zasadala štyri krát podľa Plánu práce a Školského poriadku, triedne plány plány 

výchovno-vzdelávacej činnosti v zmysle plnenia Školského vzdelávacieho programu. Kolegyne 

odovzdávali informácie zo školení a konferencií, riešili sa aktuálne problémy, ktoré súviseli 

s pedagogickými a metodickými združeniami, s výchovno-vzdelávacím procesom. . Riešili sme 

otázky týkajúce sa projektu Tím pre rozvoj školy a hľadali sme spoločné riešenia. Pozornosť sa 

venovala aj materiálno technickému vybaveniu materskej školy, práci s novými učebnými 

pomôckami, s interaktívnou tabuľou včelou Bee-Boot a s tematickými podložkami . 

  

2 .Metodické združenie. Oboznámenie s Národným projektom ako súčasť reformy  

     vzdelávania 

     Oboznámenie s novelou  Zákona č 317/2009 o pedagogických zamestnancoch 

 

Tematické okruhy novej koncepcie vzdelávania a ich vzájomné prelínanie vo výchovno-  

vzdelávacom procese. 

 

Vedúcou metodického združenia je  p . Jaroslava Múčková Metodické združenie sa zameralo: 

Plán činnosti MZ vychádza z Plánu práce školy, Pedagogicko-organizačných pokynov na šk. rok 

2012/2013, aktuálnych podmienok školy, Školského vzdelávacieho programu, hodnotenie výsledkov 

za predchádzajúci školský rok. Venovalo sa pedagogickej diagnostike detí, k využívaniu metodických 

materiálov Kafomet, Dieťa a jeho svet, odbornej literatúre. Analyzovali sme inovovaný štátny 

vzdelávací program .Diskutovali sme o internom projekte zdravá výživa  a spolupracovali sme 

s environmentálnym centrom Envirosvet. 

 Posudzovalo návrhy učiteliek, pripravovalo podklady na hodnotenie učiteliek dbalo ,aby orientácia 

výchovy a vzdelávania vychádzala z pozitívnych vzdelávacích výsledkov, predkladala návrhy na 

skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce .Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali rôznych  

seminárov, školení.                                        

 

Základná škola: 

Na pôde ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského na Hubeného 25 pracovali v školskom roku 2012/2013 

nasledovné MZ a PK: 

 Metodické združenie 1.- 4. ročníka – zodpovedná Paedr. Jana Dudášová 

 Metodické združenie ŠKD  – zodpovedná Iveta Krmeská  

 PK  pre slovenský jazyk a literatúru a spoločenskovedné predmety – zodpovedná Mgr. Monika 

Janíčková  

 PK pre výchovné predmety – zodpovedná Mgr. Nadežda Hergottová 

 PK pre prírodovedné predmety – zodpovedná Mgr. Petronela Muchová  



 PK cudzích jazykov – zodpovedná Mgr. Katarína Jančinová  

 

Okrem uvedených orgánov pracovali na škole  

 ročníkové tímy 

 Klub moderného učiteľa vedený metodičkou pre  vysoko efektívneho vyučovanie (ITV)  

a ďalší koordinátori: 

 koordinátor enviromentálnej výchovy a projektu Zelená škola 

 koordinátor školy podporujúci zdravie 

 koordinátor protidrogovej prevencie 

 koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

 koordinátor voľnočasových aktivít 

 koordinátor výletov, exkurzií, ŠvP, LVVK a ostatných výcvikov 

 koordinátor činnosti žiackej školskej rady 

 koordinátor celoslovenských a skúšobných testovaní (2) 

 výchovný poradca   

 projektový manažér 

 

Metodické a iné poradné orgány riaditeľky školy vykonávali nasledovné činnosti: 

 
 Poradné orgány sa v priebehu roka stretávali priebežne, riešili aktuálne problémy, týkajúce sa 

výchovno-vzdelávacieho a pedagogického procesu. Svojou vzájomnou spoluprácou sa snažili 

prispieť k efektívnemu rozvoju vyučovacieho procesu počas celého školského  roka.  

 Spolupracovali s vedením školy a konkrétne problémy rozoberali a riešili s výchovnou poradkyňou 

na škole, s CPPPaP  a rodičmi žiakov školy.  

 Podieľali sa na úprave učebných plánov a osnov, metodických a didaktických prístupov vo 

vyučovaní. 

 Na pravidelných pracovných stretnutiach tímov viedli otvorený dialóg s cieľom obohacovať sa 

o skúsenosti získané štúdiom a praxou.  

 Jednotliví pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali rôznych špecializovaných seminárov 

a konferencií.  

 Úlohou poradných orgánov bolo koordinovať školské vzdelávacie aktivity v programe ITV.  

 Poradné orgány: 

− dbali  na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo všetkých vyučovacích predmetoch,  

− prispievali k vytváraniu bezpečného prostredia pre žiakov a zamestnancov školy,  

− podporovali rozvíjanie vzdelanostnej úrovne žiakov,  

− podporovali rozvíjanie tvorivého kritického myslenia,  

− podporovali a propagovali množstvo projektov realizovaných na škole.  

 Veľká pozornosť bola venovaná úlohám žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-pedagogickými 

javmi.  

 Zabezpečované boli primerané opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. 

 Pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami bola využívaná 

spolupráca s CPPPaP. 



 Poradné orgány sa podieľali aj na vytváraní  optimálnej psychosociálnej klímy, posilňovali výchovu 

k zdravému životnému štýlu, hodnotovému systému, etickým normám a preberanie 

zodpovednosti za vlastné správanie. 

 Na podporu výchovno-vzdelávacích cieľov v ŠKD bol venovaný primeraný čas na rozvoj 

duchovných, mravných a rozumových schopností žiakov. 

 

 

Analýza činnosti školy  v jednotlivých oblastiach 

 

A/ Oblasť výchovy a vzdelávania 

 

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme v súlade s reformou školstva a revidovaným školským 

vzdelávacím programom  čiastočne uplatňovali: 

 prvky vysoko efektívneho učenia - Integrované tematické vyučovanie = zážitkové vyučovanie; 

Dôraz bol kladený na rozvoj: 

1.  kľúčových kompetencií žiakov; 

2.  celoživotných pravidiel; 

3.  sociálnych zručností žiakov;  

 v niektorých triedach prvky daltonského plánovania.  

 

2. Prvky moderných informačných technológií  sa používali priemerne až menej uspokojujúco 

nízkym počtom pedagogických zamestnancov (používanie interaktívnej tabule a počítačov vo 

vzdelávacom procese). 

 

3. V minulom školskom roku sme z dôvodu zvýšenia objektivity hodnotenia a väčšej motivácie žiakov 

uplatňovali: 

 od  2. ročníka nasledovný systém hodnotenia práce žiakov (pozri školský vzdelávací program  

 a internú smernicu  na hodnotenie žiakov): 

o náukové predmety – bodový systém hodnotenia rozpracovaný v školskom vzdelávacom 

programe a v internej smernici na hodnotenie žiakov; 

o výchovné predmety  

– 1. stupeň  – slovné hodnotenie 

– 2. stupeň – neklasifikovanie, hodnotenie stupňami absolvoval/neabsolvoval; 

 pre informáciu zákonných zástupcov žiakov bola dôslednejšie ako v predchádzajúcom období 

využívaná  internetová žiacka knižka na webovej stránke školy. 

 

4. Jazyková výučba bola posilnená  anglickým  projektovým týždňom  so zahraničnými lektormi. 

 

5. Žiaci 2. stupňa okrem 7. ročníka sa zapojili do celoslovenského testovania KOMPARO z predmetov 

SJL a MAT, z dôvodu získania skúseností s testovaním. 



6. Výsledky Celoslovenského testovania boli veľmi priemerné: 

 slovenský jazyka a literatúra – dosiahli sme celoslovenský priemer, resp. málo nad  ním –  

 64,57 % (celoslovenský priemer 67,51 %).; 

 matematika – málo nad celoslovenským priemerom –  62,62% (celoslovenský priemer 60,07 %). 

Napriek týmto  dosiahnutým výsledkom boli všetci žiaci 9. ročníka (42) prijatí na štúdium na  

gymnáziách, stredných odborných školách a učilištiach. 

Príčiny vidíme: 

 odchod vysokého počtu žiakov z 5. Ročníka na osemročné gymnáziá (32%), 

 slabá motivácia žiakov, ktorí neodišli na gymnáziá, 

 vysoký počet začlenených žiakov v triedach, 

 malé skúsenosti žiakov s testovaním, 

 znížené požiadavky na prijímanie žiakov na štúdium v stredných školách. 

 

7. Všetci zamestnanci školy prispeli k budovaniu pozitívnej klímy na škole. 

 

8. Veľmi pozitívne hodnotíme prvý ročník celoškolského projektu Moja ročníková práca, do ktorého 

sa zapojilo 72% žiakov školy a celý pedagogický zbor. 

 

9. V apríli 2013 uskutočnila v našej škole Štátna školská inšpekcia komplexnú inšpekciu výchovno 

vzdelávacieho procesu a riadenia školy.  

Silnou stránkou školy bolo kvalitné pedagogické riadenie, manažment školy, vypracované vnútorné 

predpisy a usmernenia, ktoré stanovovali jasné metódy 

a postupy výkonu všetkých činností na zabezpečenie deklarovaných cieľov školy. K silným stránkam 

školy patril výkon štátnej správy v 1. stupni, zabezpečenie odbornosti vyučovania, kvalitný 

kontrolný systém, služby školy zabezpečujúce kvalifikované poradenstvo rodičom, žiakom a 

učiteľom a odborný špeciálnopedagogický servis so ŠVVP. Vedenie školy uplatňovalo humanistický 

systém riadenia, dokonalé plánovanie a informovanosť všetkých zamestnancov školy, čo sa 

odrazilo na morálke zamestnancov, ich záujme na ďalšom vzdelávaní a motivujúcej otvorenej klíme 

školy. Kvalitne vypracovaný ŠkVP, organizovanie rôznych aktivít, tvorba a realizácia projektov, 

úspechy žiakov 

v súťažiach a predmetových olympiádach, uplatňovanie princípov vysoko efektívneho učenia – 

integrovaného tematického vyučovania na 1. stupni viedli 

k záujmu verejnosti o dianie v škole, o vysoký záujem rodičov prihlásiť dieťa 

do tejto školy. Škola mala k počtu žiakov a zameraniu vhodné priestorové vybavenie(dostatok 

odborných učební), ktoré umožňovalo v plnom rozsahu realizovať zámery školského vzdelávacieho 

programu. Všetky vnútorné priestory školy boli esteticky upravené, čisté (vymaľované, 

zrekonštruované), triedy boli vybavené novým školským nábytkom. Negatívom bolo, že škola 

nemala vonkajší športový areál. Zlepšenie si vyžaduje využívanie materiálno-technických 

podmienok (didaktickej techniky) vo výchovno-vzdelávacom procese. 



K silným stránkam vyučovania a učenia sa patrilo vytvorenie aktivizujúcej pracovnej atmosféry, 

zrozumiteľné sprístupňovanie nových poznatkov, rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov s 

využitím prvkov vysoko efektívne učenie 

na 1. stupni, účelné využívanie učebných pomôcok, rešpektovanie schopnosti žiakov, rozvíjanie 

aktívneho vyjadrovania, pracovných návykov a zručnosti žiakov. Pozitívom vyučovania bola 

obojstranne ústretová komunikácia medzi vyučujúcimi a žiakmi, motivačné hodnotenie všetkých 

činností i rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov. Učitelia k práci s IKT viedli žiakov zadávaním 

domácich úloh, zlepšenie si vyžaduje rozvíjanie kľúčových spôsobilostí v oblasti digitálnej 

gramotnosti žiakov na vyučovacích hodinách. 

 

10. Zapojili sme sa do národných projektov:  

 

Materská škola: 

Pravidelne nás navštevuje 20 učiteľov materských škôl zo Slovinska.  

Vo februári sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre rodičov  

Tvorivé dielne pre deti a rodičov: Haloween  

                                                       Vianočné dielne  

                                                       Veľkonočné dielne  

Deň vody , Deň ovocia, Svetový deň Zeme, Triedenie odpadu, Triedne besiedky ,Vianočné besiedky 

pre rodičov, Deň matiek, Dentálna hygiena, projekt Veselé zúbky, Spolupráca so psychológmi 

 

Ďalšie informácie: Aktivity, ktoré materská škola usporadúva pre rodičov sú prijímané veľmi pozitívne 

 s odborníkmi, pracovníkmi z kultúry sú  prínosom pre deti a zamestnancov školy. 

 

Základná  škola: 

 Vysoko efektívne učenie – integrované tematické vyučovanie – charakteristiku pozri nižšie. 

 Škola podporujúca zdravie – interný projekt školy zameraný na podporu telesného a duševného 

zdravia žiakov a zamestnancov školy. 

 Zelená škola  – projekt je je súčasťou celosvetovej siete Eco-School. Prostredníctvom neho sa 

realizovala na škole environmentálna výchova prepojená s praktickými krokmi, Tie viedli žiakov 

a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, t.j. pomáhali znížiť celkový vplyv 

školy na životné prostredie. V roku 2013 sme získali medzinárodný certifikát „Zelená škola“ 

a vlajku siete Eco-Schools.  

 E-Bug  – pilotný projekt pre žiakov 2. Ročníka v rámci rozšírenia učebných osnov prírodovedy. 

Hlavným cieľom projektu je, aby sa žiaci dozvedeli základné informácie o mikroorganizmoch, 

správnom užívaní antibiotík, o rôznych spôsoboch šírenia infekčných chorôb a o vhodnej prevencii 

infekčných ochorení pomocou správnej hygieny a očkovania 

 Modrá škola  – „Modrá škola - voda pre budúcnosť" je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s. 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.  

http://www.eco-schools.org/


 CHIPS  – projekt podporovaný Linkou detskej istoty pri UNICEF-e zameraný na riešenie problémov 

prostredníctvom rovesníckej pomoci. 

 Triedna a jej piataci; Triedna a jej piataci – projekt organizovaný CPPPaP na skvalitnenie vzťahov 

medzi triednym učiteľom v 5. a 6.  ročníku a jeho žiakmi. 

 eTwinning – žiaci dvoch škôl z dvoch rôznych európskych krajín zostavia projekt, pri realizácii 

ktorého budú využívať informačné a komunikačné technológie.  

 Sme  – projekty z denníka SME k etickej, občianskej, environmentálnej, slovenčiny. 

 

11. Zrealizovali sme niekoľko školských projektov: 

 Krasňany priateľské k prírode a ľuďom   – interný mesačný tematický projekt školy realizovaný 

v mesiacoch október – november, ukončený celoškolskou vedeckou  konferenciou; 

 Moja ročníková práca na tému „Odpad“ – interný celoročný projekt realizovaný vo všetkých 

ročníkoch, ukončený v mesiaci máj celoškolskou prehliadkou najúspešnejších ročníkových prác; 

 Ochrana života a zdravia – celoročný kurz prvej pomoci pre všetky triedy; 

 Dopravná výchova –kurz pre žiakov 1. – 5. ročníka; 

 Správaj sa normálne   – projekt  pre žiakov 5. – 6. ročníka; 

 Charitatívne akcie školy: Deň nezábudiek; Deň narcisov 

 Vianočný projekt – vianočná špirála, vianočné tvorivé dielne a trhy; 

 zber papiera 2x  v školskom roku; 

 realizovali sme separovaný zber papiera, plastov, skla, drobných elektrospotrebičov, bateriek,  

jedlého oleja;  

 rozprávkový zápis žiakov do 1. ročníka; 

 oslavy Dňa Zeme s veľkým upratovaním Krasňan; 

 Deň detí – zábavno-športový deň; 

 besedy, exkurzie žiakov 1. – 9. ročníka;  

 ručná výroba papiera žiakov 1. – 5. ročníka; 

 návštevy keramickej dielne žiakov 1. -6. ročníka; 

 Motýliková rozlúčková  slávnosť deviatakov   – projekt venovaný žiakom deviateho ročníka  

      a ich rozlúčke so ZŠ. 

12. Žiaci všetkých ročníkov sa zúčastnili množstva exkurzií súvisiacich s vyučovacím procesom 

a regionálnou výchovou, ktorá je silnou prierezovou témou školského vzdelávacieho programu. 

 

Úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce školy v oblasti výchovy a vzdelávania boli splnené. 

 

B/ Oblasť kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov 

 V základnej škole pracovalo: 

9  kvalifikovaných učiteliek  v MŠ + 1 nekvalifikovaná 

29 kvalifikovaných učiteľov 1. a 2. stupňa v ZŠ,  

1  špeciálna pedagogička, 

9   vychovávateliek v ŠKD,  

1  metodička pre zavádzanie inovačným metód a foriem práce na škole, 



1 výchovná poradkyňa 

3 uvádzajúci učitelia 

 koordinátori: 

 prevencie závislostí, 

 zdravej školy,  

 environmentálnej výchovy a projektu Zelená škola, 

 výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

 mimoškolskej činnosti, 

 žiackej školskej rady, 

 výcvikov, exkurzií , škôl v prírode a výletov, 

 celoslovenských a skúšobných testovaní  

 projektový manažér 

 všetci učitelia s 1.  a 2. atestáciou, učiteľky v MŠ a v ŠKD pôsobili ako cviční učitelia pre študentov 

PgF UK v Bratislave; 

 

 Pedagogickí zamestnanci školy boli v rámci kontinuálneho  vzdelávania zapojení do týchto  

vzdelávaní: 

 adaptačné vzdelávanie ukončili    2 PgZ v ZŠ , 1 PgZ v ŠKD a 1 PgZ v MŠ pokračuje aj v školskom 

roku 2013/2014 

 inovačné vzdelávanie: 

o projekt „VEU“ – 18  pedagogických zamestnancov (PgZ)  ZŠ, MŠ  a ŠKD; 

o  kurzy Rešpektovať a byť rešpektovaný priebežne navštevovali učitelia  ZŠ, MŠ  a ŠKD; 

o projekt Modernizácia vzdelávania  ukončili – 2 PgZ;  

o  tvorba testov a ich využitie v praxi (NÚCEM) - 5 PgZ; 

 špecializačné vzdelávanie: 

o projekt cudzí jazyk na 1. stupni ZŠ ukončila 1 PgZ;  

 predatestačné vzdelávanie – absolvovali 9 PgZ  (4 – pred 1. atestačnou skúškou a 5 pred 2. 

atestačnou skúškou);  

 interné vzdelávanie v rámci Klubu moderného učiteľa vedené školskou koordinátorkou 

inovatívnych foriem vzdelávania a psychologičkou z CPPPaP –   25 PgZ MŠ, ZŠ i ŠKD 

 vzdelávaní organizovaných neziskovými organizáciami NPDS, ASK – mediálna výchova, riešenie 

konfliktov, rozvoj životných zručností,  

 interné vzdelávania organizované v spolupráci s CPPPaP; 

 inovačné vzdelávanie organizované MPC; 

 inovačné vzdelávanie organizované ASK; 

 aktualizačné vzdelávanie organizované MPC: 10 PgZ 

 Celonárodné a regionálne konferencie moderných učiteľov; 

 iné  viacdňové vzdelávania; 

 iné  jednodňové vzdelávania; 

 Rezervy sú v nízkom záujme niektorých pedagogických zamestnancov prijímať nové metódy 

a formy práce v rámci ponúkaných vzdelávacích aktivít. 

 

Úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce školy v oblasti vzdelávania PgZ boli splnené. 

 

 



C/ Oblasť riadiacej činnosti 

 Pedagogické rady, pedagogické sekcie, pracovné porady a ďalšie zasadnutia zamestnancov  

 školy boli zvolávané riadne podľa harmonogramu zasadnutí. 

 Operatívne porady širšieho vedenia školy sa konali každý štvrtok od 10:30 hod. 

 Gremiálna rada školy sa zišla jedenkrát v školskom roku. 

 Na plánovaní a organizácii činností vyplývajúcich z mesačných plánov školy sa podieľali metodické 

orgány školy.  

 Riaditeľka školy i členovia vedenia školy uskutočnili plánované kontroly vyplývajúce z plánu 

 vnútroškolskej kontroly. 

 Zapojili sme sa do webového projektu www.skola21.sk  realizovaného formou  webinárov 

riaditeľov inovatívnych škôl, ktorý bol facilitovaný predsedníčkou  ASK a predstaviteľmi firmy 

Microsoft Slovakia. 

 Uskutočnilo sa: 

o  63  hospitácií v rámci klinickej supervízie; 

o 2 riaditeľské previerky zo slovenského jazyka v 9. ročníku; 

o 1 riaditeľská previerka z matematiky v 9. ročníku;  

o 1 riaditeľská previerka zo slovenského jazyka a literatúry v 3. a 4. eočníku;  

o 1 riaditeľská previerka z matematiky v  3. a 4. ročníku. 

 Zapojili sme sa do testovania KOMPARO; 

 Metodické orgány: 

o Stretnutia metodických orgánov sa uskutočnili 5x za školský rok.  

o Rezervy naďalej vidíme v obsahovej náplni zasadnutí, hoci sa ich obsahová náplň skvalitnila;  

→ stále sú zamerané na organizačné kroky metodického orgánu; 

→ chýbajú: 

− stretnutia zamerané na didaktiku a metodiku výučby, 

− tvorba metodických materiálov, 

− výmena skúseností, 

− informácie zo školení, 

− tvorba didaktických testov, 

− vzájomné návštevy vyučovacích hodín kolegov, 

− preťaženosť kolegov enormným suplovaním, a tým spôsobeným nedostatkom voľných 

vyučovacích hodín, počas ktorých by sa mohli realizovať návštevy v triedach... 

o  Pracujeme na: 

→  posilnení autonómnosti MO; 

→  zameraní činnosti MO na skvalitnení činnosti učiteľa vo V-VP + viac priestoru venovať metodike,  

       formám a postupom práce na vyučovaní; 

→ monitorovaní úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov → vyžaduje si to vykonávať dôslednú 

analýzu  zistení; 

→  vytvoriť štandardizované výstupné ročníkové testy zo SJL a MAT pre všetky ročníky, ktoré budú 

vyhodnotené s kompletnou javovou analýzou a na základe týchto podkladov budú vypracované 

opatrenia pre prácu jednotlivých metodických orgánov v nasledujúcom školskom roku. 

 

Úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce školy v oblasti práce MO boli čiastočne splnené. 

 

 

http://www.skola21.sk/


Odporúčania MO 

MZ 1. stupňa 

 Odporúčame intenzívnejšie vypracovávať metodické listy zo seminárov a zo školení pedagógov pre 

kolegov a testy pre žiakov. 

 V budúcom období navrhujeme členom MZ 1. stupňa zaviesť rozpis tried do interaktívnej učebne 

hneď ako to bude možné.  

 Prezentovať svoje aktivity na webovom sídle školy a v mesačníky Račiansky výber. 

 Pokračovať v projekte  ZELENÁ ŠKOLA. 

 

PK cudzích jazykov 

 ponúknuť žiakom English Week, 

 v budúcom školskom roku pokračovať podľa možností vo svojich skupinách, 

 Pokračovať v eTwinning projektoch – Elena Bolfová a Katarína Jančinová budú pracovať na nových 

projektoch, 

 Požiadať o Comenius grant podľa záujmu (Hanková, Reichelová). 

 

PK SJL a spoločenskovedných predmetov 

 doplnenie knižného fondu o tituly súčasnej detskej literatúry, 

 užšia spolupráca s vyučujúcimi 1. stupňa, 

 koordinovať písanie kontrolných diktátov –objektivita hodnotenia vzdelávacích výsledkov tried 

v ročníku, 

 účasť školy na testovaní žiakov – KOMPARO, 

 vo vyučovacom procese rozvíjať kritické myslenie, 

 uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese projektové vyučovanie, 

 zaradenie činností a aktivít v rámci nového projektu školy – Zelená škola do TV–VP, 

 prispievať na webovú stránku školy a do regionálnej tlače – všetky aktivity v rámci PK SJL, 

 pokračovať vo vydávaní  školského časopisu formou web stránky, 

 

PK  výchovných predmetov 

 Aktualizácia exkurzií 

 

Žiacka školská rada pracovala veľmi aktívne ako partner a pomocník vedenia školy a pedagógov 

pri organizovaní mnohých celoškolských akcií (zber papiera, zápis žiakov do prvého ročníka, 

celoškolská vedecká konferencia, vianočná špirála, vianočné tvorivé dielne a trhy ako aj aj 

charitatívne projekty: Deň nezábudiek, Deň narcisov, Modry gombík..... apod.), ktorá sa pravidelne 

stretávala pod vedení p. Mgr. Dolnákovej. 

 Rada školy vykonávala činnosť v súlade s platnou legislatívou v danej oblasti. 

Úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce školy v oblasti riadenia  boli splnené čiastočne.  

Hospitačná činnosť 

 Plánované obchádzkové dni boli realizované v nižšom počte.  

 Počet hospitácií v rámci klinickej intervízie vedenia školy bol zo strany zástupkýň školy primeraný. 

  Navrhujeme, aby bol každý pedagogický zamestnanec školy navštívený členom vedenia školy 

počas obchádzkových dní, resp. plnenia klinickej intervízie školy minimálne 2-krát za školský rok.  

 Pozitívne hodnotíme proces hodnotenia PgZ podľa novelizovanej metodiky. 
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D/ Oblasť vzťahov s verejnosťou a prezentácia školy 

 Škola aktívne spolupracovala: 

o so školským úradom,  

o  s materskou školou v rámci ZŠ s MŠ ako aj s MŠ v blízkom okolí; 

o  s výborom ZRŠ – vedenie školy sa pravidelne štvrťročne stretávalo a spolupracovalo na riešení 

konkrétnych problémov a úloh; v priebehu školského roka spoločne bolo zorganizovaných 5 

triednych aktívov ZRŠ; 

o  s  MPC – vzdelávanie pedagogických zamestnancov; 

o  s Asociáciou Susan Kovalikovej – vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci projektu 

vysoko efektívneho vyučovania ITV; 

o  s Nadáciou pre deti Slovenska – realizácia workshopu na tému Tvorba akčného plánu na 

trávenie voľného času detí v MČ Bratislava - Rača;  

o  s OZ Združenie Veselá škola pri zavádzaní inovatívnych metód a foriem práce do vyučovania, pri 

tvorbe obohateného prostredia tried a školy... Viacerí zamestnanci školy sú aj členmi tohto OZ; 

o  so Združením samosprávnych škôl Slovenska – škola je členom ZSŠS; 

o  s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave – cvičná škola od MŠ, oddelení ŠKD, kompletný 1. aj 2. 

stupeň; 

o  s CPPPaP Bratislava III – každodenná spolupráca so psychologičkami, špeciálnou pedagogičkou, 

spoločné triedne projekty.....; 

o  s CVČ Bratislava III – návštevy keramickej dielne, besedy pre žiakov; 

o  s Policajným zborom Bratislava – Krasňany pri realizácii projektu „Správaj sa normálne“. 

o  so ŠK TEMPO → organizácia korčuliarskych, plaveckých a lyžiarskych výcvikov. 

 Škola má zriadenú vlastnú webovú stránku, kde prezentuje aktuálne aktivity i výsledky 

 školy s možnosťou komunikácie so zamestnancami školy cez knihu návštev.  

 Škola prezentovala svoje aktivity v rámci obecných novín. 

Rezervy vidíme v: 

 pretrvávajúcej slabšej tímovej práci pri organizácii školských akcií → zodpovedný pedagogický 

zamestnanec nesie celú prípravu akcie sám, 

 v prezentácii rôznych projektov, podujatí, súťaží... jej  organizátormi  a účastníkmi na stránke školy 

a v obecných novinách. 

 Pedagogickí zamestnanci školy boli v rámci kontinuálneho  vzdelávania zapojení do týchto  

vzdelávaní: 

Materská škola 

Asociácia ASK Základy VEU – ITV: 

Engiová,  

p. Engiová, p. Hojzáková 

MPC Bratislava 

Ševčenkova ul. 

Digitálne technológie v materskej škole  p. Engiová, p. Konečná 

Prípravné atestačné vzdelávanie p. Konečná 

Vlastné Klub moderného učiteľa – inovatívne metódy  30% zamestnankýň 

p. Hojzáková, p. Engiová,  

Tím pre rozvoj školy p. Konečná, p. Šrubařová 

NDS Kooperatívne riešenie konfliktov p. Engiová 

Indícia  ROADSHOW - Bratislava p. Konečná 

NARNIA – neformálne vzdelávanie -5 stretnutí  2 zamestnankyne MŠ 

INÉ Konferencia Microsoftu – Tím na rozvoj školy p. Šrubářová  

R+R v kocke  p. Konečná, p. Múčková 
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Základná škola: 

Asociácia ASK Základy VEU – ITV : ukončili : Osuská, 

Krmeská, Fijalková, Juráňová, Červenková, 

Okresová, Repiská, Bolfová, Balážová, 

Lacková, Mäsiar, Hojzáková, Dolnáková, 

Jančinová, Janíčková, Kodajová-Reichelová, 

Katonová, Karlíková 

Základy VEU – ITV : prihlásené : Ňuňuková, 

Antálková, Hergottová, Plentová 

Prihlásených   48  % členov 

pedagogického zboru  MŠ 

a ZŠ 

Ukončilo: 18 z 22 

prihlásených 

Vlastné Klub moderného učiteľa – inovatívne 

metódy  

Cca 30 % pg.zam. 

Adaptačné vzdelávanie - ukončili p. Džavoronková  

p. Juráňová 

p. Karlíková 

Systém aSc agenda  Všetci pg zamestnanci 

NUCEM  Tvorba testov  p. Aberštíková, p. Janíčková,  

p. Jančinová, p. Antálková, 

 p. Mäsiariková 

ŠPU  Tvorba učebnice a PZ Vlastiveda pre 2. 

ročník 

p. Plentová 

MPC Bratislava 

Ševčenkova ul 

Prípravné atestačné k I. atestácii:  p.Ňuňuková 

p. Bolfová 

p. Ahmed  

p. Muchová  

Prípravné atestačné k II. atestácii 

 

 

 

p. Okresová 

p. Janíčková 

p. Jančinová 

p. Reichelová 

p. Aberštíková 

Informačné stretnutie učiteľov CHE p. Trebulová 

Stretnutie učiteľov CHE, BIO – ZŠ, Za 

kasárňou 

p. Trebulová, p. Muchová 

Odborné vzdelávanie vedúcich ŠKD p. Osuská  

Seminár : Konferencia o vode  p. Dudášová 

Seminár k UO a TV-VP ANJ v 3. ročníku  p. Balážová 

Seminár k UO a TV-VP ANJ podľa Project - p. Bolfová, p. Dolnáková 

p. Jančinová 

p. Reichelová 

CPPPaP Pracovné stretnutie koordinátorov 

prevencie 

p. Selecká 

Triedna a jej piataci p. Hergottová, p. Jančinová 

Triedna a jej šiestaci  p. Katonová, p. Selecká 

Seminár výchovných poradcov , špeciálnych 

pedagógov 

p. Trebulová, p. Katonová  
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Seminár koordinátorov prevencie p. Selecká  

Seminár : Homofóbia na školách  p. Katonová 

Tréning pre učiteľov: Sebaovládanie 

a asertívne správanie 

Všetci pedagogickí 

zamestnanci ZŠ a MŠ 

Predsudky medzi nami  p. Bolfová  

NDS Rozvoj životných  zručností a osobných 

kompetencií 

p. Lacková 

Tréning rozvoja sociálnych zručností 

a tréning komunitného vzdelávania 

p. Balážová, p. Hanková, p. 

Krmeská, p. Repiská, p. 

Plentová  

Kooperatívne riešenie konfliktov p. Dolnáková 

p. Hergottová 

Mediálna výchova – Ochrana detí pred 

nevhodnými vplyvmi 

p. Lacková 

p. Ňuňuková 

p. Mäsiar 

p. Hanková 

Indícia  ROADSHOW - Bratislava Vedenie školy  

 

Celoslovenský seminár vedúcich KMU p. Lacková 

NARNIA – neformálne vzdelávanie -5 

stretnutí  

Na každom 20% pg.zam. 

školy  

OXFORD Školiace semináre k vyučovaniu ANJ na ZŠ  p. Bolfová,  

p. Jančinová,  

p. Dolnáková 

p. Balážová 

p. Reichelová 

INÉ Zelená škola – školiace semináre p. Dudášová 

p. Muchová 

Výkon finančnej kontroly a vedenie agendy 

pre školy a školské zariadenia - NUCŽV 

p. Kizivatová 

Konferencia E-twinning p. Bolfová – Malta  

p. Dolnáková – Bratislava  

Odborný seminár – inovatívne prístupy v šk. 

vzdelávaní 

p. Kizivatová 

p. Jančinová 

Združenie samosprávnych škôl Slovenska p. Kizivatová 

Letná škola moderného učiteľa  p. Dolnáková 

Seminár : tiesňová linka 112 a jej použitie p. Kučerová 

Regionálna konferencia k projektu Zelená 

škola  

p. Dudášová 

Konferencia Microsoftu – Tím na rozvoj 

školy 

p. Katonová, p. Šrubářová  

Odmeňovanie a pracovno-právne vzťahy v 

školstve 

p. Kizivatová 

Seminár k učebnici WIR pre NEJ  p. Dolnáková 

Comenius Grant pre učiteľov cudzích jazyk. p. Bolfová - UK 
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p. Jančinová  - UK  

p. Dolnáková - UK 

Konferencia RAABE: Čaro vedy sa začína 

v škole  

p. Trebulová, p. Muchová 

p. Kizivatová 

Kurz prvej pomoci v SČK p. Kučerová 

Tréning zručností: Respektovat a být 

respektovaný  

p. Džavoronková 

p. Karlíková 

p. Osuská 

p. Kizivatová 

R+R v kocke  p. Osuská, Červenková, 

p. Krmeská, p. Okresová, 

p . Dolnáková, p. Kizivatová 

Zmeny v oblasti školstva v roku 2013 - 

financovanie 

p. Kizivatová 

 Aktuálne zmeny v regionálnom školstve p. Kizivatová 

Finančná dokumentácia v škole  p. Kizivatová 

Dlhodobé 

vzdelávacie projekty 

pre učiteľov 

Modernizácia vzdelávania - ukončené p. Okresová 

P. Kostková 

ANJ pre učiteľov primárneho vzdelávania – 

ukončené  

p. Balážová 

p. Mydlová – t. č. MD  

 

 Rezervy sú v nízkom záujem niektorých pedagogických zamestnancom prijímať nové metódy 

a formy práce v rámci ponúkaných vzdelávacích aktivít, napriek tomu, že v porovnaní 

s predchádzajúcim školským rokom nastal posun. 

 Postupné ukončovanie dlhodobých kvalifikačných a inovačných vzdelávaní. Nastáva potreba 

uplatňovať  a overovať nadobudnuté zručnosti  vo vyučovacom procese.  

 Je potreba ďalšieho vzdelávania pg. zam. v zručnostiach ovládania programov PC 

a v komunikačných zručnostiach podľa najnovších trendov  

 Pedagogickí zamestnanci po ukončení adaptačného vzdelávania majú záujem zúčastniť sa 

vzdelávaní ponúkaných MPC a inými organizáciami ponúkajúce obsahovo blízke vzdelávacie 

programy s programom našej organizácie.  

 

 

Úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce školy v oblasti vzdelávania PgZ boli splnené čiastočne. 
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b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2012/2013:  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení) 

 

Materská škola: 

 

2012/2013 pri zápise 

k 15.09.2012 k 02.09.2013 

Celkový počet detí 99 99 

Počet tried 5 5 

Predškoláci – 6. ročné deti 32 41 

Počet detí s ŠVVP *   

**OŠD  zostávajúci v MŠ 2 4 

Odchádzajúcich do ZŠ: 27 41 

Nultý ročník ZŠ 0 0 

Novoprijaté deti do MŠ - celkom: 19 23 

Z toho deti do 3 rokov 1 0 

Neprijaté deti do MŠ s trvalým pobytom MČ BA - Rača: 15 30 

 

Základná škola 

 

 1. stupeň ŠVVP ŠKD   1. stupeň ŠVVP ŠKD 

1. roč. 81 - 76  1. roč. 78 - 74 

2. roč. 65 - 74  2. roč. 66 - 53 

3. roč. 75 3 51  3. roč. 76 3 57 

4. roč. 54 3 48  4. roč. 54 3 24 

spolu: 275 6 249  spolu: 274 6 208 

         

 2. stupeň ŠVVP    2. stupeň ŠVVP  

5. roč. 49 2   5. roč. 48 2  

6. roč. 43 5   6. roč. 41 4  

7. roč. 43 4   7. roč. 42 4  

8. roč. 46 3   8. roč. 46 3  

9. roč. 42 2   9. roč. 42 2  

spolu: 223 16   spolu: 219 15  

 počet  ŠVVP ŠKD   počet  ŠVVP ŠKD 

Celkom  498 22 265  Celkom  493 21 223 

Poznámka:  ŠVVP – žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Stav žiakov k 15.09.2012 Stav žiakov k 31.08.2013 
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Počet žiakov mimo regiónu MČ Bratislava – Rača k 31. 08. 2013:  

Materská škola: 

  

MČ 

Vajnory 

Nové 

Mesto Pezinok Malacky 

Svätý 

Jur 

Chorvátsky 

Grob  Iné SPOLU 

k    15.09.2012  
20 

     7 27 

k   30.06.  2013  
17 

       6 23 

SPOLU  37     13 47 
 

Základná škola 

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

1. Vajnory 8 

2. Petržalka 3 

3. Staré Mesto 3 

4. Nové Mesto 31 

5. Senec 17 

6. Ružinov 10 

7.  Iné 9 

 SPOLU: 81 

 

d)  Údaje o počte detí, ktoré ukončili predprimárne vzdelávanie – vydané osvedčenia : 

 

Celkový počet detí  - 6.r. 32 

Počet vydaných osvedčení 27 

odklady 4 

 
 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

e)1 1. stupeň základnej školy                 Hodnotenie žiakov 1. ročníka 
 

VDV -    veľmi dobré výsledky 

DV    -    dobré výsledky  

SV    -     slabé výsledky 

 

 

 

 

 

 

 2. polrok 

VDV 73 

DV 4 

SV 0 

Opakuje 1.roč. 0 

Neklasifikovaní 1 

Spolu 78 
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1. stupeň 

celkom 

1. polrok 2.polrok 2. stupeň 

celkom 

1. polrok 2.polrok 

276 274 220 219 

Prospeli 272 272 Prospeli 214 217 

Neprospeli 0 0 Neprospeli 4 0 

Neboli klasifikovaní 4 2 Neboli klasifikovaní 2 2 

Mali samé jednotky 132 140 Mali samé jednotky 22 23 

Mali známku dostatočný 0 0 Mali známku dostatočný 57 65 

Mali známku nedostatočný 0 0 Mali známku nedostatočný 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie žiakov 2. – 4. ročníka  

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SjaL Aj M Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy 

2. 

 

 

2.A 1.58 - 1,16 - 1,00 1,00 1,18 

2.B 

2.C 

1.14 - 1,10 - 1,00 1,00 1,06 

1,04 - 1,04 - 1,00 1,00 1,02 

3. 

3.A 1,24 1,08 1,04 - 1,00 1,04 1,08 

3.B 1,15 1,08 1,08 - 1,04 1,04 1,08 

3.C 1,28 1,20 1,20  1,04 1,08 1,16 

4. 
4.A 1,52 1,22 1,44 - 1,00 1,00 1,23 

4.B 1,54 1,19 1,35 - 1,00 1,27 1,27 

Ø  jedn. 

predmet 
 1,31 1,15 1,17 - 1,01 1,05 1,13 

 

 

 

ZŠ  celkom 

1. polrok 2.polrok 

496 493 

Prospeli 486 493 

Neprospeli 4 0 

Neboli klasifikovaní 6 4 

Mali samé jednotky 154 163 

Mali známku dostatočný 57 65 

Mali známku nedostatočný 4 0 
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e) 2  2. stupeň základnej školy  

roč. trieda 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried  

SJL ANJ NEJ DEJ GEO OBN MAT FYZ CHE BIO TECH VYV HUV TSV 
NAV

/ETV 
INF 

Ø 

tried 

5. 
V.A 1,5 1,5 - 1,1 1,3 - 1,6 - - 1,3 - - - - - 1.2 1.38 

V.B 1,5 1,4 - 1,1 1,2 - 1,8 - - 1,4 - - - - - 1,1 1,35 

6. 
VI.A 2,5 2,5 2,0 1,7 1,8 1,9 2,5 2,1 - 2,3 - - - - - 1,5 2,07 

VI.B 2,7 2,7 2,2 2,0 2,2 1,8 2,9 2,7 - 2,3 - - - - - 1,9 2,34 

7. 
VII.A 2,8 2,5 2,2 2,4 2,4 1,7 3,0 2,9 - 2,7 - - - - - 1,4 2,39 

VII.B 2,7 2,4 2,7 2,3 2,4 1,4 2,9 2,7 - 2,5 - - - - - 1,3 2,33 

8. 
VIII.A 2,3 1,9 1,9 2,0 1,9 1,1 2,5 2,5 2,8 1,7 - - - - - - 2,04 

VIII.B 2,5 2,3 2,4 2,4 2,1 1,3 2,9 2,9 3,0 2,5 - - - - - - 2,42 

9. 
IX.A 3,2 2,4 2,1 2,6 2,7 1,3 3,3 2,9 3,4 2,9 - - - - - 1,9 2,61 

IX.B 2,9 2,4 2,2 2,2 2,2 1,2 2,9 2,5 2,8 2,3 - - - - - 1,9 2,32 

Ø  jedn. 

predmet. 
2,5 2,2 2,2 2,0 2,0 1,5 2,6 2,6 3,0 2,2 NEKLASIFIKUJEME 1,5 2,1 

 

e)  Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2012/2013 

    Výchovné opatrenia 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Pochvala tr. uč. 60 17 60 13 4 12 8 1 5 180 

Pochvala riaditeľ 4 3 12 1 23 1 2 3 4 53 

Knižná odmena 10 13 13 13 11 10 10 10 10 100 

Spolu 74 33 85 27 38 23 20 14 19 333 

Napomenutie tr. uč. - - - - - 2 3 - - 5 

Pokarhanie tr. uč. - - - - - 2 - 2 1 5 

Pokarhanie riaditeľ - - - - - 1 - 1 2 4 

Spolu - - - - - 5 3 3 3 14 

 

    Znížené známky zo správania 

Stupeň 2 - - - - - 1 - 2 2 5 

Stupeň 3 - - - - - 2 - - - 2 

Stupeň 4 - - - - - - - - - - 

Spolu - - - - - 3 - 2 2 7 

Poznámka:  ŠVVP – žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami 
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Dochádzka detí v školskom roku 2012/13 : 
 

Materská  škola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdninový režim v MŠ:   

 Vianočné prázdniny:   náhradná MŠ -  Nebola ,pre nezáujem rodičov. 

 Letné prázdniny:         náhradná MŠ –Gelnícka–6 deti z Hubeného 

                                                náhradná MŠ-  Pri šajbách  9 detí  z Hubeného 

 

Prerušenie prevádzky v materských školách MČ Bratislava - Rača v mesiacoch júl - august 2012 

  JÚL AUGUST 

MŠ 1.2.VII 6.-9.VII 12.-16.VII 19.-

23.VII 

26.-30.VII 2.-6.VIII 9.-13.VIII 16.-20.VIII 23.-26.VIII  

Barónka       zatvor.  zatvor.  zatvor.  zatvor.  zatvor.  zatvor.  zatvor. 

Cyprichová         zatvor. zatvor. zatvor. zatvor. zatvor. zatvor. 

Gelnická otvor otvor otvor. otvor zatvor. Náhradná MŠ 

Hubeného otvor  otvor. otvor zatvor. zatvor. zatvor. zatvor. zatvor  zatvor    

Plickova      zatvor. zatvor. zatvor. zatvor. zatvor.     

Pri Šajbách  zatvor  zatvor zatvor  zatvor    Náhradná 

MŠ 

   

Tbiliská         zatvor. zatvor. zatvor.     

 

Náhradné 

školy:  

 od 8.júla do 05. augusta  MŠ Gelnícká 

 od 08. augusta do 31. augusta  MŠ Pri Šajbách 

 

Počas školských prázdnin môže riaditeľka materskej školy po súhlase zriaďovateľa a po prerokovaní s 

rodičmi prevádzku prerušiť najmenej na štyri týždne alebo obmedziť za predpokladu, že bude plne 

zabezpečené umiestnenie detí, ktorých rodičia v čase prerušenia prevádzky majú záujem o náhradné 

predškolské zariadenie. 

 

 

 

 

 

 

Počet  

detí Ø celkom Ø v % 

 Počet  

detí Ø celkom Ø v % 

september 99 61 66 február 99 55 58 

október 99 71 74 marec 99 66 69 

november  99 72 76 apríl 99 72 76 

december 99 71 74 máj 99 71 66 

január 99 51 54 jún 99 71 74 

SPOLU: 990 603 638 
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Základná  škola: 

  

1. stupeň   

  

2. stupeň celkom 

1.polrok 2.polrok 1.polrok 2.polrok 1. polrok 2. polrok 

Ospravedlnené 

hodiny 7 569 9 387 

Ospravedlnené 

hodiny 7 937 11 053 15 506 20 440 

priemer na žiaka 28,493 34,64 priemer na žiaka 36,30 50,94 32,397 42,789 

Neospravedlnené 

hodiny - 1 

Neospravedlnené 

hodiny 2 93 2 94 

priemer na žiaka - 0,004 priemer na žiaka 0,009 0,429 0,0045 0,193 

 

 1. stupeň 2.stupeň SPOLU 

Počet hlásených žiakov – záškoláctvo: - 2 2 

Počet žiakov pod dohľadom kurátora: - 1 1 

 

 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

POČET ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POĆTU 
ZAPÍSANÝCH 

POČET TRIED 

POČET  ŽIAKOV 
 
 

z toho: 

Mimo 
regiónu 

 Počet detí Samostatné 
triedy 

 
 

 
 
 

SPOLU 

 
 
 
DIEVČATÁ 

odklady nezaškolení v MŠ 
mimo regiónu 

12 2 

33 do špec. 
školy  - 1 

nezaškolení v MŠ 
v BA_ Rača 

MČ BA - Rača 

102 52 69 12 0 4 
 

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* 

SOŠ-5. ročné SOŠ-4.ročné SOŠ-3. ročné 

42 

Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

10 10 32 32 6 6 25 25 1 1 

 
* priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy 
 
 
Všetci žiaci boli umiestnení a zapísaní na vybraný typ SŠ. 
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 žiaci 5. ročníka 

 
Počet 
žiakov 
5. roč. 

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

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

46 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

34 21 21 ---- ---- ---- 

 
V tomto šk. roku prijímali na 8-ročné gymnáziá žiakov 5. ročníka. 
 
 

 žiaci nižších ročníkov 2. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 
 

Ročník 
 

Počet žiakov 
prijatých na SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak 
prijatý 

8. ročník ---- ---- 

7. ročník ---- ---- 

6. ročník ---- ----- 

5. ročník 21 21 

 
 
 

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

 trieda 

počet žiakov MAT SJL 

v termíne 
náhrad. 
termín 

Ø poč. bod. 
v SR 

Ø v %  
v SR 

Ø poč. 
bod. 

Úspeš.  
v % 

Ø bod.  
v SR 

Ø v % 
v SR 

Ø 
bod. 

úspešnosť 
v % 

IX. A 21 0 12,01 60,07 12,00 60,00 16,88 67,51 15,38 61,52 

IX. B 21 0 12,01 60,07 13,04 65,23 16,88 67,51 16,90 67,61 

 
 
 

e) 4 Správanie žiakov: 

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

Pochvaly TU 88 145 Pochvaly TU 52 63 

Pochvaly RŠ 8 20 Pochvaly RŠ 35 33 

Pokarhania TU 2 9 Pokarhania TU 20 21 

Pokarhanie RŠ - - Pokarhanie RŠ 16 15 

Znížená 

známka 

zo správania 

  

2. stupeň - - Znížená 

známka 

zo správania 

  

2. stupeň - 5 

3.stupeň - - 3. stupeň - 2 

4. stupeň - - 4. stupeň - - 
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2012/2013:  

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

Učebné plány  podľa revidovaného Školského vzdelávacieho programu primárne  

vzdelávanie 

1. 

I.A ŠkVP – posilnenie vyuč. predm.SJL, MAT,VYV – trieda VEU - ITV 

I.B ŠkVP – posilnenie vyuč. predm.SJL,PRI,MAT,VYV  – trieda VEU - ITV 

I.C ŠkVP – posilnenie vyuč. predm.SJL, MAT,VYV  

2. 

II.A ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. SJL, MAT,PRI,VYV 

II.B ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. SJL, MAT, PRI,VYV 

II.C ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. SJL, MAT,PRI,VYV  – trieda VEU – ITV  

3. 

III. A ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. SJL, MAT, PRI 

III. B ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. SJL, MAT, PRI 

III. C ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. SJL, MAT, PRI – trieda VEU – ITV 

4. 

IV.A ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. SJL, MAT, PRI,VYV, ANJ 

IV.B ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. SJL, MAT, PRI,VYV, ANJ 

Učebné plány  podľa revidovaného Školského vzdelávacieho programu pre nižšie 

sekundárne vzdelávanie 

5. 

V.A ŠkVP – posilnenie vyuč.predm. ANJ,GEO,MAT,BIO,VYV,DEJ 

V. B ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. ANJ,GEO,MAT,BIO,VYV,DEJ 

6. 

VI. A ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. NEJ,DEJ,FYZ,BIO,CHEM, ANJ 

-  VI.B ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. MAT,NEJ,DEJ,FYZ,BIO,CHEM, ANJ  

7. 
VII.A ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. NEJ,BIO,FYZ,CHEM,SJL, ANJ 

VII.B ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. MAT,NEJ, BIO,FYZ,CHEM,SJL, ANJ 

8. 

VIII.A ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. MAT,NEJ,FYZ,SJL, ANJ 

VIII.B ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. MAT,NEJ,FYZ, SJL, ANJ 

9. 

IX.A ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. MAT,NEJ, ANJ, ETV/NAV 

IX.B ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. MAT, NEJ, ANJ, ETV/NAV 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

    pedagogických zamestnancov školy: z .č 317/2009   Z. z . o pedag. zamestnancoch 

 

Materská škola PZ NZ Vysvetlivky:  

PZ* – pedagogickí 

zamestnanci,   

NZ**–nepedagogickí 

zamestnanci 

Špeciálny pedagóg***  

 

zamestnanci MŠ 10 2 Vysvetlivky:  

PZ* – pedagogickí 

zamestnanci,   

NZ**–nepedagogickí 

zamestnanci 

Špeciálny pedagóg***  

 

- kvalifikovaní 9  

- nekvalifikovaní 1  

- dopĺňajú si vzdelanie 1  

                             spolu 10 2 

Z toho NZ**   

- školský psychológ***   

- špeciálny pedagóg   

- asistent učiteľa   
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Základná škola PZ NZ Vysvetlivky:  

PZ* – pedagogickí 

zamestnanci,   

NZ**–nepedagogickí 

zamestnanci 

Špeciálny pedagóg***  

 

zamestnanci ZŠ 30 11 

- kvalifikovaní 29 11 

- nekvalifikovaní 1  

- dopĺňajú si vzdelanie 0  

                             spolu 30 11 

Z toho NZ**  9 

- školský psychológ***   

- špeciálny pedagóg  1 

- asistent učiteľa   

ŠKD PZ NZ 

zamestnanci ŠKD 10  

- kvalifikovaní 10  

- nekvalifikovaní 0  

- dopĺňajú si vzdelanie 0  

                             spolu 10 0 

Spolu počet zamestnancov ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠK a ŠJ 70 
Z celkového počtu zamestnancov školy počet PZ 40 
 

g 1) Kategórie a podkategórie pedagogic. zamestnancov - §12,z. č. 317/2009 Z. z. 

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci   

 

g 2)  Kategórie odborných  zamestnancov - § 19, z.č.317/2009 Z. z. o pg. zam.  

Kategórie OZ spolu 

Psychológ, školský psychológ 0 

Školský logopéd 0 

Špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg 1 

Liečebný pedagóg 0 

Sociálny pedagóg 0 

 

Kategórie PZ podkategórie PZ spolu 

Učiteľ  

pre predprimárne vzdelávanie (MŠ) 10 

pre primárne vzdelávanie    (1. stupeň) 13 

pre nižšie stredné vzdelávanie   (2. 

stupeň) 

17 

pre kontinuálne vzdelávanie 0 

vychovávateľ   9 

pedagogický asistent 

asistent učiteľa 0 

asistent vychovávateľa 0 

zahraničný lektor   0 

tréner  športovej školy a tréner šport. triedy   0 

korepetítor   0 



28 

 

 

h) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku  

     2012/13 –  v zmysle  zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 

 

 
Predmet 

Týždenný počet odučených hodín 

odborne  spolu neodborne spolu 
 1. stupeň 

1. 1
. 
Slovenský jazyk a literatúra 105 - 

2. 4
. 
Prvý cudzí jazyk 14 10 

3. 5
. 
Matematika 55 - 

4. 6
. 
Informatická výchova 3 6 

5. 7
. 
Prírodoveda 17 - 

6. 8
. 
Vlastiveda 8 - 

7. 9
. 
Etická výchova 7 2 

8. 1
0
. 

Náboženská výchova/Náboženstvo 7 - 

9. 1
1
. 

Pracovné vyučovanie 3 - 

10. 1
2
. 

Hudobná výchova 12 - 

11. 1
3
. 

Výtvarná výchova 19 - 

12. 1
4
. 

Telesná výchova/športová príprava 24 4 
 

 

Predmet 

Týždenný počet odučených hodín 

odborne  spolu neodborne spolu 

 2. stupeň 
1. 1

. 
Slovenský jazyk a literatúra 50 - 

2. 4

. 
Prvý cudzí jazyk 52 8 

3. 5

. 
Druhý cudzí jazyk 16 - 

4. 6

. 
Matematika 48 - 

5. 7

. 
Informatika - 6 

6. 8

. 
Fyzika 14 - 

7. 9

. 
Chémia 8 - 

8. 1

0

. 

Biológia 14 2 
9. 1

1

. 

Dejepis 10 4 
10. 1

2

. 

Geografia 10 8 
11. 1

3

. 

Občianska náuka - 8 
12. 1

4

. 

Etická výchova 4 6 
13. 1

5

. 

Náboženská výchova/Náboženstvo 5 - 
14. 1

6

. 

Svet práce - 2 
15. 1

7

. 

Technika - 2 
16. 1

8

. 

Hudobná výchova 6 - 
17. 1

9

. 

Výtvarná výchova 2 4 
18. 2

0

. 

Výchova umením 2 - 
19. 2

1

. 

Telesná a športová výchova 20 6 
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Počet pedagogických zamestnancov, profesijný rozvoj – kariérový systém k 31.08. 2013  

 

 

 

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

Vysvetlivky: * PZ – pedagogickí zamestnanci,  ** OZ – odborný zamestnanci  

 

h)   Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 

Materská škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kariérový stupeň PZ Kariérový stupeň OZ 

k 30.06.2012 spolu k 30.06.2012 spolu 

1. začínajúci PZ 1 1. začínajúci OZ 0 

2. samostatný PZ 9 2. samostatný OZ 1 

3. PZ s prvou atestáciou 0 3. OZ s prvou atestáciou 0 

4. PZ s druhou atestáciou 0 4. OZ s druhou atestáciou 0 

  Kariérový stupeň PZ Kariérový stupeň OZ 

k 30.06.2012 spolu k 30.06.2012 spolu 

1. začínajúci PZ 2 1. začínajúci OZ 0 

2. samostatný PZ 13 2. samostatný OZ 1 

3. PZ s prvou atestáciou 11 3. OZ s prvou atestáciou 0 

4. PZ s druhou atestáciou 4 4. OZ s druhou atestáciou 0 

kategórie PZ 

stupeň 

vzdelania 

kariérový 

stupeň 

platová 

trieda 

počet k 

1.9.2012 

počet k 

31.08.2013 

učiteľ pre 

kontinuálne 

vzdelávanie 

VŠ 2. stupňa s I. atestáciou    

VŠ 2. stupňa s II. atestáciou    
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Zaraďovanie PZ a OZ do platových tried v závislosti od získaného stupňa  

 

kategórie PZ 

stupeň 

vzdelania 

kariérový 

stupeň 

platová 

trieda 

počet k 

1.9.2012 

počet k 

31.08.2013 

 

 

učiteľ MŠ 

 

 

 

 

 

 

VŠ 2. stupňa nekvalifikovaný    

VŠ 2. stupňa začínajúci  2 1 

VŠ 2. stupňa samostatný  8 9 

VŠ 2. stupňa s I. atestáciou  0 0 

VŠ 2. stupňa s II. atestáciou  0 0 

 

 

učiteľ ZŠ 

 

 

 

 

 

 

VŠ 2. stupňa nekvalifikovaný 9 1 1 

VŠ 2. stupňa začínajúci 9 2 0 

VŠ 2. stupňa samostatný 10 13 13 

VŠ 2. stupňa s I. atestáciou 11 10 11 

VŠ 2. stupňa s II. atestáciou 12 4 4 

pedagogický 

asistent 

ÚSO  nekvalifikovaný    

ÚSO  začínajúci    

ÚSO  samostatný    

VŠ I. stupňa nekvalifikovaný    

VŠ I. stupňa začínajúci    

VŠ I. stupňa samostatný    

odborní 

zamestnanci 

VŠ II. stupňa nekvalifikovaný    

VŠ II. stupňa začínajúci    

VŠ II. stupňa samostatný 10 1 1 

VŠ II. stupňa s I. atestáciou    

VŠ II. stupňa s II. atestáciou    

kategórie PZ 

stupeň 

vzdelania 

kariérový 

stupeň 

platová 

trieda 

počet k 

1.9.2012 

počet k 

31.08.2013 

učiteľ MŠ, 

vychovávateľ 

a MOV 

ÚSO  nekvalifikovaný 7 2 0 

ÚSO  začínajúci 7 0 1 

ÚSO  samostatný 8 15 15 

ÚSO  s I. atestáciou 0 0 0 

VŠ I. stupňa nekvalifikovaný 0 0 0 

VŠ I. stupňa začínajúci 8 1 0 

VŠ I. stupňa samostatný 9 0 3 

VŠ I. stupňa s I. atestáciou 0 0 0 

VŠ II. stupňa nekvalifikovaný 0 0 0 

VŠ II. stupňa začínajúci 9 1 0 

VŠ II. stupňa samostatný 10 0 1 

VŠ II. stupňa s I. atestáciou 0 0 0 

VŠ II. stupňa s II. atestáciou 0 0 0 
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i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
 

Materská škola 

Pravidelne nás navštevuje 20 učiteľov materských škôl zo Slovinska.  

Vo februári sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre rodičov  

Tvorivé dielne pre deti a rodičov: Haloween  +  Vianočné dielne  +  Veľkonočné dielne  

Deň vody , Deň ovocia, Svetový deň Zeme, Triedenie odpadu, Triedne besiedky ,Vianočné besiedky 

pre rodičov, Deň matiek, Dentálna hygiena, projekt Veselé zúbky, Spolupráca so psychológmi 

 

Ďalšie informácie: Aktivity, ktoré materská škola usporadúva pre rodičov sú prijímané, veľmi 

pozitívne, s odborníkmi, s pracovníkmi v oblasti kultúry...; sú prínosom pre deti a zamestnancov školy. 

 

AKTIVITY: 
 

 

 

 

 

 

por.č. Názov akcie počet tried 

VÝLETY  1. Výlet na farmu 4 

VÝSTAVY : prezentácia       

MŠ 

  

  

  

 1. Výstavka svetlonosov 5 

 2. Vianočná výstava 5 

 3.  Veľkonočná výstava 5 

 Divadlá v MŠ 

  

  

  

  

  

  

 1. p.Stražan 5 

 2.  p.Gregorička 5 

 3.  p Dušová 5 

 4. Kúzelník 5 

 5.  p. Hoblina 5 

 Koncerty v MŠ 

  

 1. Výchovný koncert 5 

 2. Dentálna hygiena pre deti 5 

3.  Divadlo o zdravej výžive 5 

ŠPORTOVÉ  PODUJATIA 

  

 1.  Plávanie 2 

 2.   Korčulovanie 2 

Kultúrne podujatia  

  

  

  

  

 1. Kúzelník 5 

 2. Karneval 5 

 3. Besiedka ku dňu matiek 5 

 4. Vianočná besiedka 5 

 5. Záhradná párty 5 

 6. Predaj kníh –Podpora čitateľskej gramotnosti 5 

INÉ AKTIVITY 

  

  

  

  Kolobeh vody,Výroba papiera 4 

 1. Deň otvorených dverí 5 

 2. Tvorivé dielne Vianoce 5 

 3. Tvorivé dielne Veľká noc 5 

 3. Halloween 5 

 4. Návšteva v ZŠ 5 

 5. Environmentálna výchova 4 

 6.  Chodilová- zvieratá 5 

 7. Poníky 5 

 8. Vodné zvieratá 2 

 9. Fotenie 5 

10.  Deň detí 5 
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Základná škola 

 

 

Vlastné aktivity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por. č. Názov akcie počet tried 

1.  Deň otvorených dverí pred zápisom do 1. roč. všetky 

2.  Deň nezábudiek – zbierka, koncert  ŽŠR  +p. Bolfová 

3.  Deň narcisov – zbierka ŽŠR +p. Bolfová 

4.   Tréning komunikačných zručností členov ŽŠR V spolupráci s CPPPaP  

5.  
Modelový mesiac: Téma: Krasňany priateľské 
k prírode a k ľuďom 1.-9. ročník 

6.  
Žiacka vedecká konferencia - Krasňany priateľské 
k prírode a k ľuďom 1.-9. ročník 

7.  Modelový mesiac :Téma: Odpad   1.-9.roník 

8.  Prehliadka Moja ročníková práca  1.-9.ročník 

9.  PT Dopravná výchova –kurz 1.-5. ročník 

10.  
PT Ochrana života a zdravia – celoročný kurz prvej 
pomoci pre všetky triedy  všetci 

11.  Tréning zručností žiakov CHIPS V spolupráci s CPPPaP  

12.  Beseda so spisovateľom Gustávom Murínom ŠKD  

13.  Oslava Dňa učiteľov s programom žiakov  
Dramatický krúžok  
Tím na rozvoj školy  

14.  Správaj sa normálne  5.-6. ročník 

15.  Besedy so zástupcami PZ – nové ohrozenia detí   4.-9. ročník 

16.  Anglické divadelné predstavenie pre rodičov a ŠKD  ANJ krúžok  

17.  Divadielko O dvanástich mesiačikoch pre MŠ, Dramatický krúžok  

Jesenné obdobie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Tekvica fest ŠKD 

19.  Šarkaniáda Krasňany ŠKD 

20.  Vianočná špirála Všetci  

21.  Tvorivé vianočné dielne Všetky triedy  

22.  Mikuláš v škole Všetky triedy 

23.  Program pre deti z MŠ Hubeného  1.ročník 

24.  Program v domove dôchodcov Rača  

Obdobie adventu 

 

25.  Vianočné trhy v škole Všetky triedy 

26.  Pečenie perníkov, oblátok  Gastronom. Kr. +rodičia 

27.  Vystúpenie na račianskych vianočných trhoch  ŠKD + 5. ročník 

28.  
Vystúpenie žiakov na vianočných trhoch Staré 
Mesto – Hviezdoslavovo nám.  ŠKD + 5. ročník  

29.  Vianočná akadémia 1.-9. ročník  

Jarné obdobie 

 

 

 

 

 

30.  Valentínska pošta  ŽŠR pre celú školu  

31.  Karneval  ŠKD 

32.  Karneval v MŠ v spolupráci so žiakmi ZŠ MŠ + 7. ročník 

33.  Kniha priateľ človeka – čitateľská súťaž pre deti ŠKD 

34.  Tvorivé veľkonočné dielne a trhy Všetci 

35.  Origami – súťaž v skladaní papiera ŠKD 

36.  Čítanie pre škôlkarov  ŠKD + MŠ 

37.  Deň Zeme - Celoškolská brigáda v okolí školy  a 
v uliciach Krasňan  

MŠ+ ZŠ 

38.  Jarný zber papiera a olejov  
Grémium Zelenej šk oly + 
rodičia + ŽŠR 

39.  Ručná výroba papiera  II. C+ rodičia 

40.  Motýliková – Rozlúčka 9 9. ročník 

41.  Beseda s poľovníkom 1.ročník+rodičia 
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Exkurzie 
a výlety za 
poznaním 
regiónu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.  Exkurzia Častá – Papiernička – výroba papiera 3.B, 4.A 

43.  Výstava Energia 3.tisícročia  3.B 

44.  
Návšteva  SNM Vajanského nábr.- detské 
múzeum, dielne pre žiakov 3. ročník,  4.    ročník 

45.  Beseda o Rači ŠKD, 7. A, 7. B 

46.  Exkurzia do ZOO – OLO akcia 1.B. 1.D 

47.  Výstava Human body - SNM 7.A, 7.B,8. A, 8. B,9.A 

48.  Exkurzia do budovy SNR Bratislava 3.-8.ročník 

49.  Exkurzia Múzeum výpočtovej techniky  5.B 

50.  Návšteva SNG 3.B, 4.A 

52. Exkurzia : Oravský zámok 5.A, 5.B 

 Divadlá  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

1. Návšteva Novej scény a jej zákulisia 2.A 

2. Vyšla hviezda nad Betlehemom (v ZŠ) –ŠKD  1.- 5.ročník  

       3. Prehliadka anglických divadielok UKM Nitra  ANJ krúžok  

 Koncerty  
 
 
  

1. 
Sláčikové kvinteto v škole Academia 
Istropolitana  1.-5. ročník 

2. Koncerty Slovenskej filharmónie v SF 1.-5. ročník 

ŠPORTOVÉ 
 

1. Účelové cvičenie v prírode – zimné a letné  1. stupeň 

2. Didaktické hry v prírode 1. stupeň 

3. 
Športový deň pre žiakov 4. ročníka v Račian. 
lesoch pod záštitou starostu MČ Rača  4.A, 4.B 

4. 
Slovan – Slovan pre školy – návšteva 
hokejových zápasov 1.-8. ročník 

5. 
Šachový turnaj  Športová komisia MU Rača 
Račianska veža Šachový krúžok  

6. Plavecký výcvik  ŠKD 

7. Korčuliarsky výcvik  ŠKD 

8. 
Florbalový turnaj – školské kolo chlapci, 
dievčatá HUBENKA CUP p. Ahmed 4.-9. ročník 

9. HUBENKA CUP –medzi školský florbal.turnaj   p. Ahmed – 4. miesto 

      10. Futbalový turnaj Mladý Slovanista Družstvá z 1. a 2. stupňa 

11. Okresné kolo v atletike  2. stupeň  

12. Súťaž hliadok mladých zdravotníkov Družstvá z 1.a 2. st. 

13. Račianska olympiáda   

14. MŠKD ZŠ s MŠ JAK  vo futbale – 4. ročník  1. stupeň 

LVVK  
1.  LVVK –Penzion pod Sitnom , Banská Štiavnica 7 . a 6. ročník -22 ž. 

2. LVVK – Pezinská Baba  ŠKD pre 1.-5.ročník 

ŠKOLA 
V PRÍRODE 
 
 
 
 

1. RZ Krahule – Tramtária  2. B  

2. RZ Gerlachov  2.A, 4.B 

3. RZ  Oščadnica  2.C, 3.C 

4. RZ Latky  1.A,1.B,1.D, 2.B, 3.A 
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OSTATNÉ AKTIVITY 
 V spolupráci s inými organizáciami 
  

 CVČ Hlinická 1.  Keramika – kurz  1.-6. ročník 

 
2.  

Zábavné popoludnie  
Blížia sa prázdniny ŠKD 

 
3.  Tvorivé dielne – regionálna výchova 7. ročník 

Gymnázium Hubeného 23 4.  GEOVEDY – prehliadka prác stredoškolákov  1. a 4. ročník 

CPPaP 5.  Protidrogová výchova 8.-9. ročník 

OR PZ 6.  Prevencia kriminality, besedy a prevencia 4.-9.ročník 

OLO 7.  Separovaný zber papiera, plastov, skla.  všetci 

EXAM 

8.  KOMPARO 4.,5.,6.,8.,9.ročník 

9.  KLOKAN 210  žiakov 

10.  MAKS 40 žiakov  

11.  MAKSÍK 37 ž. 1. stupňa 

KS Rača , MS Rača 

12.  Račianska izba  - návštevy  1. stupeň 

13.  Vystúpenie folklórnych súborov - NKD 1.stupeň 

14.  
Beseda so športovcami – bratmi 
Hochschornerovcami 6. , 7. A 8.ročník 

 

Súťaže   Uskutočnené kolá, najvyššie 
zastúpené kolo za ZŠ 

Umiestnenia žiakov  

Súťaž hliadok Mladých 
zdravotníkov 

1.  ŠKOK  
 

2. miesto starší žiaci 
2. miesto mladší žiaci 

Súťaž hliadok CO  2.  OK  3.miesto starší žiaci 

Na bicykli bezpečne 3.  OK 1. miesto – 4.-5.ročník 

ŠPORT 4.  Floorbal  Reg.K-4. m. chlapci 

5.  
OK Atletika 

Hod kriketovou loptou – 1.m 
Ostatníková 

6.  JURAVA CUP – floorbal 4. miesto – chlapci  

7.  
Račianska šachová veža 

4.miesto Starovič – 6.ročník 
9.miesto – Long – 8.ročník 

Biologická olympiáda 8.  ŠK – 35 žiakov  

1. miesto Csenkeyová – 9.ročník 
2.miesto- Gorcsová 9.ročník 
6.miesto – Mattoš – 9.ročník 

Geografická olympiáda 9.  ŠK- 52 žiakov OK – 4.miesto – Mucha   

Chemická olympiáda 10.  ŠK OK 

1.miesto Nguyen Thu Thuy 9.r,  
                                        KK- 7.miesto  
2.miesto Csenkeyová – 9.ročník 
4.miesto –Mattoš – 9.ročník 

Olympiáda SJL 11.  ŠKOK 5.miesto Mihók 8.ročník 

Matematická 
olympiáda 12.  ŠKOK  

5.miesto Kukuľová 5.ročník 
8.miesto Sýkora 7.ročník 

Európa v škole – 
výtvarná časť 13.  TK, ŠK- 120 žiakov zapojených 3.miesto Nackin  – I.kategória 

Slávik Slovenska 14.  TK, ŠK 18 žiakov  OK 
 

3.miesto Špinerová – II. kategória 
3.miesto Mlynarčíková – III. kateg. 
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Pytagoriáda 15.  ŠK – 75 účastníkov  OK P3 Komárik -3. miesto  
P4 Plevová -2.miesto 
P5 Kukuľová – 1.miesto                   
    Šášová – 4. Miesto 
P6 Prekop – 7.miesto 
P8 Long – 9.miesto 

Šaliansky Maťko 16.  TK, ŠK – 23 účastníkov  OK 
 

II .kat: Macková – 3.miesto 
III. kat Prekop – 3.miesto 

Hviezdoslavov Kubín 17.  TK, ŠK – 42 účastníkov  OK 
 

I. kat: Tóthová – 3.miesto 
II. kat: Hergottová – 3.miesto 
III. kat: Plevová – čestné uznanie  

Rozprávkové vretienko 18.  Celoslovenské kolo Chovanec 4.ročník - účasť 

Račiansky jahodový 
kvet 

19.  MS Rača Lovasová  - 2.ročník– 3. miesto 
Chlpáňová – 2.ročník– 3. miesto 

Olympiáda z ANJ  20.  ŠK – 80 žiakov  
 

OK – kat A1 Bruňo – 7.miesto 
        Kat B1 Mihok – 7.miesto   

TVORÍTKO 21.  Súťaž ŠKD v skladaní z papiera – regionálne  

Slovensko, krajina v 
srdci Európy  – 
výtvarná súťaž 

22.  Stredná súkromná škola 
Scénická  

Ocenenie – Puškášová P. 

 

j)   Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -  dosiahnuté výsledky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       V medzinárodných 

súťažiach 
regionálne kolo krajské 

kolo 

celoslovensk

é  

názov 

súťaže 

Umiestn. 
Pytagoriáda P3-3. miesto 

P4 – 2.meisto  
P5 – 1.miesto 
        4.miesto 
P6 – 7.miesto 
P8 – 9.miesto 
 

- - - - 

Chemická olympiáda 1. ,2. a 4. miesto 
+ 2 x 3. miesto 

7.miesto - - - 

Matematická olympiáda 5.ročník -5.miesto 
7.ročník - 8.miesto 

- - - - 

Európa v škole – výtv. časť 3. miesto     

Biologická olympiáda 1.,2.a 6.miesto     

Olympiáda  SJL  5.miesto     

Olympiáda ANJ  7.miesto      

Šaliansky Maťko II.kat – 3.miesto 
III.kat- 3.miesto 

    

Hviezdoslavov Kubín I.kat – 3.miesto 
II.kat – 3.miesto 

    

Slávik Slovenska II.kat – 3.miesto 
III. kat – 3.miesto 
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k)  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:  

Materská škola 

Názov projektu Termín začatie 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Zelená škola 2012 pokračuje  

Bezpečná škôlka 2011 pokračuje Bezpečnostné vesty 

Plávanie 2011 pokračuje  

Korčuľovanie 2011 pokračuje  

Voda  2011 pokračuje  

Envirosvet 2011 

 

pokračuje Výr.papiera,triedenie odp 

Veselé zúbky 

 

2012 

 

pokračuje  

Nivea 

 

2012 pokračuje  

Zber papiera 

 

2012 

 

pokračuje Dostali sme hygienický papier 

Bezpečné opaľovanie 1.6.2013 30.6.2013 Pracovné listy,opaľ.krémy 

 

Ďalšie informácie V rámci projektu Veselé zúbky sa deti dozvedeli ako sa treba dôkladne starať 

o zúbky, ako sa jednotlivé zúbky nazývajú, ako si správne zúbky čistiť.   V rámci projektu  Bezpečná 

škôlka sa deti učia bezpečnosti pohybu v cestnej premávke. Materská škola dostala reflexné vesty pre 

všetky deti ,ktoré pravidelne nosia na vychádzke. V rámci tohto projektu sa zúčastňuje výtvarnej 

súťaže, v ktorej sa nám bohužiaľ nepodarilo získať ešte žiadnu cenu. V projekte . environsvet sa deti 

názorne zoznamovali zo zvieratkami , vyrábali papier ,pracovali s triedeným odpadom k daným 

témam si vyrábali z prírodného materiálu  darčeky. Naučili sa  vedieť všetko dôležité o vode, mede. 

V projekte Nivea si cvičili grafomotoriku pracovali z pracovnými listami, vyrábali predmety. 

      

Základná škola 

Názov projektu Termín začatie Termín 

ukončenia  

Výsledky 

Integrované tematické 
vyučovanie  

sept.  2009 pokračuje Projekt  zameraný v rámci humanizácie 
vzdelávania na na vysoko efektívne učenie;  
plná realizácia v dvoch  triedach 1. ročníka, 
v jednej triede 2. ročníka,  v jednej triede 3. 
ročníka, postupné zavádzanie prvkov 
v ostatných triedach a ročníkoch 

Tím na rozvoj školy  Okt.2012 Jún 2013 Projekt v spolupráci s Microsoft – Slovensko 
a ASK Slovensko na podporu rozvoja 
demokratického riadenia v kolektívoch ZŠ 
a MŠ.  

Novo vynárajúce sa 
potreby detí   

November  

2012 

 Fokusová skupina  -  7.B 

Triedna a jej piataci  
+ Triedna a jej šiestaci 
Triedna a siedmaci  
Práca s  kolektívom 4. r.  

október 2012 jún 2013 spolupráca s CPPPaP pri prechode žiakov z 1. 
stupňa na 2. Problémy vo vzťahoch v 
triednych kolektívov. 
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CHIPS febr.  2011 Pokračuje Projekt rovesníckej podpory medzi žiakmi 
v rámci riešenia problémov v spolupráci 
s CPPPaP a s Linkou detskej istoty pri 
UNICEFe 

Správaj sa normálne  febr.  2012 jún 2012 5. ročník – spolupráca s Policajným zborom 
v Bratislave - Krasňanoch 

eBug  Novem. 2011 

apríl 2012 

 Projekt v spolupráci so zriaďovateľom a LF 
UK  na podporu správnych hygienických 
návykov žiakov 2. ročníka  

Sitnianski rytieri sept.  2012 jún 2013  

Fakultná škola UK  PF 
Bratislava 

sept.  2011 pokračuje Získanie titulu Najlepšia fakultná škola UK  
PF Bratislava v rámci spolupráce s PF UK pri 
zavádzaní študentov do učiteľského 
povolania od elementárnej pedagogiky po 
aprobovaných študentov 

Recyklohry sept. 2011 pokračuje  

Zelená škola sept. 2011 jún 2013 Environmentálna výchova v projekte školy 
Ukončenie prvého dvojročného cyklu  

 apríl 2012 pokračuje  

Farby školy  október 2012  Diagnostika tried 8. ročníka  

eTwinning október 2012 pokračuje Medzinárodná korešpondencia tried- 
vytváranie medzinárodných vzťahov medzi 
žiakmi krajín 

 

 

l) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou  inšpekciou 

v škole 

 V apríli 2013 uskutočnila v našej škole Štátna školská inšpekcia komplexnú inšpekciu výchovno 

vzdelávacieho procesu a riadenia školy. Jej závery: 

Silnou stránkou školy bolo kvalitné pedagogické riadenie, manažment školy, vypracované vnútorné 

predpisy a usmernenia, ktoré stanovovali jasné metódy 

a postupy výkonu všetkých činností na zabezpečenie deklarovaných cieľov školy. K silným stránkam 

školy patril výkon štátnej správy v 1. stupni, zabezpečenie odbornosti vyučovania, kvalitný 

kontrolný systém, služby školy zabezpečujúce kvalifikované poradenstvo rodičom, žiakom a 

učiteľom a odborný špeciálnopedagogický servis so ŠVVP. Vedenie školy uplatňovalo humanistický 

systém riadenia, dokonalé plánovanie a informovanosť všetkých zamestnancov školy, čo sa 

odrazilo na morálke zamestnancov, ich záujme na ďalšom vzdelávaní a motivujúcej otvorenej klíme 

školy. Kvalitne vypracovaný ŠkVP, organizovanie rôznych aktivít, tvorba a realizácia projektov, 

úspechy žiakov 

v súťažiach a predmetových olympiádach, uplatňovanie princípov vysoko efektívneho učenia – 

integrovaného tematického vyučovania na 1. stupni viedli 

k záujmu verejnosti o dianie v škole, o vysoký záujem rodičov prihlásiť dieťa 

do tejto školy. Škola mala k počtu žiakov a zameraniu vhodné priestorové vybavenie(dostatok 

odborných učební), ktoré umožňovalo v plnom rozsahu realizovať zámery školského vzdelávacieho 

programu. Všetky vnútorné priestory školy boli esteticky upravené, čisté (vymaľované, 

zrekonštruované), triedy boli vybavené novým školským nábytkom. Negatívom bolo, že škola 
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nemala vonkajší športový areál. Zlepšenie si vyžaduje využívanie materiálno-technických 

podmienok (didaktickej techniky) vo výchovno-vzdelávacom procese. 

K silným stránkam vyučovania a učenia sa patrilo vytvorenie aktivizujúcej pracovnej atmosféry, 

zrozumiteľné sprístupňovanie nových poznatkov, rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov s 

využitím prvkov vysoko efektívne učenie 

na 1. stupni, účelné využívanie učebných pomôcok, rešpektovanie schopnosti žiakov, rozvíjanie 

aktívneho vyjadrovania, pracovných návykov a zručnosti žiakov. Pozitívom vyučovania bola 

obojstranne ústretová komunikácia medzi vyučujúcimi a žiakmi, motivačné hodnotenie všetkých 

činností i rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov. Učitelia k práci s IKT viedli žiakov zadávaním 

domácich úloh, zlepšenie si vyžaduje rozvíjanie kľúčových spôsobilostí v oblasti digitálnej 

gramotnosti žiakov na vyučovacích hodinách. 

 

m)  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy:  

 
Materská škola 

 

2 + 1 posilňovňa 

Základná škola 

Počet tried  3 (spálne) 22 

Počet odborných  učební 5 (učební) 10 

Počet telocviční  2 + 1 posilňovňa 

Počet umývadiel pre deti 19  

Počet herní pre ŠKD  1 

Knižnica  1 

Vybavenie areálu 

MŠ   čiastočne revitalizovaný areál ( preliezky,  pieskovisko, 

lavičky, šmykľavka, hracie prvky) 

ZŠ  nemá vlastný školský areál 

Najhorší stav (stručný popis) 

 

 

 okná v severnej časti budovy; 
 elektrické vedenie v celej škole nezvláda záťaž internatizácie;  
 hygienické zariadenia na prízemí; 
 podlahy na chodbách v ZŠS; 

Vylepšenia počas  šk. roka 

2012/2013  

 

novinky zdroje od 

 Rekonštrukcia školskej jedálne: 

− pokládka podlahy kuchyni (výmena 

dlažby za liatu) 

− obklady (výmena a zjednotenie obkladov 

v celom priestore kuchyne); 

− výmena odtokových guličiek; 

 

 

 

 

zriaďovateľ 
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Vylepšenia počas  šk. roka 

2012/2013  

 

 výmena okien v školskej jedálni, kuchyni; 

 pokládka podláh v halách a na chodbách na 1 
a 2. poschodí; 

 nákup školských lavíc do 3 tried; 

 vstavané skrine pre ŠKD a ZŠ; 

 kompletná rekonštrukcia učebne cudzích 
jazykov; 

 tepovanie kobercov a čalúneného nábytku; 

 výmena krytov na radiátory; 

 tepovanie kobercov vo všetkých triedach MŠ; 

 maľovanie chodieb materskej školy; 

 zriadenie čajovne pre rodičov; 

 výmena dverí do ZŠS zo školy za plastové; 

 náter zárubní na vstupoch do jednotlivých 
krídel školy; 

 nákup pohoviek pre žiakov na chodby MŠ aj 
ZŠ; 

 zriadenie novej učebne pre výučbu 
spoločensko-vedných predmetov; 

 nákup interaktívnej tabule do 1 triedy 1. 
stupňa; 

 nákup roliet do kabinetov a učebne ANJ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozpočet školy 

 rekonštrukcia 11  kabinetov učiteľov v ZŠ 
a ŠKD (výmena podláh, obkladov, sanity, 
maľovanie, nákup roliet); 

 nákup interaktívnej tabule do odbornej 
učebne pre výučbu spoločensko-vedných 
predmetov; 

 

 

Združenie 

rodičov pri ZŠ, 

Hubeného 25, 

Bratislava 

 

 

 
 čiastočná revitalizácia  detského ihriska  

nákup hrových prvkov; 

 nákup nábytku na chodby a do 1 triedy MŠ 

 výmena dverí v MŠ; 

 nákup interaktívnej tabule; 

 nákup učebných pomôcok do všetkých MZ 
a PK; 

 nákup nových roliet na okná; 

Združenie 

rodičov pri MŠ, 

Hubeného 25, 

Bratislava 

 

 nákup nábytku do 11 kabinetov ZŠ a ŠKD; 

 nákup pohoviek, lavičiek, vankúšov pre deti a 
žiakov na chodby MŠ aj ZŠ; 

 nákup roliet na okná do tried; 
 

 

OZ Združenie 

Veselá škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 výmena okien v telocvični; 

 kompletná rekonštrukcia telocvične; 

 výmena okien v 2 kabinetoch zo severnej 
časti budovy; 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Iné dary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zriadenie posilňovne – ešte sa dokončuje; 

 čiastočná revitalizácia  detského ihriska  v MŠ 

 nákup hrových prvkov; 

projekty, 

dotácie 
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n) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  činnosti školy:   (pozri 

Správu   o hospodárení za rok 2012}. 

 

Správu   o hospodárení za predchádzajúci školský rok vypracovala ekonómka – účtovníčka a táto 

správa je prílohou č.1. 

  

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

a vyhodnotenie jeho plnenia :  

 

Ciele školy vychádzajú z jej koncepcie a Plánu práce školy na šk. r. 2012/2013 a sú vytvorené v 

súlade so základnými princípmi vysoko efektívneho spôsobu učenia Integrované tematické 

vyučovanie (ITV) (Bližšie pozri Školský vzdelávací program a Plán práce školy). 

1.  Humanizácia školy a jej prostredia 

 vytváranie neohrozeného prostredia vo všetkých triedach; 

 zameranie sa na realizáciu mozgovo-kompatibilného prostredia; 

 rozvoj zmysluplného vyučovacieho obsahu - kurikula; 

 zavedenie koncepcie spoločných postupov na škole; 

 zabezpečenie rozvoja individuality osobnosti detí; 

 rozvoj tvorivého a kritického myslenia (schopnosť zaujať k problému stanovisko a  

vyjadriť svoj názor aj keď nesúhlasím s názorom nadriadeného) ; 

 formovanie vlastenecky cítiaceho občana Slovenskej republiky, pestovanie národného  

povedomia. Kladenie dôrazu na vlastný národ, slovenskú históriu, budovanie národného  

povedomia a štátnosti; 

 prispievať k schopnosti detí demokraticky sa správať, konať a rozhodovať; 

 vytvárať optimálnu psychosociálnu klímu v intenciách projektu Školy podporujúce  

zdravie; 

 vytvoriť podporného prostredia pre celý pedagogický zbor – decentralizácia  

 rozhodovania; 

 jedným z princípov vzdelávania je, aby každý žiak v škole zažil úspech, mal možnosť  

 vyjadriť svoje pocity, oceniť niekoho, koho si váži;  

 budovanie vzťahov medzi učiteľom a rodičmi, všetci sa k sebe správajú ako k seberovnému 

partnerovi, neexistuje pocit nadradenosti a podradenosti. 

 

     1.1   Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo všetkých vyučovacích predmetoch => rozvoj: 

o  kognitívnych kompetencií, 

o osobnostných kompetencií, 

o  sociálnych kompetencií, 

o komunikačných kompetencií, 

o občianskych kompetencií, 

o kultúrnych kompetencií. 

        a s tým súvisiacej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov.  

 

1.2 Rozvoj celoživotných pravidiel: 

o dôveryhodnosť – konať tak, aby to človeka robilo hodným dôvery;  

o pravdivosť – hovoriť pravdu, byť zodpovedný, svedomitý, taktný; 
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o aktívne počúvanie – sústredene počúvať hovorené slovo so zámerom pochopiť; 

o úctu (nevysmievanie sa) – nevyvyšovať sa nad iných; 

o najlepší osobný výkon – vydať zo seba pri práci to najlepšie, čo dokážeme.  

 

1.3   Rozvoj životných zručností: 

o zodpovednosť    ○   zdravý rozum   ○     priateľstvo 

o  zvedavosť    ○   snaha   ○    starostlivosť  

o spolupráca    ○   integrita   ○    flexibilita  

o iniciatíva    ○  vytrvalosť     ○    organizácia 

o tolerancia    ○  zmysel pre humor   ○   riešenie problémov 

  

1.4 Vytváranie mozgovo-kompatibilného učebného prostredia, pre žiakov i učiteľov (Pozri 

školský vzdelávací program). 

 

2. Zvyšovanie gramotnosti všetkých zamestnancov školy v oblasti informačných technológií. 

 

3. Zvyšovanie gramotnosti pedagógov i žiakov v oblasti cudzích jazykov. 

 

4. Zameranie sa na vzbudenie záujmu žiakov o mestskú časť a mesto, v ktorom sa škola nachádza – 

regionálnu výchovu (Pozri školský vzdelávací program).  

 

5. Rozvoj enviromentálnej výchovy, dôsledne ju realizovať vo všetkých vyučovacích predmetoch 

i v mimo vyučovacom čase. 

6. Rozvoj pohybových aktivít žiakov, zvyšovanie ich fyzickej zdatnosti, ochrana a podpora  

 zdravia. 

7. Aktivizovanie záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti.  

 

8. Zvýšenie vedomostnej úrovne žiakov 9. ročníka – zlepšenie výsledkov celoslovenského 

testovania žiakov. 

 

9. Začlenenie/integrácia talentovaných žiakov. 

 

10. Realizácia projektu CLIL na 1. stupni. 

 

Na dosiahnutie zámerov školy, úspešného plnenia hlavných úloh a cieľov vychádzajúcich  

z plánu školy je potrebné: 

 udržať stabilizovaný pedagogický kolektív, 

 kolektív, ktorému záleží na výsledkoch svojej práce, dobrom mene školy v regióne a 

 medzi rodičovskou verejnosťou. 
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p)  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 Slabé stránky 

 výhodná poloha ZŠ s MŠ, 

 uplatňovanie demokratického prístupu 

v riadení  (kooperatívne riadenie)i vo výchove 

a vzdelávaní, 

 otvorená komunikácia  vytvorená priaznivá 

sociálna klíma, 

 v apríli 2013 škola získala od spoločnosti 

Microsoft titul „INOVATÍVNA ŠKOLA 2013“ 

 škola získala  medzinárodný certifikát „Zelená 

škola“ a vlajku siete Eco-Schools za  dôsledne 

realizovanú environmentálnu výchovu spojenú 

s praktickými činmi; 

 realizácia programu VEU - ITV vo vyučovaní  

škola je REGIONÁLNYM VZDELÁVACÍM 

CENTROM Asociácie S. Kovalikovej Vzdelávanie 

pre 21. storočie; 

 aktívne zapojenie sa 50% zamestnancov MŠ aj 

ZŠ do projektu „VEU = ITV“; 

 silný manažment;  

→ realizácia autoevalvácie   v rámci Tímu pre  

     rozvoj školy;                   

→ webináre s inými modernými školami; 

→ výmenné návštevy v iných inovačných školách  

     v SR  i v ČR; 

→ premyslené plánovanie; 

→ prerozdelenie riadiacich kompetencií...; 

 dobrá kvalifikovanosť učiteľov; 

 stabilizovaný učiteľský kolektív; 

 výhodná poloha budovy; 

 1 moderná, novo zrekonštruovaná veľká 

telocvičňa, 

 1 zánovná malá telocvičňa; 

 novo zriadená posilňovňa; 

 zapojenie školy do projektov v spolupráci 

s rôznymi inštitúciami a mimovládnymi 

organizáciami (ŠPÚ,  Asociácia Susan 

Kovalikovej, Združenie Orava, NadáciaPoštovej 

banky, Nadácia pre deti Slovenska,  Unicef, 

Liga pre duševné zdravie, OZ Združenie Veselá 

škola...); 

 zapojenie sa do  celonárodných projektov; 

 práca na rôznych školských projektoch; 

 realizácia projektu  MOJA ROČNÍKOVÁ PRÁCA; 

 spolupráca  so ZRŠ a podpora školy  rodičmi 

 nízka odbornosť vo vyučovaní cudzích 

jazykov v MŠ a na 1. Stupni ZŠ, 

 nedostatočné finančné ohodnotenie 

zamestnancov, 

 chýba jazykové laboratórium; 

 chýbajúci vlastný športový areál; 

 chýbajúci areál pre deti zo ŠKD; 

 vstup do telocvične cez hlavnú budovu 

školy; 

 činnosť ŠKD prebieha v kmeňových 

učebniach 1. stupňa ZŠ; 

 vysoký počet žiakov v malých priestoroch 

 vysoká hlučnosť na chodbách v čase 

mimo vyučovania; 

 učiteľská a žiacka knižnica nezaznamenala 

minimálne prírastky. 
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žiakov; 

 zrevitalizované a výborne vybavené odborné 

učebne s interaktívnymi tabuľami; 

 interaktívne tabule v 3 triedach MŠ, 

 dataprojektory a CD prehrávače vo všetkých 

triedach 1. stupňa; 

 rôznorodá krúžková činnosť; 

 netradičné  zvonenie; 

 2 najmodernejšie  počítačové učebne + 1 

z projektu INFOVEK; 

 rôznorodosť akcií organizovaných  školou; 

 sídlo CPPPaP v budove školy; 

 MŠ súčasť ZŠ; 

 flexibilita organizačných foriem v rámci dňa 

podľa potrieb detí  a situácií, 

 množstvo nových učebných pomôcok, 

 vkusne, účelne a farebne zariadený interiér Mš 

aj ZŠ, 

  

 prenájmy nebytových priestorov; 

 poskytovanie stravy cudzím stravníkom; 

 interný špeciálny pedagóg; 

 interný metodik VEU =  ITV; 

 vynikajúca práca 2  školských projektových 

manažérok; 

 spolupráca s PgF UK v Bratislave – cvičná škola; 

 výdaj desiatej žiakom MŠ i ZŠ; 

 separovaný zber plastov, papiera, olejov, 

drobnej elektrotechniky, skla.... 

Príležitosti Riziká 

 zapájanie sa do ďalších projektov,  

 získavanie 2% z daní pre ZRŠ, 

 získavanie financií z grantov, 

 revitalizácia školskej záhrady, 

 intenzívnejšia spolupráca s rodičovskou 

verejnosťou, 

 rozširovanie  ponuky krúžkov; 

 zvýšenie podpory zo strany rodičov; 

 dobudovanie školského športového a 

relaxačného  areálu – školskej záhradky; 

 skvalitnenie výučby cudzích jazykov; 

 družobná spolupráca škôl; 

 spolupráca so seniormi; 

 zriadenie pozície školského  psychológa; 

 využívanie alternatívnych zdrojov energií; 

 navrátenie financií z prenájmov od zriaďovateľa 

škole.  

 rozširovanie priestorov MŠ na úkor ZŠ  

už teraz na to dopláca ŠKD; 

 s pribúdajúcim počtom žiakov vytváranie 

viac paralelných tried daných ročníkov na 

úkor odborných učební; 

 nedostatočná priestorová kapacita pre 

zriaďovanie nových odborných učební; 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

investície; 

 hrozba havárií (obmedzená životnosť), 

 nesprávne nastavenie kontinuálneho 

vzdelávania a jeho ohodnotenie. 
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r) Školské stravovanie: 

○ Priemerný počet stravníkov na deň:    500 

○ Počet zamestnancov:   1 vedúca ZŠS  

       1 hlavná kuchárka,  

       6  pomocných kuchárok  (z toho 1,5 v MŠ) 

       0,5 upratovačky 

○ Samostatná kuchyňa:   áno 

○ Samostatná školská jedáleň:    áno 

○ Revitalizovaná v roku:               2011   konvektomat, umývačka, robot, stoly, police,  

       chladiace stroje...; 

       2011  výmena výdajných okienok, nová dlažba pod  

       výdajnými okienkami 

       2012  výmena okien za plastové v školskej kuchyni aj  

       v jedálňach MŠ + ZŠ; 

       2013  pokládka novej dlažby + obkladov a odtokov; 

       2013  čiastočná revitalizácia lapača tukov. 

 

Klady: 

 Zrekonštruovaná kuchyňa aj školská jedáleň, 

 chutná dobre vyvážená strava, 

 flexibilita podávania jedla pri rôznych druhoch alergií na stravu,  

 dobré podmienky pre kultúrne stolovanie detí,  

 dobrá spolupráca MŠ so ZŠS. 

 

Nedostatky: 

Nutné nákupy:  

 antikorový zásobník na tácky; 

 potreba zakúpiť 3 nové antikorové stoly do 

kuchyne; 

  taniere plytké (150) a hlboké (150); 

 taniere dezertné (50) pre MŠ; 

 váha 200 – 500 kg; 

 pravidelné vyťahovanie  lapača tukov  

podpísaná zmluva; 

 

 

 potreba výmeny dlažby na chodbách ZŠS  

 potreba výmeny obkladov, sanity a dlažby 

v umyvárke pred školskou jedálňou; 

 potreba revitalizovať vzduchotechniku; 

 vymaľovanie priestorov ZŠS (každoročne); 

 výmena dverí zo severnej časti; 

 výmena dverí v priestoroch ZŠS; 

 výmena dverí pri dovoze tovaru... 

 

 

Výdajňa v MŠ  

 je vymenené výdajňové okienko za väčšie,  

 umiestnená umývačka riadu, 

 nový drez , 

 

 

 

Nutné opravy:  

 potrebná kompletná revitalizácie: 

 výmena podlahy,  

 výmena nábytku, 

 výmena sifónu,  

 maľovanie... 
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Ďalšie informácie o škole : 

s)  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:  

o delenie žiakov na skupiny v predmetoch: 

Anglický jazyk: 

3. ročník – 3 skupiny 

4. ročník – 4 skupiny 

5. ročník – 4 skupiny 

6. ročník-  3  skupiny 

7. ročník – 3 skupiny 

8. ročník – 3 skupiny 

9. ročník – 3 skupiny 

Informatika: 

 5. ročník - 4 skupiny 

 6. ročník – 3 skupiny 

             7. ročník – 3 skupiny 

            9. ročník – 3 skupiny 

Telesná výchova: 

 5. ročník – chlapci a dievčatá 

 6. ročník – chlapci a dievčatá 

7. ročník – chlapci a dievčatá 

8. ročník – chlapci a dievčatá 

9. ročník – chlapci a dievčatá 

 

 Psychohygienické zásady pri tvorbe rozvrhu hodín:  

●  1. a 2. ročník – maximálne 5 hodín v jeden deň 

● 3. – 9. ročník – maximálne 6 hodín v jeden deň 

● dodržiavanie obedovej prestávky,  prestávky medzi vyučovacími hodinami   

 po 1. hodine – 10 minút 

          po 2. hodine – 15 minút 

 po 3. hodine – 25 minút 

 po 4. a 5. hodine – 10 minút 

● po predmete telesná výchova nenasleduje vyučovacia hodina typu písanie, výtvarná 

výchova, 

● striedanie náročných a menej náročných vyučovacích predmetov vzhľadom na žiakov sa nie 

vždy dalo dodržať. 
 

t)  Voľnočasové aktivity školy :  
 

Materská škola 

Činnosti záujmových útvarov v školskom roku 2012/2013 

V šk. roku 2012/2013prebiehali v našej MŠ nasledovné záujmové krúžky a aktivity: 

Anglický jazyk: p. Kosánová 

 celoročný 

 3 skupina po 14 detí 

 rodič 

 2 x týždenne po 30 min. 

 

Tanečný krúžok pod vedením p. učiteľky 

Engiovej: 

 celoročný 

 3 skupiny po 15 detí 

 Učiteľka MŠ 

 1 x týždenne 45 min.  

CVČ keramika počítače 

                       1x do týždňa 

                        2 skupiny po 20 detí 

                        1x 60 minút  

Plavecký výcvik v spolupráci so Sport-komplexom  

                         10x v apríli 

                          1 skupina 28 detí 

 

Korčuľovanie: 1x do týždňa 

                          2 skupiny 20 detí 

                           10x v novembri  
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Krúžky pracovali celý rok bez problémov. Úroveň krúžkov bola na kvalitnej úrovni. Krúžkami si 

deti rozvíjali zručnosti, schopnosti, vedomosti. Plaveckým výcvikom si deti rozvíjali vzťah k športu, 

aby odbúrali strach z vody. V Anglickom jazyku budú  pokračovať v základnej škole. 

 

Základná škola 

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

v šk. roku 2012/2013 vytvorené možnosti pre široký výber záujmových činností:  

v 30 skupinách  záujmových útvarov pracovalo 453  žiakov, viacerí z nich navštevovali niekoľko 

krúžkov. 

 

 

 

 

u) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom:  

 Škola veľmi intenzívne spolupracovala s Výborom ZRŠ pri ZŠ aj ZRŠ pri  MŠ. Pravidelne sa 

vedenie školy stretávalo s výborom, informovalo o napĺňaní vízie školy. ZRŠ  poskytlo škole 

finančné prostriedky z fondu opráv, ktorý zriadilo ako pomoc škole. Finančné prostriedky boli 

použité na ravitalizáciu kabinetov učiteľov, výmenu dverí v MŠ, nákup nábytku do MŠ, nákup 

interaktívnych tabúľ a učebných pomôcok pre žiakov... Na účet pod názvom FOND OPRÁV 

prispela väčšina zákonných zástupcov žiakov ZŠ sumou 10,- €/na žiaka.   

 V rámci spolupráce školy s rodičmi školy ponúkla zákonným zástupcom svojich žiakov: 

 

1. Zriadenie konzultačných hodín pre rodičov v mimopracovnom čase rodičov. 

2. Používanie pracovných elektronických adries na komunikáciu s rodičmi žiakov 

(priezvisko učiteľa@zskomenskehoba.sk). 

3. Skvalitnenie webovej stránky školy – častejšie inovácie podujatí školy v rámci 

informovanosti verejnosti. 

4. Organizácia Dní otvorených dverí.  

P.č. Názov krúžku 

1.  Hravá angličtina v 1. ročníku - 3 skupiny 

2.  Učíme sa ANJ v 2. ročníku   - 1 skupiny 

3.  Angličtina v 3 . a 4. ročníku 

4.  Džudo – sebaobrana  

5.  Príprava na prijímacie skúšky MAT – 2.sk 

6.  Príprava na prijímacie skúšky SJL – 2.sk  

7.  Šachový krúžok 

8.  Loptové hry  

9.  Tanečný krúžok 

10.  Gastronomický - 3 skupiny 

11.  Futbal chlapci 2. stupeň 

12.  Florbal – mladší žiaci 

 

P.č. Názov krúžku 

13.  Futbal – prípravka 3.a 4. ročník 

14.  Florbal – starší žiaci  

15.  Futbal – prípravka 1. a 2. ročník 

16.  Tvorivé dielne 

17.  ZUMBA - Aerobic 

18.  Šachový krúžok 

19.  Nemčina pre malých  

20.  Čítanie v knižnici 

21.  Dramatický krúžok 

22.  Zdravotný krúžok  

23.  Volejbalový krúžok 
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5. Organizácia osláv učenia s rodičmi žiakov prvého stupňa. 

6. Spoločné brigády s rodičmi. 

7. Organizovanie triednych aktívov  ZRPŠ a informatívnych popoludní pre rodičov. 

8. Prizývanie rodičov na: 

− celoškolské vedecké konferencie na záver modelových mesiacov,  

−  prezentácie žiackych prác v rámci projektu Moja ročníková práca, 

− celoškolské tvorivé dielne (jesenné, vianočné, veľkonočné...), 

− predajné trhy žiakov v rámci adventu a predveľkonočných aktivít, 

− besedy ako zdrojových ľudí – odborníkov.... 

9. Prizývanie rodičov na vzdelávania, ako napr. Rešpektovať a byť rešpektovaný... 

 

v) 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 

 V spolupráci s CPPPaP BA III boli realizované konzultačno-poradenské služby pre rodičov 

žiakov zamerané na zlepšenie ich štýlu výchovy a starostlivosti o deti a žiakov s 

vývinovými poruchami – s poruchami aktivity a pozornosti a vývinovými poruchami 

učenia s cieľom zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a rodiny; 

 bola zabezpečená  efektívna spolupráca školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej 

miestnej komunity – Školský úrad Rača, Senior klub v Krasňanoch, Domov dôchodcov v 

Rači, Matica slovenská v Rači... 

 na škole pôsobili 2 pracovníci (psychológ a terapeut) CPPPaP BA III pre 1. aj 2. stupeň 

 škola spolu s pracovníkmi CPPPaP BA III  pripravovala spoločné projekty podľa požiadaviek 

učiteľov a ponúk CPPPaP; 

 spolupráca bola predovšetkým v týchto  oblastiach: 

o vzdelávacie projekty pre triednych učiteľov; 

o spoločne riešené problémy súvisiace s ohrozením mravného vývinu detí a žiakov; 

o prevencia drogových závislostí; 

o spoločne realizované projekty a aktivity v rámci prevencie a eliminácie rizikového 

správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako 

aj na podporu morálneho a právneho vedomia, 

o tréningy pre učiteľov: 

− ako zvládať stres, agresivitu a ako riešiť problémy, 

− rozvoj komunikačných zručností  efektívna komunikácia, 

− ako pracovať so žiakmi s poruchami učenia. 

 

 Bola realizovaná spolupráca: 

o  so ŠPÚ: 

 v rámci pilotných projektov, 

 naši učitelia sú členmi celoslovenských PK a spoluautormi ŠVP, 
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o s Asociáciou S. Kovalikovej v rámci zavádzania moderných vzdelávacích metód do 

vyučovania, 

o s Nadáciou pre deti Slovenska v rámci vzdelávania pedagogických a odborných 

zamestnancova pri ďalších aktivitách..., 

o s OZ Združenie Veselá škola pri zavádzaní inovatívnych metód a foriem práce do 

vyučovania a pri tvorbe obohateného prostredia tried a školy..., 

o s CVČ v rámci návštev keramickej dielne, pri organizovaní besied pre žiakov 

a regionálnych kôl súťaží pre žiakov..., 

o  s firmou Microsoft Slovakia: 

− v rámci podpory stránky ŠKOLA 21 → webináre pre vedenie školy moderných škôl, 

− zriadenie vzorovej multipointovej učebne, 

− prezentácia školy na celoslovenskej konferencii Moderné školy nám bol udelený 

titul „Inovatívna školy 2013“, 

o  s UNICEF-om spolupráca pri realizovaní projektu CHIPS, 

o  s Ligou pre duševné zdravie  charitatívne akcie, 

o  s NÚCEM pri tvorbe testov v rámci viacerých celonárodných projektov, 

o  s organizáciou Živica v rámci projektu ZELENÁ ŠKOLA... 

 

z) Oblasť finančného a materiálno- technického zabezpečenia  

Pri čerpaní finančných prostriedkov, spotrebe energií, šetrení materiálom dodržiavame 

zásady maximálnej hospodárnosti. 

 

 

Spolupracujeme s rodičmi, získavame sponzorské dary a 2% podielu z daní. Za pomoci rodičov sa snažíme 

udržiavať budovu, zariadenie a dvor v dobrom stave; snažíme sa predchádzať haváriám a postupne 

zabezpečujeme opravy a maľovanie. 
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 prenájmy priestorov školy, 

 príprava stravy pre cudzích stravníkov, 

 spolupráca s rodičovským združením 

a inými neziskovými organizáciami v rámci 

sponzorských darov, 

 zapájanie sa do projektov, 

 zrekonštruované sociálne zariadenia, 

 obnovená maľba školy a čiastočne 

zrevitalizované podlahy, 

 zrekonštruovaná telocvičňa, 

 vymenené interiérové dvere, 

 výmena väčšiny svietidiel v budove školy, 

 internet na optike, 

 bezdrôtový internet –wifi, 

 zrevitalizované a moderne vybavené 

všetky odborné učebne, 

 kompletne zrevitalizované kmeňové triedy 

a sociálne zariadenia v MŠ, 

 zmodernizovaná školská kuchyňa 

s domácou a veľmi vyváženou stravou, 

 zrevitalizovaná herňa školského klubu 

detí,  

 vyregulované kúrenie v budove školy,  

 zrevitalizovaný školský dvor v MŠ  nové 

hracie prvky, prekryté pieskovisko,... 

 

 

 zlý technický stav budovy školy - 42-ročná  

 zlý technický stav nevymenených okien (okná 

s kovovými rámami) hlavne v severnej časti 

budovy a v MŠ (hrdzavé kĺby, vetracie okná 

nefunkčné) → zatekanie, ničenie novej 

maľovky 

 veľké úniky tepla v severných krídlach 

z dôvodu starých okien 

 popraskané keramické obloženie na fasáde 

školy  

  v čase školských prázdnin sa musí vykurovať 

celá budova školy z dôvodu prevádzky MŠ 

a prenajatých priestorov, 

 chýba jazykové laboratórium, 

 schodené podlahy na niektorých  chodbách 

a v triedach, 

 chýbajúci vlastný športový areál, 

 v školskej kuchyni: 

 nefunkčný odsávací systém v školskej 

kuchyni   tvorba plesní; 

 chýbajú taniere plytké) a hlboké (150) 

 taniere dezertné (50) pre MŠ 

 poháre (150) pre ZŠ aj MŠ 

 zlý technický stav elektroinštalácií; 

 zlý technický stav toaliet na prízemí; 

 nevymenené osvetlenie v kabinetoch, 

zborovni, na toaletách... 

 chýbajúci areál pre deti zo ŠKD; 

 vstup do telocvične cez hlavnú budovu školy; 

 činnosť ŠKD prebieha v kmeňových učebniach 

1. stupňa ZŠ; 

 vysoký počet žiakov v malých priestoroch  

vysoká hlučnosť na chodbách v čase mimo 

vyučovania; 

 učiteľská a žiacka knižnica nezaznamenala 

minimálne prírastky. 
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PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 

 ponechanie finančných prostriedkov za  

prenájmy škole  

 zvýšenie počtu prenájmov  telocviční 

a tried 

 zvýšenie finančných prostriedkov za 

prenájmy jednotlivým subjektom 

 pokračovanie v podávaní žiadostí 

o projekty v rámci MČ  a rôznych 

neziskových organizácií 

 využívanie alternatívnych zdrojov energií 

 

 nedostatočná priestorová kapacita pre 

zriaďovanie nových odborných učební 

 rozširovanie priestorov MŠ na úkor ZŠ  už 

teraz na to dopláca ŠKD; 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

investície 

 zatekanie bočných stien budovy 

 hrozba havárií (ich obmedzená životnosť) 

 havarijný stav elektroinštalácií 

 nezrekonštruované odpady spolu so 

sociálnymi zariadeniami – nebezpečenstvo 

opotrebenia potrubí (ako v minulosti) 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

investície; 

 hrozba havárií (obmedzená životnosť). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala a predkladá:        

V Bratislave dňa : 15.09.2013             Mgr. Tatiana Kizivatová 

              riaditeľka školy 


