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Vypracovali: 

Mgr. Oľga Mäsiariková 

 

 

 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

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

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

a školských zariadení. 

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

3. Koncepcia školy na roky 2008/2009 

4. Plán práce ZŠ Hubeného 25 na školský rok 2008/2009. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Hubeného 25 

7. Ďalšie podklady (uviesť konkrétne napr. vyhodnotenie jednotlivých podujatí atď.) 
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Základnej školy Hubeného 25 za školský rok 2008/2009. 

 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole:  

 

1. Názov školy:  Základná škola s materskou školou 

2. Adresa školy: Hubeného 25, 831 53 Bratislava 

3. Tel. č. / fax: 02 44883142, 02 44884140 

4. Internetová    
    adresa: 

www.zshubenehoba.edu.sk 
 

    Elektronická    
    adresa: 

riaditel@zshubenehoba.edu.sk, 
zastupkyna@zshubenehoba.edu.sk, 
tajomnicka@zshubenehoba.edu.sk 
 

   

5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava - Rača 

    Adresa     
    zriaďovateľa: Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

IĆO zriaďovateľa: 304 557 

 

 6.  Vedúci zamestnanci školy: 
 

Riaditeľ školy: Mgr. Ján Teplan 

Zástupca školy pre I. stupeň: Mgr. Oľga Mäsiariková 

Zástupca školy pre II. stupeň Mgr. Oľga Mäsiariková 

vedúca MZ ŠKD : Dana Osuská 

vedúca ŠK a ŠJ: Anna Gabrhelová 

 

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

 

7.1  Údaje o rade školy: 

Rada školy pri ZŠ Hubeného 25 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 13. januára 2009. Funkčné obdobie začalo 

dňom  13. januára 2009 na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy: 

 

Dátum ustanovenia:  13. január 2009 

Počet členov:  11 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda RŠ : Mgr. Mária Dolnáková 

 počet 

pedagogickí zamestnanci : 2 

nepedagog. zamestnanci : 1 

rodičia : 4 

delegovaní zástupcovia  MZ MČ Bratislava - Rača: 4 

http://www.zshubenehoba.edu.sk/
mailto:riaditel@zshubenehoba.edu.sk
mailto:zastupkyna@zshubenehoba.edu.sk
mailto:tajomnicka@zshubenehoba.edu.sk
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Činnosť rady školy za školský rok 2008/2009: 
(počet zasadnutí rady školy, problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh 

školy) 

Rada školy sa za obdobie od 28.4.2008 do 28.4.2009 zišla päťkrát.  

Na svojich zasadnutiach: 

- prerokovala a schválila Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ Hubeného 25 

- podporila návrh koncepcie školského vzdelávacieho programu 

- vyjadrila sa k zlúčeniu školy so ZŠ Plickova, zaujala podporné stanovisko k riešeniu dopravy 

žiakov z Rače a Východnej stanice 

- zaoberala sa investíciami do rekonštrukcie v postupných krokoch (sociálne zariadenia) 

- informovala sa o financovaní školy – iniciatíva poslancov MČ Bratislava Rača 

 

 

7.2 Predmetové komisie a metodické združenia - poradné  

orgány riaditeľa školy:  

Členovia gremiálnej porady vedenia školy:  

- riaditeľ školy 

- zástupca riaditeľa školy pre ZŠ 

- zástupca riaditeľa školy pre MŠ 

- výchovný poradca 

- vedúci MZ a PK 

Poradné orgány riaditeľa školy: 

- PK spoločensko-vedné predmety 

- PK cudzích jazykov 

- PK prírodovedných predmetov 

- MZ I. stupeň 

- MZ ŠKD 

Poradné orgány pracovali podľa jednotlivých plánov komisií, ktoré vychádzali z plánu práce 

školy. Každého zasadnutia poradných orgánov sa zúčastnil jeden člen z vedenia školy, čo 

umožňovalo promptné riešenia vzniknutých problémov. 

 

b)  Údaje o žiakoch školy za školský rok 2008/2009: 

 

 Stav žiakov k 15.09.2008 Stav žiakov k 31.08.2009  

 I. stupeň ŠVVP ŠKD   I. stupeň ŠVVP ŠKD 

0. roč. 14 - 12  0. roč. 13 - 12 

1. roč. 52 - 46  1. roč. 51 - 45 

2. roč. 56 1 50  2. roč. 56 2 45 

3. roč. 52 3 43  3. roč. 52 4 40 

4. roč. 53 1 32  4. roč. 54 3 25 

spolu: 227 5 183  spolu: 226 9 167 

         

 II. stupeň ŠVVP    II. stupeň ŠVVP  

5. roč. 42 2   5. roč. 42 2  

6. roč. 36 3   6. roč. 36 4  

7. roč. 34 5   7. roč. 34 5  

8. roč. 58 9   8. roč. 58 9  

9. roč. 60 2   9. roč. 59 2  

spolu: 230 21   spolu: 229 22  
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Celkom 
spolu: 457 26 183  

Celkom 
spolu: 455 31 167 

 
Poznámka:  ŠVVP – žiaci so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami 
 

 

Údaje o počte detí materskej školy 

 

 

 

Počet žiakov mimo regiónu MČ Bratislava – Rača k 31. 08. 2009: 

 
por.č. Názov MČ Počet žiakov 

1. Vajnory 11 

2. Petržalka 5 

3. Staré Mesto 6 

4. Nové Mesto 37 

5. Senec 3 

6. Dunajská Streda 1 

7. Iné 18 

  SPOLU: 81 

 

 

 

c) Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

 

 
POČET ŹIAKOV Z CELKOVÉHO POĆTU 

ZAPÍSANÝCH 
POČET 
TRIED 

POČET  

ŽIAKOV  
z toho:  

Mimo regiónu 
 Počet  

detí 
Samostatné 

SPOLU DIEVČATÁ 
MČ BA - Rača 

odklady nezaškolení v MŠ 
  

54 27 8 6 0 3 

 

 

 

 

 

Ročné 

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

Počet  
tried 

Z toho  
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z toho 
 v špec. 

tried. 

Z toho 
integ. 

Počet  
tried 

Z toho  
špec.  
tried. 

Počet  
žiakov 

Z toho  
v špec.  
tried. 

Z toho 
 integ. 

3-ročné 1 - 22 - - 1 - 22 -  

4-ročné 2 - 21 - - 2 - 21 -  

5-ročné 1 - 24 - - 1 - 24 -  

6-ročné - -  -  - -  -  

spolu  -  -   -  -  
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d)  Počet prijatých žiakov na štúdia do prvého ročníka na  SŠ 
      

žiaci 9. ročníka 

 

 Počet 

žiakov 

9. roč. 

 

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

Gymnáziá Stredné odborné 

školy* 

SOU-4. ročné SOU-3. ročné OU-2.ročné 

59 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

17 17 42 42  -  -  - 

* priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy 

 

Všetci žiaci boli umiestnení a zapísaní na vybraný typ SŠ. 
 

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 

42 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

 4 4 - - - 

 

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

žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 
 

Ročník 

 

Počet žiakov 

prijatých na SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník 1 SOŠ Ivánska cesta 21 

7. ročník -  

6. ročník -  

5. ročník -  

 

 

e) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

 

e)1 I. stupeň základnej školy   
 

prospech žiakov: Hodnotenie žiakov nultého ročníka 

V školskom roku 2008/2009 bol na škole zriadený nultý ročník. Jeho úlohou bolo v priebehu 

jedného školského roka akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby dieťa po jeho absolvovaní bolo 

schopné sa začleniť do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka 

ZŠ. Metodické postupy práce so žiakmi v nultom ročníku zohľadňujú vek detí, sociálne 

pomery v rodine, podnetné výchovné prostredie a individuálne schopnosti dieťaťa. Učebný 

plán je zameraný na rozvoj komunikačných schopností, grafomotorických zručností 

a výtvarnej výchovy, zmyslovej výchovy, základy matematických predstáv, telesnej, 

pracovnej a hudobno-pohybovej výchovy. Žiaci nultého ročníka boli hodnotení slovne – na 

polroku a na konci šk. roka boli na vysvedčení charakterizované jeho dobré vlastnosti, postup 

vo vývine reči, motoriky, grafomotoriky, sebaobslužných prác, zmyslovej výchovy 

a matematických predstáv. V slovnom hodnotení bolo opísané, čo je potrebné zmeniť, zlepšiť, 

v čom treba dieťaťu pomáhať. 
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V rámci vyučovania žiaci pracovali v počítačovej učebni, v herni, v telocvični 

a v multimediálnej učebni, navštevovali rôzne záujmové útvary – anglický jazyk, turistika, 

informatika, šikovné ruky, keramika ... Pozitívne pôsobenie systému prípravy v nultom 

ročníku sa prejavilo v náraste intelektových potencialít detí, najmä v prvom roku školskej 

dochádzky. 

 

Hodnotenie žiakov 1. ročníka 
 
 
VDV -   Veľmi dobré výsledky 

DV    -    Dobré výsledky  

SV    -     Slabé výsledky 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Celkom 224 226 Celkom 230 229 

Prospeli 224 224 Prospeli 216 228 

Neprospeli - - Neprospeli 14 1 

Neboli klasifikovaní - 2 Neboli klasifikovaní - - 

Mali samé jednotky 61 63 Mali samé jednotky 23 21 

Mali známku 
dostatočný 1 3 

Mali známku 
dostatočný 81 90 

Mali známku 
nedostatočný - - 

Mali známku 
nedostatočný 14 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka podľa variantu A 

 

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SjaL Aj M Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy 

2. 

 

2.A 1,57 - 1,3 1,1 - - 1,32 

2.B 1,4 - 1,22 1,4 - - 1,34 

3. 
3.A 1,72 1,68 1,61 - 1,29 1,54 1,57 

3.B 1,83 1,91 1,33 - 1,04 1,15 1,61 

 2. polrok 

VDV 47 

DV 4 

SV - 

Opakuje 1.roč. - 

Neklasifikovaní - 

Spolu 51 

 1. polrok 2.polrok 

Celkom 454 455 

Prospeli 440 452 

Neprospeli 14 1 

Neboli klasifikovaní - 2 

Mali samé jednotky 84 84 

Mali známku dostatočný 82 93 

Mali známku nedostatočný 14 1 



 8 

4. 
4.A 1,58 1,69 1,42 - 1,15 1,08 1,58 

4.B 1,85 1,81 1,7 - 1,62 1,66 1,61 

Ø  jedn. 

predmet 
 1,658 1,772 1,43 1,25 1,275 1,357 1,505 

 

e)2  II. stupeň základnej školy 

 

Ro

č. 
Tr. 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried   

SjaL Aj Nj D Z Ov  M F CH P 
Tch

v 
Vv Hv Tv 

Nv/

Ev 
Inf 

Ø 

trie

dy 

5. 

5.A 2,09 2,21 - 1,95 2,42 - 2,28 - - 2,24 - - - - - 1,0 2,07 

5.B 2,14 2,10 - 1,62 2,29 - 2,0 - - 2,05 - - - - - 1,0 1,88 

5.C - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6. 

6.A 2,42 2,16 - 1,84 2,05 - 1,95 2,47 - 1,84 - - - - - - 2,1 

6.B 2,47 2,58 - 1,58 2,23 - 2,82 2,43 - 2,18 - - - - - - 2,33 

6.C - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7. 

7.A 2,94 2,66 2,61 2,16 2,55 - 2,55 2,70 - 2,38 - - - - - - 2,38 

7.B 3,0 2,9 3,25 3,12 2,87 - 3,18 3,06 - 2,93 - - - - - - 2,48 

7.C - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8. 

8.A 2,6 2,7 - 2,03 2,63 2,1 3,3 2,85 3,13 2,3 - 1,53 1,0 - - - 2,34 

8.B 2,86 2,75 - 2,14 2,39 2,18 3,39 2,93 3,13 2,57 - 1,1 1,48 - - - 2,41 

8.C -  - - - - - - - - - - - - - - - 

9. 

9.A 2,66 2,73 2,93 1,96 2,56 - 2,87 2,73 3,0 1,8 - 1,03 1,16 - - - 2,41 

9.B 2,27 2,4 2,79 1,65 2,41 - 2,61 2,78 2,75 2,24 - 1,0 1,48 - - - 2,12 

9.C -  - - - - - - - - - - - - - - - 

Ø  jedn. 

predmet. 
2,545 2,519 

 

 
 

2,895 2,01 2,44 2,14 2,695 2,743 3,001 2,25 - 1,16 1,28 - - - 2,235 

 

e) 3 Výsledky externých meraní -  MONITOR  9 
 

 počet žiakov M Sj 

 trieda 
v 
termíne 

náhrad. 
termín 

Ø poč. 
bod. v SR 

Ø v %  
v SR 

Ø poč. 
bod. 

úspešnosť 
v % 

Ø poč. 
bod. v SR 

Ø v % 
v SR 

úspešnosť 
v % 

Ø poč. 
Bod. 

9.A 30 - 10,6 53,0 9,3 46,8 12,25 61,3 49,3 9,8 

9.B 29 - 10,6 53,0 10,8 54,1 12,25 61,3 59,8 11,9 

 

e) 4 Správanie žiakov: 
 

I. stupeň  1.polrok 
 

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

Pochvaly triednym učiteľom 46 32 Pochvaly triednym učiteľom 14 9 

Pochvaly riaditeľom školy - 19 Pochvaly riaditeľom školy 24 25 

Pokarhania triednym 
učiteľom 11 15 

Pokarhania triednym 
učiteľom 14 15 

Pokarhanie riaditeľom školy - 4 Pokarhanie riaditeľom školy 9 18 

Znížená 
známka 
zo správania 
  

2. stupeň - 1 Znížená 
známka 
zo správania 
  

2. stupeň 13 12 

3.stupeň - - 3.stupeň 5 11 

4. stupeň - - 4. stupeň 0 1 
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f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2008/2009:  

 

I. stupeň 

 

II. stupeň 

 

  

Ročník Trieda 

Uplatňované učebné 

plány Ročník Trieda 

Uplatňované učebné 

plány 

1. 

 1.A 1 (učebný variant)  

5. 

   (učebný variant) 

 1.B 1  5.A 3 

1.C 1 

5.B 

 

3 

2. 

 2.A 1 

 2.B 1 

6. 

 6.A 3 

3. 

 3.A 3 6.B 3 

3.B 3    

4. 

 4.A 3 

7. 

 7.A 3 

 4.B 3 7.B 3 

   

 

8. 

 8.A 3 

  8.B 3 

    

 

9. 

 9.A 3 

  9.B 3 

     

   

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie:  
 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet Materská škola  + Počet 

zamestnanci ZŠ –spolu 51,45 zamestnanci ŠKD 7 zamestnanci  MŠ 6,5 

Z toho PZ* 23,35 Z toho PZ 7 Z toho PZ 5 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 23,35 - kvalifikovaní 7 - kvalifikovaní 5 

- nekvalifikovaní - - nekvalifikovaní - - nekvalifikovaní - 

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

Z toho NZ** 7,6 Z toho NZ - Z toho NZ 1,5 

Z počtu NZ  Z počtu NZ - Z počtu NZ  

- školský psychológ*** - - upratovačky - - upratovačky 1,5 

- špeciálny pedagóg -     

- asistent učiteľa -     

- upratovačky 5,2 Školská kuchyňa a jed.    

- ostatní  2,4 zamestnanci -spolu 7   
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Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ 
51,45 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
35,35 

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

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

+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou 

 

g) 1  Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2008/09 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Anglický jazyk 21 hod., 3 učitelia 

Etická výchova 7 hod., 6 učitelia 

Technická výchova 10 hod., 6 učitelia 

Občianska výchova 1hod., 1 učiteľ 
 

 

 

h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy: 

 

 ( za školský rok 2008/2009) 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

II. kvalif. skúška 3 1 rok   

Výtvarné techniky 4 1 rok   

Doktorantské 

štúdium učiteľstva 

na I. stupni 

1 1 rok   

Anglický jazyk pre 

I. stupeň 
2  2. rok  

 

 

i)  Aktivity a prezentácie školy na verejnosti:  

 

Aktivity  organizované ZŠ Aktivity, do ktorých sa ZŠ zapojila 

Čítanie pod perinou (1.a 2. roč.) noc v škole Ilustrácie kníh Márie Ďuríčkovej – reg. 

Súťaž v spolupráci MS Rača 

Pešie vychádzky do okolia školy – Obec, 

v ktorej bývam, Sídlisko, v ktorom žijem  

Výchovný koncert ĽŠU Vrbenského 

Exkurzia VILLA VINO Deň Zeme 

Exkurzia Pamätníček slovenskej korune Deň mlieka 

Park J. M. Hurbana - exkurzia Zdravá škola 

História Rače – beseda Svetový deň vody 

Premietanie filmu o Rači Sloboda zvierat 

Ľudové remeslá a súčasnosť – altern. 

Vyučovanie v ÚĽUVe 

Euro – nová slovneká mena 

Pešia vychádzka Od bratislavskej fontány 

k fontáne s rozprávaním povestí 

Ekotopfilm 

SNG – tvorivé dielne pre žiakov Návšteva dopravného ihriska Vajnory 



 11 

Výtvarná súťaž v ŠBD Dni otvorených dverí na SŠ 

Výstava v Bibiáne Exkurzia na Devín 

Výstava Európa v škole Výtvarné práce do časopisu Adamko 

Prezentácia prác žiakov z Vv, Pv, Ev, Spv, 

Ob.s ... nástenky, panely, besiedky 

Výtvarné práce do časopisu Vrabček 

Predvianočné triedne posedenia Plavecký výcvik 

Mikuláš v triede Výtvarné práce do denníka Pravda „Moje 

najkrajšie Vianoce“ 

Ľudové predvianočné zvyky – po škole 

chodí Lucia a vymetá kúty 

Protidrogová prevencia, projekt 

v spolupráci CPPPaP 

Pečenie vianočného pečiva Račianska olympiáda 

Výstava KD Krasňan – kraslice a ručné 

práce 

Slávik Slovenska 2009 

Divadelné predstavenia ŠBD Veselý deň – kultúrna akcia 

Divadelné predstavenie v Nitrianskom 

divadle 

Vybíjaná 

Filmové predstavenie ku Dňu detí Hviezdoslavov Kubín 

Deň otvorených dverí na škole Keramická dielňa 

Školský vzdelávací program – 1. a 5. ročník KLOKAN – matematická súťaž 

Pešia turistika do Malých Karpát Basketbalový turnaj 

Návšteva soľnej jaskyne „Správaj sa normálne“ 

Bojnice ŠvP – návšteva sklárskej dielne Trieda a jej piataci - CPPPaP 

Dolný Smokovec – múzeum TANAPu, 

expozícia tatranskej prírody 

Antidiskriminácia – výchovný koncert 

Belianska jaskyňa Šachový turnaj 

Popradské pleso, Štrbské pleso Pieseň večne živá 

Chvojnica – ŠvP Minifutbal 

SNM – výstava ŠANGRILA Branné preteky 

Exkurzia na zvieracej farme – Modra  

Exkurzia do včelárskeho múzea – Kráľová 

pri Senci 

 

Návšteva poľovníckeho zámku – 

Topoľčianky 

 

Exkurzia do Arboréta v Tesárskych 

Mlyňanoch 

 

Exkurzia do Národného žrebčína 

v Tesárskych Mlyňanoch 

 

Nitriansky hrad, kaplnka  

ZOO Bratislava  

Mlyn Jelka  

Deň jabĺk – beseda, program zdravej 

desiatej 

 

Klzisko vo Vajnoroch  

Kriminalistické múzeum  

Dopravné múzeum  

Beseda s príslušníkom polície  

Semafor  

Pola radí deťom – prednáška  

Otvorené vyučovanie pre predškolákov MŠ  
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Vystúpenie psovodov a ich zverencov  

Vianočná akadémia ZŠ pre MŠ  

Projekt Ľudová slovesnosť – 5. roč.  

Euro – naša nová mena – 5. roč.  

Deň matiek  

Deň otcov  

Multikultúrna výchova – žiaci iných kultúr  

Exkurzia k buste J. Salinského  

MDD – olympiáda v šikovnosti žiakov   

Plavecký výcvik  

Súťaž Maľovanie na asfalt  

Darčeky a pozdravy k sviatkom  

Karneval so šašom Marošom  

Pošta Ježiškovi  

Turnaj vo vybíjanej  

Výstava Veselé tekvice  

Súťaž Najkrajšia stavba – mesto – lego  

Súťaže a kvízy – originálny výrobok 

z papiera, Slovensko hľadá talent, Najlepší 

hlásateľ Tel. novín, Poznám dopravné 

značky a pravidlá cestnej premávky 

 

Kronika regionálneho poznávania  

Divadelné predstavenie v Bibiane  

Súťaž Poznám svoj región  

Budapešť – Tropicarium – exkurzia  

Divadelné predstavenie Nová scéna  

Botanická záhrada  

ŠvP Valaská Belá  

Aquapark Senec  

Prednáška Diabetes a jeho dôsledky  

História Bratislavy  

Viedeň pred Vianocami  

Prezentácia Úradu práce pre 9. roč.  

Beseda s príslušníkmi PZ  

Divadelné predstavenie LUDUS  

História EU, zavedenie eura EIC, exkurzia, 

prednáška  

 

Noc strašidiel  

Anglická kráľovná v Bratislave – 

privítanie 

 

Trestné právo pre mladistvých – beseda  

Výstava A. Frankova  

Prevencia rizikového správania – 8. roč.  

Rozprávková škola  
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i.1)  Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov  

súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie 

v medzinárodných súťažiach 
regionálne 

kolo 

krajské 

kolo 

celoslovenské 

kolo 
názov súťaže umiestnenie 

Geografická olympiáda 2     

Chemická olympiáda 3     

Európa v škole 1, 3     

Rozprávkové vretienko 2, 2, 3     

Šaliansky Maťko 3     

Račiansky jahodový 

kvet 

3     

Hliadka ml. 

zdravotníkov 

2     

 

Žiaci našej školy sa zapojili aj do ďalších súťaží, kde úspešne reprezentovali školu: 

- Pytagoriáda 

- Klokan 

- Šachový vianočný turnaj 

- Slávik Slovenska 2009 

- Matematická a fyzikálna olympiáda 

- Hviezdoslavov Kubín 

- Športové súťaže 

 

 

j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená:  

  

Názov projektu Termín začatie 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Učebňa VT II Máj - jún 2008 Október 2008  

Gymnastická 

telocvičňa 

Apríl 2009 September 2009  

Fitlopty v nultom 

ročníku 

Marec 2009 September 2009  

 

Škola podala ďalšie návrhy na projekty, ktoré neboli akceptované v tomto školskom roku: 

- Revitalizácia ŠJ 

- Alternatívne zdroje energie 

- Interaktívne tabule 

  

l)  Priestorové a materiálne podmienky školy: 
Na škole sú zriadené odborné učebne:  

fyziky, chémie, hudobnej výchovy, anglického jazyka, jazyková učebňa I. stupeň, 2 učebne 

VT, biológie, výtvarnej výchovy 

 Učebne spĺňajú podmienky na plnenie učebných plánov a učebných osnov. Sú 

vybavené primeraným školským nábytkom, učebne VT sme doplnili o ďalšiu techniku. 

Zlúčením našej ZŠ so ZŠ Plickova sme získali ďalšie počítače, na základe toho sa dobudovala 

ďalšia učebňa VT (rozvody, nábytok, podlaha ...). Nárastom žiakov na škole sme vytvorili 

novú kmeňovú učebňu pre žiakov zo ZŠ Plickova (II. B). Vypracoval sa projekt na vytvorenie 
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Gymnastickej telocvične, ktorá by mala posilniť priestory na realizáciu telesnej výchovy na 

škole. Postupnými krokmi sme začali s obnovou vybavenosti kmeňových tried stoličkami 

a lavicami (40% tried).  

Telocvičňa je priestranná, vhodná na plnenie učebných plánov, kabinet telesnej výchovy je 

doplňovaný novými modernejšími pomôckami. K telocvični patria dve šatne, sociálne 

zariadenie a dve chodby. Činnosť ŠKD prebiehala v kmeňových učebniach I. stupňa ZŠ, Tv a  

v herni. Herňa je priestranná, vybavená funkčným nábytkom, každoročne dopĺňaná 

pomôckami. Učebňa disponuje zvukovou aparatúrou a video technikou. 

Škola nemá školské ihrisko. 

 

o) Výchovno-vzdelávacie výsledky, a oblasti, v ktorých sú  nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení:  

Hlavným cieľom a úlohou školy bolo zvyšovať vedomostnú a výchovnú úroveň žiakov. 

Z hospitačnej činnosti vedenia školy vyplynulo, že žiaci požadované učivo štandardov 

ovládajú. Vyučujúci vo vyučovacom procese kládli dôraz na komunikatívno – poznávací 

princíp, logické myslenie, rozvoj zručnosti žiakov, diferencovaný prístup, utvrdzovanie učiva. 

Už tradične lepšie vyučovacie výsledky zaznamenali žiaci na I. stupni. Je to spôsobené aj tým, 

že žiaci viac pracujú pod kontrolou rodičov. V porovnaní s minulým školským rokom narástol 

počet žiakov z II. stupňa s dostatočnými známkami, naopak znížil sa počet žiakov so samými 

jednotkami. Je potrebné, aby sa v novom školskom roku zintenzívnila spolupráca s rodičmi 

najmä tých žiakov, ktorí prišli na našu ZŠ po zlúčení dvoch škôl. Lepšie vyučovacie výsledky 

sme zaznamenali v spoločensko – vedných predmetoch. O zlepšenie výsledkov žiakov 

v prírodovedných predmetoch sa snažíme prostredníctvom zapájania žiakov do olympiád 

a súťaží. Vyučujúci týmto žiakom venovali maximálnu pozornosť individuálnym prístupom 

v čase mimo vyučovania. Žiaci z našej školy radi súťažia, svedčí o tom aj vysoká zapojenosť 

žiakov do súťaží.  

59 žiakov 9. ročníka úspešne absolvovalo prijímacie skúšky. Potešilo nás, že všetci boli prijatí 

hneď v prvom kole prijímacieho pokračovania bez odvolania. Jeden žiak 8. ročníka bol prijatý 

na SOŠ Ivánska cesta. Z 5. roč. opustili našu školu 4 žiaci, ktorí budú pokračovať na 8-

ročných gymnáziách. 

Na škole máme aj žiakov, ktorí vyžadujú individuálnu spoluprácu s odborníkmi (lekár, 

psychológ, špeciálny pedagóg...).V porovnaní s minulým školským rokom ich počet stúpol 

o 7 žiakov. 

Výchovné ciele školy smerovali k formovaniu osobnosti, ktorá vie využiť vlastné schopnosti, 

tolerovať a rešpektovať názory, vážiť si sám seba, vedieť sa prispôsobiť kolektívu. 

Pedagogickí zamestnanci postupovali podľa usmernenia na zabezpečenie aktívnej ochrany 

detí pred sociálno – patologickými javmi a dodržiavania povinnej školskej dochádzky. 

Všeobecne možno konštatovať, že najväčšie problémy mali žiaci s nestabilným rodinným 

zázemím (prostredím). Žiakom so zníženou známkou zo správania a s pokarhaním od 

riaditeľa školy bola venovaná maximálna pozornosť (pohovor tr. učiteľa s rodičom, vedenia 

školy, zvolanie výchovnej komisie). 

Žoaci, ktorým boli udelené pochvaly mali pozitívny vplyv na triedny kolektív, boli vzorom 

pre ostatných, úspešne reprezentovali našu školu v súťažiach. Každé zmeny v správaní žiaka 

riešili učitelia podľa závažnosti aj so školským psychológom. 

  

SILNÉ  STRÁNKY 

- 91 % odbornosť vyučovacieho procesu s dobrými vyučovacími výsledkami 

- zapájanie žiakov do súťaží a ich úspešnosť 

- 9. ročník – 100% umiestnenie žiakov do SŠ 

- 5. ročník – 4 žiaci prijatí do 8- ročných gymnázií 
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- individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 

- intenzívna priama spolupráca s CPPPaP 

- podchytenie problémových žiakov a ich usmerňovanie v spolupráci s rodičmi 

- priestorové podmienky pre vyučovací proces 

 

SLABÉ  STRÁNKY 

- programové vybavenie na jednotlivé vyučovacie predmety 

- vysoká ospravedlnená dochádzka žiakov na vyučovanie 

- zvýšenie počtu žiakov so zníženými známkami zo správania 

- škola nemá vo svojom areáli ihriská 

- v škole chýba vonkajší priestor na realizáciu žiakov II. stupňa počas prestávok 

 

PRÍLEŽITOSTI 

- zapojiť rodičovskú verejnosť do existujúcich a ďalších školských a mimoškolských 

aktivít žiakov 

- propagovať dobré školské výsledky, lokalitu, prostredie v médiách, na internetovej 

stránke školy účasťami na akciách 

- zapájanie sa do projektov pre školu zaujímavých 

- získať finančné prostriedky na doplnenie ďalších odborných učební 

 

RIZIKÁ 

- odchod výborných žiakov 5. ročníka na susedné Gymnázium Hubeného 23 

- zvýšenie naplnenosti tried žiakmi na I. stupni 

- pohostinné a zábavné zariadenia, ktoré zvyšujú podnet na protispoločenské správanie 

žiakov 

- nedostatok finančných prostriedkov 

 

 

II.       a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:  

 

V šk. roku 2008/ 2009 bolo realizované jednosmenné vyučovanie. V popoludňajšom 

vyučovaní boli uskutočnené výchovné vyučovacie predmety (tel. výchova) a záujmové 

činnosti. Na hodinách Aj, Tv, tech.v., Ev, Nv boli žiaci rozdelení na skupiny podľa kritérií 

schopnosti, pohlavia a záujmu. Vyučovanie prebieha podľa stáleho rozvrhu. Medzi 

jednotlivými vyučujúcimi hodinami sú 10 – minútové prestávky. Po druhej a po tretej 

vyučovacej hodine sú 15 – minútové prestávky. Škola spĺňa psychohygienické podmienky 

výchovy a vzdelávania.  

 

b) Voľnočasové aktivity školy: 

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

škole v šk. roku 2008/2009 vytvorené možnosti pre široký výber záujmových činností. V 20-

tich záujmových útvaroch bolo zapojených viac ako 81% detí a žiakov. 

 

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

Spolupráca školy s rodičovskou verejnosťou a ich orgánmi bola plánovaná. Odvíjala 

sa od koncepcie rozvoja a plánu školy a predovšetkým úzkej spolupráce s triednymi učiteľmi. 

Vedenie školy sa pravidelne zúčastňovalo na zasadnutiach orgánov rodičovského združenia, 

informovalo o dianí, činnostiach, aktivitách, organizačnom zabezpečovaní školy.  

Hlavným pilierom bola spolupráca triedneho učiteľa a školy: 
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-  osobný kontakt s rodičom prostredníctvom informačných popoludní, telefonické 

kontakty 

-  zasadnutia výchovnej komisie s rodičmi problémových žiakov 

-  sprostredkovanie kontaktu rodičov problémových žiakov so ŠVVP, so psychológom 

-  mimoškolské aktivity ( výlety, exkurzie, výstavy, koncerty, ŠvP) 

-  spoznávanie prostredia, zvykov, tradícií, oblasti, v ktorej žiaci žijú (Region. výchova,       

Objavovanie sveta, Spoločenská výchova) 

- VP, vyučujúci II. stupňa v rámci vyučovacieho procesu formou záujmových útvarov, 

návštevy SŠ žiakov 9. ročníkov prispeli k úspešnému zvládnutiu celoslovenského 

testovania žiakov 9. ročníkov 

- nadaných žiakov a žiakov s predpokladmi zapájali do súťaží, viedli ich 

k samostatnosti, dôslednosti, vytrvalosti a sebarealizácii 

- krúžková činnosť žiakov posilnila ich jazykové, počítačové, pohybové, komunikačné, 

estetické zručnosti, viedla ich k ochrane zdravia, prírody 

- školské besiedky, Deň matiek, Deň otcov 

    

 

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

fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní 

v škole podieľajú 

Každý pedagóg sa podieľa na pozitívnej klíme v triede. Výsledkom toho je, že 

migrácia žiakov bola v minimálnom počte (iba dôvody presťahovania). Rodičia so školou 

spolupracujú, vo väčšine prípadov akceptujú názory pedagógov. Pozitívne hodnotíme 

spoluprácu s Farským úradom v Rači. V úzkej spolupráci s CPPPaP riešime problémy žiakov 

so ŠVVP. Ich každodenná prítomnosť v škole (pracovné priestory) nevyvolávajú u žiakov 

stres zo psychologických vyšetrení. 

 

e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2008/2009: 

 
Dochádzka žiakov: 
 

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

Ospravedlnené hodiny 7 503 8 818 Ospravedlnené hodiny 10 420 12 835 

priemer na žiaka 33,49 39,0 priemer na žiaka 45,33 56,04 

Neospravedlnené hodiny - - Neospravedlnené hodiny 95 321 

priemer na žiaka - - priemer na žiaka 0,4 1,40 

 

V školskom roku 2008/2009: 

 1. stupeň 2.stupeň SPOLU 

Počet hlásených žiakov – 
záškoláctvo: 
 - - - 

Počet žiakov pod dohľadom 
kurátora: 
 - - - 

 

 

f)  Úspechy v rôznych oblastiach spoločenského života: 

Úspechy školy spočívajú najmä v dlhodobo stabilnom pedagogickom kolektíve s vysokým 

percentom odborného vyučovania. 

- umiestnenie všetkých žiakov 9. roč. na SŠ 
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- dosahovanie dobrých výsledkov žiakov na SŠ 

- plynulý prechod žiakov na 8 – ročné gymnáziá, kde dosahujú dobré vyuč. Výsledky 

- prezentácia žiakov školy pred občanmi Krasňan a MČ Rača 

- úspešnosť žiakov na súťažiach 

 

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

Bratislava – Rača v šk. roku 2008/2009: 

 Plán plnenia úloh a opatrení vychádza z analýzy výchovno – vzdelávacích výsledkov 

dosiahnutých v predchádzajúcom školskom roku, z podmienok a dlhodobých cieľov školy 

a z Pedagogicko – organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia. 

 

Cieľ školy 

Poskytovať žiakom v maximálnej miere kvalitné základné vzdelanie. 

a) V rozvoji komunikatívnych schopností dbať 

- na reprezentáciu školy v jazykových olympiádach a materinského jazyka 

- na využívanie žiackej knižnice a knižníc miestnej časti 

 

b) V oblasti záujmu výpočtovej techniky uplatňovať 

- využitie moderných informačných technológií vo vyučovacom procese 

- uplatnenie internetu v praktickom živote (získavanie nových informácií) 

- naďalej vzdelávať pedagog. zamestnancov 

 

c) S povinným rozšírením vyučovacieho jazykov Aj, Nj zabezpečiť 

- odbornú pripravenosť vyučujúcich  

- doplniť jazykovú učebňu modernými výukovými programami 

 

d) V oblasti regionálnej výchovy  

- vychovať žiakov k úcte miestnym zvykom 

- rozvíjať ľudové tradície 

- zvyšovať poznatky a vedomosti žiakov o mestskej časti Rača a o Bratislave 

 

e) V oblasti pripravenosti žiakov 9. roč. na ďalšie štúdium na SŠ: 

- skoncentrovať schopnosti žiakov na úspešné zvládnutie Testovania žiakov zo Sj a M 

- zabezpečenie plynulého prechodu žiakov na SŠ 

 

f) V environmentálnej výchove klásť dôraz na potrebu ochrany prírody, 

pestovať zdravý životný štýl 

- viesť žiakov starostlivosti o svoje zdravie, využívať zdroje prírodného bohatstva 

 

g) Úzkou spoluprácou školy a rodiny 

- predchádzať záškoláctvu žiakov 

- zhoršovaniu vyučovacích výsledkov 

 

h) V spolupráci so školským psychológom, špeciálnym pedagógom, lekárom 

pomáhať a usmerňovať žiakov so ŠVVP 

- žiakov vyučovať podľa individuálnych výchovno – vzdelávacích plánov 

- zintenzívniť spoluprácu s rodičmi 

 

i) Využívanie voľno – časových aktivít žiakov na predchádzanie šikany, 

diskriminácie, kriminality, protidrogovú prevenciu 
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- zapojením žiakov do krúžkovej činnosti na škole a CVČ 

- využívanie školskej telocvične a priľahlých priestorov 

- besedy s členmi PZ – porušenie zákonov – zločin, prečin, priestupok, delikt 
 

Práca pedagógov bola usmerňovaná metodickými orgánmi, zúčastňovali sa seminárov 

a školení poriadaných MC MB. Svoju odbornosť si zvyšovali zapojením sa do štúdia 

anglického jazyka pre učiteľov I. stupňa, národných projektov, seminárov na získanie 

zručnosti v oblasti výtvarnej techniky. 

 

Materiálno- technická oblasť: 
 

SILNÉ STRÁNKY 

- 10 odborných učební 

- každá trieda má kmeňovú učebňu 

- herňa na činnosť ŠKD (videotechnika, počítače) 

- učebňa Aj pre I. stupeň doplnená modernou technikou a pomôckami 

- 2 učebne výpočtovej techniky – doplnené výukovými programami a dataprojektorom 

- zrekonštruované sociálne zariadenia 

SLABÉ  STRÁNKY 

- činnosť ŠKD prebieha v kmeňových učebniach I. stupňa ZŠ 

- učiteľská a žiacka knižnica nezaznamenala žiadne prírastky 

- obnoviť učebne modernejším nábytkom 

- nevyhovujúce okná na celej budove školy (hrdzavé kĺby, vetracie okná nefunkčné) 

- areál školy nemá ihrisko 

 

PRÍLEŽITOSTI 

- získanie mimorozpočtových zdrojov 

- zainteresovať ZRŠ – 2% z daní 

- zapojenie do európskych projektov na získanie grantov 

- zberové akcie 

- komerčná činnosť 

 

RIZIKÁ 

- rozširovanie priestorov MŠ na úkor ZŠ 

- s pribúdajúcim počtom žiakov vytváranie viac paralelných tried daných ročníkov na 

úkor odborných učební 

 

Zhodnotenie technického stavu budovy: 

 

SILNÉ  STRÁNKY 

- rekonštrukcia strechy v r. 2007 

- odstránená nefunkčná vzduchotechnika v školskej kuchyni 

 

SLABÉ  STRÁNKY 

- popraskané keramické obloženie na fasáde školy 

- veľké úniky tepla 

- okná s kovovými rámami 

- vstup do telocvične cez hlavnú budovu školy 

 

PRÍLEŽITOSTI 

- zapojenie sa do projektov 
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RIZIKÁ 

- zatekanie bočných stien budovy 

 

 

 

 

Spracovala a predkladá:  

riaditeľka školy 
V Bratislave dňa ................... .......... 

 

Schválil:  
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Príloha č.1. 

Hodnotiaca správa PK a MZ 

 

Na škole pracovali 3 predmetové komisie a 2 metodické združenia. 

PK spoločensko – vedných predmetov 

PK prírodovedných predmetov 

PK anglický jazyk 

MZ I. stupeň 

MZ ŠKD 

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

práce, z Pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2008/2009 a z aktuálnych 

podmienok školy. 

Plán činnosti bol orientovaný na organizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu, na kontrolu 

a hodnotenie a odborno - metodický rast členov PK a MZ. 

a) organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu 

- zabezpečenie vzdelávania podľa platných učebných plánov a učebných osnov 

- jednotlivý postup klasifikácie žiakov 

- venovať pozornosť talentovaným žiakom 

- osobitnú pozornosť venovať žiakom so ŠVVP 

- na rozvoj komunikatívnych schopností žiakov v písomnom aj v ústnom prejave 

- čítanie s porozumením 

- uplatňovanie digitálnych technológií 

- uplatňovanie teoretických poznatkov v praktickom živote 

- rešpektovanie práv dieťaťa 

- rozvoj individuality osobnosti detí 

 

b) oblasť kontroly a hodnotenia 

- vykonávanie vzájomných hospitácií 

- konfrontácia výsledkov práce žiakov paralelných tried 

- účasť na súťažiach a olympiádach 

- hodnotenia písomných prejavov žiakov (riaditeľské testy ...) 

 

c) oblasť odborno – metodického rastu 

- členovia individuálne preštudovali učebné osnovy, vzdelávacie štandardy, legislatívu, 

normy 

- vypracovali časovo – tematické plány 

- účasť na školeniach a seminároch MC MB 

- vzdelávanie Aj pre I. stupeň ZŠ 
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Príloha č. 2 

 

Hodnotiaca správa o činnosti záujmových útvarov v šk. roku 2008/2009 

 

Na škole pracovalo 20 záujmových útvarov, do ktorých bolo zapojených 368 žiakov. 

- Basketbalový 

- Cvičenia zo slovenského jazyka 

- Environmentálna výchova v praxi 

- Literárne slovo 

- Literárno – dramatický krúžok 

- Internet a hry 1 

- Internet a hry 2 

- Redakčná rada 

- Ruský jazyk 

- Vybíjaná 

- Anglický jazyk pre 0. roč. 

- Esteticko – výtvarný krúžok 

- Informatika pre najmenších 

- Počítačový krúžok pre I. stupeň 

- Pohybové hry 

- Pohybovo – relaxačné cvičenia 

- Regionálne poznávanie pre I. stupeň 

- Šikovné ruky 

- Športová gymnastika 

- Zdravotnícky 

 

Záujmové útvary vznikli na základe potreby žiakov pre posilnenie ich záujmu, orientácie, 

pohybových aktivít, posilnenia komunikačných schopností, rozšírenia jazykových schopností, 

starostlivosť o zdravie, prírodu. 

Okrem uvedených vzdelávacích útvarov sa škola spolupodieľala na organizovaní týchto 

záujmových krúžkov: 

- Futbalového 

- Volejbalového 

- Keramického 

- Počítačového 
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Príloha č. 3 

 

Činnosť v školskej knižnici v školskom roku 2008/2009 

 

Školská knižnica mala v školskom roku 2 zložky, učiteľská a žiacka knižnica.  

Starostlivosťou o knižný fond boli poverené vyučujúca I. stupňa a učiteľka Sj. Každá knižnica 

je umiestnená v osobitnej miestnosti. Priestory sú postačujúce. Knižnice obsahujú literatúru, 

ktorá je čiastočne zastaralá. Výpožičky zo strany vyučujúcich sú preto menej atraktívne, 

učitelia využívajú najmä svoje zdroje.  

Žiacka knižnica je častejšie využívaná. Vyučujúce najmä I. stupňa ju využívajú aj ako učebňu 

pre prácu s knihou. Prírastky do knižníc nie sú zaznamenané niekoľko rokov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


