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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, Hubeného 25, 

Bratislava; 

3. Plánu práce ZŠ  s MŠ, Hubeného 25, Bratislava na školský rok 2009/2010; 

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

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

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

školy v školskom roku 2009/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
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Základnej škole s materskou školou, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 34 
za školský rok 2009/2010 

organizačná zložka – základná škola 
 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole 

Názov školy:  Základná škola s materskou školou  

Adresa školy:  Hubeného 25, 831 53 Bratislava 34 

Kontaktné údaje školy: 

Tel. č. / fax:  02/44 88 41 40 

Elektronická adresa:  riaditelka@zshubenehoba.edu.sk 

Webová stránka:  www.zshubenehoba.stranka.info 

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 

Vedúca MO: 

Predmetová komisia 
spoločenskovedných predmetov 

Mgr. Anna Bodláková 

Predmetová komisia prírodovedných 
predmetov 

Mgr. Oľga Mäsiariková 

Predmetová komisia cudzích jazykov Mgr. Katarína Jančinová 

Metodické združenie 1. stupňa PaedDr. Jana Dudášová 

Metodické združenie ŠKD Iveta Krmeská 

Metodické združenie MŠ Jarmila Múčková 

 

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

Rada školy pri ZŠ s MŠ, 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  28. 04. 2008  na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy: 

Dátum ustanovenia: 28. 04. 2008 

Predseda RŠ :  Mgr.  Petronela Muchová (od septembra 2009) 

počet  členov RŠ  -  11 

2 pedagogickí zamestnanci : 

 Mgr. Petronela Muchová 

Jaroslava  Múčková   

1 nepedagog. zamestnanec :  Anna Šeniglová  

4 rodičia : 

 Ing.Martin Chovanec 

Eva Špačková  

Ing. Ivan Štecko  

 Ing. Ján Vančo  

4 delegovaní zástupcovia  

MZ MČ Bratislava - Rača: 

Ivan  Janečka 

Mgr. Peter Pilinský 

MUDr. Jana  Radošinská  

Martina Rovenská  

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010: 

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

K 1. septembru  2009 bola Mgr. Mária Dolnáková poverená funkciou zástupkyne riaditeľky  

ZŠ s MŠ Hubeného 25 pre 1. stupeň ZŠ. Podľa § 25, odsek 11 zákona č.596/2003 Z. z. O štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve je táto  pracovná pozícia vo vedení školy nezlučiteľná 

s výkonom člena a predsedu Rady školy. Dňom  01. 09. 2009 bola na základe volieb do Rady školy 

za pedagogických zamestnancov, za člena Rady školy zvolená Mgr. Petronela Muchová. Následne 

bola zvolená členmi Rady školy pri ZŠ s MŠ, Hubeného 25, Bratislava za predsedníčku tohto 

poradného orgánu riaditeľky školy. 

Rada školy sa v šk.roku 2009/2010 stretla 4 krát. 

Členovia rady školy boli oboznámení s: 
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� revidovaným školským vzdelávacím programom 

� Plánom práce školy na školský rok 2009/2010 

� revidovaným školským poriadkom  

� Výchovným poriadkom ŠKD 

� Výchovným poriadkom MŠ 

� záujmovou a krúžkovou činnosťou 

� projektmi organizovanými na škole 

� inou činnosťou školy – rekonštrukčné práce v budove školy, nákupy nového školského 

nábytku, prenájmy, podnikanie 

� vybudovaním nových priestorov slúžiacich pre psychologické poradenstvo detí školy 

� zriadení náraďovne pre telocvičňu 

� zriadením novej spoločenskej a tréningovej miestnosti pre žiakov a pedagógov 

� s modernizáciou V-VP – nákup 2 interaktívnych tabúľ 

 

  Rada školy prijala a schválila nasledovné predkladané návrhy : 

� Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2008/2009, 

� Správa o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu  v školskom roku 2009/2010, 

� Rozpočet  na školský rok 2010/2011. 

Rada školy – riešila 

� problémy vykurovania a následnej straty tepla v dôsledku opotrebovanosti okien, návrhy na 

alternatívne vykurovanie, 

� problémy nedostatočného osvetlenia tried z dôvodu veľkých tieniacich stromov, 

� aktuálne problémy ZŠ a MŠ. 

 

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 začali zavádzať: 

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

Dôraz bol kladený na rozvoj: 

o kľúčových kompetencií žiakov; o  celoživotných pravidiel; o  sociálnych zručností žiakov;  



5 
 

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 zaviedli: 

• od  2. ročníka nový 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  

– I. stupeň  – slovné hodnotenie 

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

• bola zriadená internetová žiacka knižka na webovej stránke školy. 

 

4. Jazyková výučba bola posilnená anglickým projektovým týždňom s americkými lektormi. 

 

5. Výsledky Celoslovenského testovania boli veľmi priemerné až menej uspokojujúce: 

• slovenský jazyka a literatúra – dosiahli sme celoslovenský priemer 66,43 %  

• matematika – pod celoslovenským priemerom – 44,77%. 

Napriek týmto neuspokojivým dosiahnutým výsledkom boli všetci žiaci 9. ročníka (54) prijatí na 

štúdium na gymnáziách, stredných odborných školách a učilištiach. 

Príčiny vidíme: 

• častá zmena učiteľa predmetu na 2. stupni v rámci 1 triedy, 

• vysoký počet začlenených žiakov v triedach, 

• slabé skúsenosti žiakov s testovaním, 

• slabá motivácia žiakov, 

• znížené požiadavky na prijímanie žiakov na štúdium v stredných školách. 

 

6. Všetci zamestnanci školy prispeli k budovaniu pozitívnej klímy na škole; 

 

7. Zapojili sme sa projektov:  

� Vysoko efektívne učenie – integrované tematické vyučovanie – charakteristiku pozri nižšie. 
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� Škola podporujúca zdravie – interný projekt školy zameraný na podporu telesného 

a duševného zdravia žiakov a zamestnancov školy. 

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

problémov prostredníctvom rovesníckej pomoci. 

� Triedna a jej piataci – projekt organizovaný CPPPaP na skvalitnenie vzťahov medzi triednym 

učiteľom v 5  ročníku a jeho žiakmi. 

� Každý to robí  – projekt podporovaný ŠPÚ,  zameraný na sociálne zveličovanie, prevenciu proti 

negatívnym spoločenským javom, predovšetkým proti fajčeniu. 

� Základy podnikania  – projekt podporovaný Junior Achievement Slovensko pre žiakov 8. a 9. 

ročníka. 

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

ktorého budú využívať informačné a komunikačné technológie.  

� Takí sme  – projekt podporovaný SAV v Košiciach zameraný na rozvoj sociálnych zručností 

žiakov 7. ročníka. 

� Zbohom deviataci   – projekt venovaný žiakom deiateho ročníka a ich rozlúčke so ZŠ. 

 

8. Zrealizovali sme niekoľko školských projektov: 

•••• 1 modelový mesiac na tému: “Voda ako životodarná kvapka i ničivá sila“, ktorý bol ukončený 

Celoškolskou vedeckou konferenciou; 

•••• vianočný projekt – vianočná špirála, vianočné tvorivé dielne a trhy; 

•••• zber papiera 2x  v školskom roku; 

•••• začali sme separovaný zber papiera;  

•••• rozprávkový zápis žiakov do 1. ročníka. 

 

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

a regionálnou výchovou, ktorá je silnou prierezovou témou školského vzdelávacieho 

programu. 

 

10. Zaregistrovali sme školskú knižnicu do siete knižníc. 

 

B/ Oblasť kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov 

• V základnej škole pracovalo: 

7 kvalifikovaných učiteliek  v MŠ – nedostačujúci počet na 4 triedy MŠ 
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26 kvalifikovaných učiteľov 1. a 2. stupňa v ZŠ,  

7  vychovávateliek v ŠKD,  

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

koordinátori: 

• prevencie, 

• zdravej školy a enviromentálnej výchovy, 

• výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

3 uvádzajúci učitelia 

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 ukončila    1 PgZ 

inovačné vzdelávanie: 

o projekt ITV – 29  pedagogických zamestnancov (PgZ)  ZŠ a ŠKD (pokračujú) 

o projekt Modernizácia vzdelávania – 4 PgZ (pokračujú) 

špecializačné vzdelávanie: 

o projekt cudzí jazyk na I. stupni ZŠ – 3 PgZ (pokračujú) 

funkčné vzdelávanie – 3 PgZ (pokračujú) 

aktualizačné vzdelávanie: 8 PgZ 

• Rezervy sú v nízkom záujem niektorých pedagogických zamestnancom prijímať nové metódy 

a formy práce v rámci ponúkaných vzdelávacích aktivít. 

 

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 11:00 hod. 

• Gremiálne rada školy sa zišla dvakrát v školskom roku. 

• Na plánovaní a organizácii činností vyplývajúcich z mesačných plánov školy sa podieľal 

 poradný zbor. 

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

 vnútroškolskej kontroly. 
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Uskutočnilo sa: 

o 48 hospitácií v rámci klinickej supervízie; 

o 3 riaditeľské previerky zo slovenského jazyka v 9. ročníku; 

o 2 riaditeľské previerky z matematiky v 9. ročníku  

o 1 riaditeľská previerka z matematiky vo 4. ročníku; 

o 1 riaditeľská previerka z anglického jazyka v 6. a 8. ročníku. 

• Metodické orgány: 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch  riaditeľa 

školy:  

Na pôde ZŠ s MŠ Hubeného 25, pracovali v školskom roku 2009/2010 nasledovné MZ a PK. 

Metodické združenie 1.– 4. roč –  zodpovedná Paedr. Jana Dudášová  

Metodické združenie školského klubu detí – zodpovedná Iveta Krmeská 

Metodické združenie  materskej školy – zodpovedná Jarmila Múčková 

PK spoločenskovedné predmety – zodpovedná Mgr. Anna Bodláková  

PK prírodovedné predmety – zodpovedná Mgr. Oľga Mäsiariková  

PK cudzích jazykov – zodpovedná Mgr. Katarína Jančinová  

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

Členovia poradných orgánov 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 aj s pedagogicko-psychologickou poradňou a rodičmi žiakov školy.  

Podieľali sa na úprave učebných plánov a tvorbe učebných 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 

aj 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, 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. 
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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. 

o Rezervy vidíme v obsahovej náplni zasadnutí.  

o Navrhujeme viac priestoru venovať metodike, formám a postupom práce na vyučovaní. 

o  Na základe návrhu predmetovej komisie (PK) humanitných predmetov navrhujeme rozdeliť 

tento metodický orgán (MO) na 2 PK:  

� PK slovenského jazyka a literatúry; 

� PK spoločensko-vedných predmetov (dejepis, zemepis, občianska náuka/výchova,  

 etická/náboženská výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova); 

• Bola zriadená žiacka školská rada 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... apod.), ktorá 

sa pravidelne stretávala pod vedení p. ...... 

• Pozitívne hodnotíme proces hodnotenia PgZ podľa vytvorenej vnútroškolskej smernice 

a metodiky spracovanej vedením školy. 

 

D/ Oblasť vzťahov s verejnosťou a prezentácia školy 

• Škola aktívne spolupracovala s: 

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

o 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 školským úradom,  

o Štátnym pedagogickým ústavom – zapojenie školy do pilotného dánskeho projektu „Všetci to 

robia“  

o  MPC – vzdelávanie pedagogických zamestnancov; 

o Asociáciou Susan Kovalikovej – vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci projektu 

vysoko efektívneho vyučovania ITV; 

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

trávenie voľného času detí v MČ Bratislava - Rača;  
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o  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 Pedagogickou fakultou UK v Bratislave – cvičná škola od MŠ, oddelení ŠKD, kompletný I. aj II. 

stupeň; 

o CPPPaP Bratislava III – každodenná spolupráca so psychologičkami, špeciálnou 

pedagogičkou, spoločné triedne projekty.....; 

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

o SAV v Košiciach – v rámci pilotovania projektu „Takí sme“ 

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

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

 školy s možnosťou komunikácie s pracovníkmi školy cez knihu návštev. 

• Škola prezentovala svoje aktivity v rámci obecný novín. 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2009/2010:  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka:  

ŠVVP – žiaci so špeciálno výchovno – vzdelávacími potrebami 
 

 Stav žiakov k 15.09.2009 Stav žiakov k 31.08.2010 

 
1. 
stupeň ŠVVP ŠKD   1. stupeň ŠVVP ŠKD 

0. roč. 13 0 8  0. roč. 12 0 11 

1. roč. 52 0 48  1. roč. 51 0 47 

2. roč. 48 0 40  2. roč. 50 0 40 

3. roč. 55 3 44  3. roč. 55 3 44 

4. roč. 53 4 40  4. roč. 53 4 28 

spolu: 221 7 180  spolu: 221 7 170 

         

 2. 
stupeň 

ŠVVP    2. stupeň ŠVVP  

5. roč. 54 2   5. roč. 52 2  

6. roč. 38 2   6. roč. 37 2  

7. roč. 34 3   7. roč. 34 3  

8. roč. 35 5   8. roč. 35 5  

9. roč. 53 8   9. roč. 54 8  

spolu: 214 20   spolu: 212 20  

Celkom 
spolu: 435 27 180  

Celko
m 
spolu: 

333 27 170 



11 
 

Počet žiakov mimo regiónu MČ Bratislava – Rača k 31. 08. 2010:  

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

1. Vajnory 3 

2. Petržalka 4 

3. Staré Mesto 1 

4. Nové Mesto 53 

5. Senec 1 

6. Ružinov 4 

7. Dunajská Streda 0 

 Iné 52 

 SPOLU: 118 

 

c) Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

POČET ŹIAKOV Z CELKOVÉHO POĆTU 
ZAPÍSANÝCH 

POČET TRIED 

POČET  ŽIAKOV 
 

Mimo 
regiónu   

 Počet detí Samostatné 
triedy 

 
 

 
 
 

SPOLU 

 
 
 
DIEVČATÁ 

odklady nezaškolení v MŠ 
mimo regiónu 

2 1 

27 odklady nezaškolení v MŠ 
v BA_ Rača 

MČ BA - Rača 

92 
 

41 65 8 0 
4 

 

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 SOU-4. ročné SOU-3. ročné 

školy* 

54  

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

 17 17  34  34  0 0 3  3  

* 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 

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

5. roč.   osemročné gymnáziá  na iné školy 

52 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

17 11 11 1 1 1 

 

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 1 Evanjelic. lýceum, Vranovská2, 85102  BA 

7. ročník 0 0 

6. ročník 0 0 

5. ročník 0 0 

 

e) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

 

e)1 1.  stupeň základnej školy   
 

Hodnotenie žiakov nultého ročníka 

prospech žiakov: 

Nultý ročník navštevovalo 12 žiakov, všetci prospeli veľmi dobre. Traja žiaci dostali pochvalu od 

triednej  učiteľky. V II. polroku vymeškali 771 vyuč. hodín, čo predstavuje priemerne 64,25 hod. na 

žiaka. Všetky vyučovacie hodiny boli ospravedlnené. 

 
Hodnotenie žiakov 1. ročníka 
 
 
VDV -   Veľmi dobré výsledky 

DV    -    Dobré výsledky  

SV    -     Slabé výsledky 

 
 

 2. polrok 

VDV 51 

DV 0 

SV 0 

Opakuje 1.roč. 0 

Neklasifikovaní 0 

Spolu 51 
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1. stupeň 1. polrok 2. polrok 2. stupeň 1. polrok 2. polrok 

Celkom 209 221 Celkom 212 212 

Prospeli 209 221 Prospeli 202 201 

Neprospeli 0 0 Neprospeli 10 10 

Neboli klasifikovaní 0 0 Neboli klasifikovaní 0 1 

Mali samé jednotky 120 115 Mali samé jednotky 20 22 
Mali známku 
dostatočný 2 2 

Mali známku 
dostatočný 61 71 

Mali známku 
nedostatočný 0 0 

Mali známku 
nedostatočný 10 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodnotenie žiakov   1. stupňa 
 

2. – 4. ročník  

 

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SjaL Aj M Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy 

2. 
 

2.A 1,40 - 1,32 - 1,04 1,16 1,12 

2.B 1,42 - 1,21 - 1,17 1,04 1,11 

3. 
3.A 1,44 1,22 1,26 - 1,11 1,19 1,13 

3.B 1,81 1,50 1,81 - 1,15 1,27 1,28 

4. 
4.A 1,81 1,81 1,78 - 1,70 1,22 1,37 

4.B 1,73 1,42 1,85 - 1,31 1,23 1,28 

Ø  jedn. 
predmet 

 1,61 1,49 1,54 - 1,25 1,19 1,22 

 
 

 1. polrok 2. polrok 

Celkom 421 433 

Prospeli 411 422 

Neprospeli 10 10 

Neboli klasifikovaní 0 1 

Mali samé jednotky 140 137 

Mali známku dostatočný 63 73 

Mali známku nedostatočný 10 10 
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e) 2 Hodnotenie žiakov   2. stupňa základnej školy   
 

Roč Tr. 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL ANJ NEJ DEJ 
ZEM/
GEO 

OBV/
OBN 

MAT FYZ CHEM 
PRI/
BIO 

TC
HV 

VY
V 

H
UV 

TE
V 

NA
V/
ET
V 

INF Ø triedy 

5. 
V.A 2,00 1,50 - 1,54 1,85 1,35 2,12 - - 2,12 - - - - - 1,65 1,77 

V.B 2,38 1,96 - 1,88 2,12 1,19 2,12 - - 1,58 - - - - - 1,46 1,84 

6. 
VI.A 2,53 2,29 2,24 2,35 2,12 1,12 2,71 2,65 2,29 2,71 - - - - - 2,06 2,28 

VI.B 2,35 2,30 2,55 1,80 1,45 1,30 2,00 2,05 2,25 2,20 - - - - - 2,20 2,04 

7. 
VII.A 2,37 1,95 2,37 2,11 2,00 - 2,74 2,58 - 2,05 - - - - - - 2,27 

VII.B 2,53 2,33 2,73 2,33 2,07 - 3,13 3,07 - 2,33 - - - - - - 2,57 

8. 
VIII.A 2,56 2,28 2,22 2,50 1,89 - 2,72 2,39 1,94 2,06 - - - - - - 2,29 

VIII.B 2,88 2,31 3,38 3,13 2,19 - 3,25 3,19 2,56 2,81 - - - - - - 2,85 

9. 

IX.A 2,22 2,22 2,00 2,11 2,33 - 2,39 2,56 2,61 2,33 - - - - - - 2,31 

IX.B 3,26 2,47 3,11 2,74 2,84 - 3,16 3,53 3,26 3,00 - - - - - - 3,04 

IX.C 2,88 2,41 2,71 2,24 2,94 - 3,12 3,53 3,18 3,06 - - - - - - 2,90 

Ø  jedn. 
predmet. 

2,51 2,15 2,58 2,19 2,16 1,25 2,62 2,82 2,58 2,39 - - - - - 1,8 2,38 

 

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

 

 počet žiakov MAT SJL 

 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. 

IX.A 18 0 
12,02 60,1 11,1 55,8 13,52 67,6 64,1 21,8 

IX.B 18 
0 0 60,1 8,6 43 13,52 67,6 68,8 13,7 

IX.C 17 0 0 60,1 8,1 40,5 13,52 67,6 66,4 13,3 

 

e) 4 Správanie žiakov: 

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

Pochvaly triednym 
učiteľom 125  106 

Pochvaly triednym 
učiteľom 53 48 

Pochvaly riaditeľom 
školy 5 48 

Pochvaly riaditeľom 
školy 9 29 

Pokarhania triednym 
učiteľom 0 0 

Pokarhania triednym 
učiteľom 18 5 



15 
 

Pokarhanie riaditeľom 
školy 1 0 

Pokarhanie 
riaditeľom školy 10 15 

Znížená 
známka 
zo 
správania 
  

2. stupeň 0 0 Znížená 
známka 
zo 
správania 
  

2. stupeň 0 7 

3.stupeň 0 0 3.stupeň 1 0 

4. stupeň 0 0 4. stupeň 0 0 

 

 
Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2009/2010:  

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

0. 0.A Učebné osnovy pre 0. roč. ZŠ – MŠ SR od 1.9.2004 

Učebné plány  podľa revidovaného Školského vzdelávacieho programu primárne  
vzdelávanie 

1. 

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

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

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

2. 
II.A ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. SJL,PRI,VYV 

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

Učebné plány pre 1. a 9. ročník ZŠ, schválených MŠ SR 14. mája 2003 pod č. 520/2003-4 

3. 
 III.A Variant č. 3 

III.B Variant č. 3 

4. 
 IV.A Variant č. 3 

 IV.B Variant č. 3 

 
Učebné plány  podľa revidovaného Školského vzdelávacieho programu pre nižšie 
sekundárne vzdelávanie 

5. 
 V.A ŠkVP – posilnenie vyuč.predm. ANJ,GEO,MAT,INF,BiO,VYV + nové  

 V.B ŠkVP – posilnenie vyuč.predm. ANJ,GEO,MAT,INF,BiO,VYV + nové  

6. 
VI.A ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. NEJ,DEJ,INF,FYZ,BiO,CHE 

VI.B ŠkVP – posilnenie vyuč. predm. NEJ,DEJ,INF,FYZ,BiO,CHE 

Učebné plány pre 1. a 9. ročník ZŠ, schválených MŠ SR 14. mája 2003 pod č. 520/2003-4 

7. 
 VII.A Variant č. 3 

VII.B Variant č. 3 

8. 
 VIII.A Variant č. 3 

 VIII.A Variant č. 3 

9. 

IX.A Variant č. 3 

IX.B Variant č. 3 

IX.C Variant č. 3 

 

 

 

  



16 
 

f) Dochádzka detí v školskom roku 2009/10: 

  

1. stupeň 
  
  

2. stupeň celkom 

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

Ospravedl.hodiny  6634 7170  Ospravedl.hodiny 8272  12308  14906  19478  

priemer na žiaka  31,74 32,44  priemer na žiaka  39,00 58,06  35,41  46,27  

Neospravedl. hod. 0  0 Neospravedl. hod.  42 110  42  110  

priemer na žiaka 0 0 priemer na žiaka  0,198 0,52  0,1  0,24  

 

 1. stupeň 2. stupeň SPOLU 

Počet hlásených žiakov – záškoláctvo: 
 1 1 2 

Počet žiakov pod dohľadom kurátora: 
 0 1 1 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

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

Základná škola PZ NZ 

zamestnanci ZŠ 41 20 

- kvalifikovaní 41  

- nekvalifikovaní   

- dopĺňajú si vzdelanie   

                             spolu 41 20 

Z toho NZ**   
- školský psychológ***   

- špeciálny pedagóg   

- asistent učiteľa   

                             spolu 0 0 

 

Spolu počet zamestnancov ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠK a ŠJ 61 

Z celkového počtu zamestnancov školy počet PZ 41 

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



17 
 

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 pedag. zamestnan.  

Kategórie OZ spolu 

 0 
Psychológ, školský psychológ  

Školský logopéd  

Špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg  

Liečebný pedagóg  

Sociálny pedagóg  

 
h) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku  
     2009/10 –  v zmysle  zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
 
Počet pedagogických zamestnancov, profesijný rozvoj – kariérový systém k 31.08. 2010  
 
Profesijný rozvoj - § 25 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
 

Kariérový stupeň PZ 
 

Kariérový stupeň OZ 
 

k 1.11.2009 spolu k 1.11.2009 spolu 

1. začínajúci PZ* 2 1. začínajúci OZ**  

2. samostatný PZ 20 2. samostatný OZ  

3. PZ s prvou atestáciou 14 3. OZ s prvou atestáciou  

4. PZ s druhou atestáciou 5 4. OZ s druhou atestáciou  

 
 
 

Kategórie PZ podkategórie PZ spolu 

Učiteľ  

pre predprimárne vzdelávanie (MŠ) 7 

pre primárne vzdelávanie    (1. stupeň) 11 

pre nižšie stredné vzdelávanie   (2. stupeň) 16 

pre kontinuálne vzdelávanie 0 

vychovávateľ   7 

pedagogický asistent 

asistent učiteľa 0 

asistent vychovávateľa 0 

zahraničný lektor    

tréner  športovej školy a tréner šport. triedy    

korepetítor    
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k 30.06.2010 spolu k 30.06.2010 spolu 

1. začínajúci PZ 2 1. začínajúci OZ  

2. samostatný PZ 20 2. samostatný OZ  

3. PZ s prvou atestáciou 14 3. OZ s prvou atestáciou  

4. PZ s druhou atestáciou 5 4. OZ s druhou atestáciou  

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

ch)   Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

  Kariérový stupeň PZ   Kariérový stupeň OZ   

k 1.11.2009 začalo pokračuje ukončilo k 1.11.2009 začalo pokračuje ukončilo 

1. začínajúci PZ 2 2 0 1. začínajúci OZ    

2. samostatný PZ    2. samostatný OZ    
3. PZ s prvou atestáciou    3. OZ s prvou atestáciou    
4. PZ s druhou atestáciou    4. OZ s druhou atestáciou    

k 30.06.2010 začalo pokračuje ukončilo k 30.06.2010 začalo pokračuje ukončilo 

1. začínajúci PZ 0 2 2 1. začínajúci OZ    
2. samostatný PZ    2. samostatný OZ    

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

 
 
Zaraďovanie PZ a OZ do platových tried v závislosti od z ískaného stup ňa vzdelania 
a zaradenie do kariérového stup ňa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kategórie PZ stupeň vzdelania kariérový stupeň 
platová 
trieda 

počet k 
1.11.2009 

počet k 
31.08.2010 

učiteľ MŠ, 
vychovávateľ a 

MOV 

ÚSO  nekvalifikovaný 7 0 0 

ÚSO  začínajúci 7 1 0 

ÚSO  samostatný 8 13 13 

ÚSO  s I. atestáciou 9 0 0 

VŠ I. stupňa nekvalifikovaný 8 0 0 

VŠ I. stupňa začínajúci 8 0 0 

VŠ I. stupňa samostatný 9 0 0 

VŠ I. stupňa s I. atestáciou 10 0 0 

VŠ II. stupňa nekvalifikovaný 9 0 0 

VŠ II. stupňa začínajúci 9 0 0 

VŠ II. stupňa samostatný 10 0 0 

VŠ II. stupňa s I. atestáciou 11 0 0 

VŠ II. stupňa s II. atestáciou 12 0 0 
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Odborní zamestnanci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategórie PZ stupeň kariérový platová počet k počet k 

pedagogický 

asistent 

ÚSO  nekvalifikovaný 7 0 0 

ÚSO  začínajúci 7 0 0 

ÚSO  samostatný 8 0 0 

VŠ I. stupňa nekvalifikovaný 8 0 0 

VŠ I. stupňa začínajúci 8 0 0 

VŠ I. stupňa samostatný 9 0 0 

kategórie PZ 

stupeň 

vzdelania 

kariérový 

stupeň 

platová 

trieda 

počet k 

1.11.2009 

počet k 

31.08.2010 

učiteľ pre 
kontinuálne 
vzdelávanie 

VŠ 2. stupňa s I. atestáciou 11 
0 0 

VŠ 2. stupňa s II. atestáciou 12 
0 0 

kategórie PZ stupeň vzdelania kariérový stupeň 
platová 
trieda 

počet k 
1.11.2009 

počet k 
31.08.2010 

učiteľ ZŠ 

VŠ 2. stupňa nekvalifikovaný 9 0 0 

VŠ 2. stupňa začínajúci 9 1 0 

VŠ 2. stupňa samostatný 10 7 6 

VŠ 2. stupňa s I. atestáciou 11 14 12 

VŠ 2. stupňa s II. atestáciou 12 5 4 

kategórie PZ 

stupeň 

vzdelania 

kariérový 

stupeň 

platová 

trieda 

počet k 

1.11.2009 

počet k 

31.08.2010 

odborní 

zamestnanci 

VŠ II. stupňa nekvalifikovaný 9 
0 0 

VŠ II. stupňa začínajúci 9 
0 0 

VŠ II. stupňa samostatný 10 
0 0 

VŠ II. stupňa s I. atestáciou 11 
0 0 

VŠ II. stupňa s II. atestáciou 12 
0 0 
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AKTIVITY: por.č. Názov akcie 
počet 
tried 

VÝLETY 1.  Exkurzia Po stopách J. Satinského 5. ročník 2 

  
  

2.  Exkurzia Literárna exkurzia Múzeum J. Jesenského 9. ročník  3 

3.   Exkurzia Historické centrum Ba – regionálna výchova  9 

4.  Exkurzia Hvezdáreň Hlohovec, Františkánsky kláštor 2 

5.  Exkurzia ZOO Bratislava – separovaný zber plastových obalov 8 

6.  Literárna exkurzia Modra 4 

7.  Exkurzia Budapešt  3 

8.  Exkurzia jaskyňa Driny 6 

9.  Exkurzia farma Dvory nad Žitavou  2 

10.  Exkurzia Bratislava  Nový Most UFO – regionálna výchova 6 

11.  
Prehliadka Bratislavy historickou električkou – regionálna 
výchova 7 

12.  Exkurzia a výlet Záhorie  1 

13.  Exkurzia Poľnohospodárske múzeum v Nitre 2 

14.  Exkurzia hrad Devín  2 

VÝSTAVY : 
prezentácia        
  
 

1. 

Projektové vyučovanie - modelový mesiac na tému  Voda ako 
životodarná kvapalina i ničivá sila spojený s celoškolskou  
Žiackou vedeckou konferenciou  pre žiakov i širokú verejnosť 21 

2. 
Tekvica fest – výstava vlastnoručne zdobených tekvíc spojená 
s oslavami zberu úrody a spaním v škole žiakov 1. stupňa 2 

3. Európa v škole – výstava výtvarných prác 1.-9.roč. 

4. SNM – Prírodovedné múzeum, výstava Šangrila 4 

5. Keramika CVČ – dlhodobo, v spolupráci s CVČ 21 

 DIVADLÁ  
  
  
  
  
  
  

 1. ŠBD O rybárovi a zlatej rybke 6 

 2.  ŠBD Mikulášske predstavenie 4 

 3.  ŠBD Figaro 4 

 4. ŠBD Čin – čin  0.-2.r 6 

 5.  Divadlo Uja Hoblinu – pre ŠKD Medovníkový domček  6 

 6. ŠBD Malá morská víla  4 

 7. Deň detí  Nová scéna – Neberte nám princeznú  16 

 8.  Deň detí – ŠBD Psíček a mačička 5 

 9.  ŠBD Rolandova fontána  4 

10. Filmové predstavenie Polus 6 

 KONCERTY  
  

 1. 
Protidrogový koncert pri príležitosti Svetového dňa chorých 6. -
9. ročník 9 

 2. Protidrogový rockový koncert Istropolis II. stupeň 11 

3. 
Nebezpečenstvo virtuálneho sveta – s holandskými rovesníkmi – 
koncert pre žiakov v škole 7 
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ŠPORTOVÉ  
PODUJATIA 
  
  
  
  
  

 1.  Súťaž mladých záchranárov CO 

Družstvo StŽ, 
Závodisko 
Petržalka 

 2.   Kinderiáda – ŠH Elán družstvo MŽ 

 3. Futbalový turnaj  starší  žiaci 

 4. Jesenný šachový turnaj  2.- 9. ročník 

 5.  Májový šachový turnaj  33 žiakov 

 6. Plavecký výcvik ŠKD ŠKD 

7. Korčuliarsky výcvik ŠKD ŠKD 

8. Račianska Olympiáda   

9.. Súťaž hliadok mladých zdravotníkov 4 

10.  Majstrovstvá ŠKD vo futbale – 1. ročník,  7 

11 O pohár riaditeľky školy v stolnom tenise – 1. ročník 8  

12.  Lyžiarsky výcvik na Zochovej chate – denný pre I. stupeň 10 

13. Didaktické hry v prírode 10 

14. Účelové cvičenie v prírode 11 

15. Turnaj vo vybíjanej JURAVA CUP 2   ZŠ Tbiliská 

16. Projekt FIT lopty v 0. Ročníku  1 trieda 

17. Račianska olympiáda  42 žiakov 

18. Turnaj v malom futbale o pohár predsedu vlády SR – st. ž.  10 žiakov  

19. Basketbal st. žiaci 8 žiakov 

ŠKOLA V PRÍRODE 

1. RZ OLIWA CLUB pri Trenčianskych Tepliciach 7 tried 

2. RZ LOMY  2 triedy 

LVVK 1. Vyšná Boca 18 žiakov 

Kultúrne podujatia  
  
  
  
  
  
  

 1. Interaktívna výstava v Bibiane  6 

 2. Minitalent šou v STV účasť 8 

 3. Beseda o histórii Bratislavy 4 

 4. Besiedka k tvorbe Eleny Čepčekovej u nulťákov 1+ rodičia 

 5. Karneval I. stupeň 11+rodičia 

 6. ÚĽUV – tvorivé dielne 1 

 7. Práca s knihou – návšteva knižnice Žarnovická - Rača 2 

 8. Program ku Dňu matiek pre KD Krasňany 4 

 9. 
Divadelná prehliadka English Language Drama Festival -  
Aula UMC Nitra 1 
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i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:  

 (uvádzať aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy (napr. Dni otvorených dverí, Deň 

chleba, atď.  aktivity do ktorých sa škola zapojila (napr. Deň narcisov, Deň jablka, atď.) – tu 

neuvádzať projekty, tie uvádzať v ďalšej časti. 

 

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

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

 
INÉ AKTIVITY 
  

 Medzinárodný deň jazykov 

1.  
Beseda so zahr. študentom 
Výstava zahr. kníh – z vlastných zdrojov 18 

2.  
Čítanie anglických rozprávok  -spolupráca s PgF UK 
– katedra cudzích jazykov 3 

 Pravda o drogách-
interaktívna beseda 3.  Protidrogová výchova 

5.-8. r. 
(8 tried) 

Dopravné ihrisko  4.  PT Dopravná výchova 
0.-5.r. 
(12 tried) 

Deň úcty k starším 5.  Program pre obyvateľov Domova dôchodcov 1 

Hľadači pokladov  

6.  Multikultúrna výchova 10 

7.  Koncert Všetci sme rôzni 6 

Medzinárodný deň knižníc 

8.  
VII.A versus VII.B – literárna súťaž a dramatizácia 
textov v 7. ročníku 2 

9.  Pochod rozprávkových bytostí ulicami Krasňan 11+ rodičia  

10.  Čítanie pod perinou 3 

Jesenné dni  

11.  Šarkaniáda Vajnory 1+ rodičia  

12.  Tekvica fest   

 Obdobie adventu 

13.  Vianočná špirála 21 

14.  Tvorivé vianočné dielne 21 

15.  Mikuláš v škole 21 

16.  Lucia v škole 3 

17.  Vianočné trhy v škole 21 

18.  Vianočná akadémia 21 

19.  
My škôlke – škôlka nám – program prvákov pre 
škôlkárov a naopak  4 

20.  
Vianočný program v Domove dôchodcov 
Podbrezová Rača 3 

Prosociálna výchova 21.  Valentínska pošta ŽP  

Predveľkonočné obdobie 22.  
Veľkonočné tvorivé dielne a výstava prác 
v priestoroch školy  
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Zber papiera  23.  Separovaný po triedach 21 

 24.  Jesenný a jarný celoškolský  21 

Drevorezbárske dielne 25.  Tradičné rezbárske techniky-regionálna výchova 4 

Ručná výroba papiera - 
DAPHNÉ 26.  Tradičné remeslá – regionálna výchova 3 

Nebezpečenstvo virtuálneho 
sveta – s holandskými 
rovesníkmi 27.  Workshop v kmeňových triedach   

7.–9. r.  
6 tried 

 28.  Rozlúčka 9. ročníka so školou 3 

Interaktívna prednáška 
s pracovníkom Policajného 29.  

Právo u násťročných, jeho dodržiavanie a trestná 
zodpovednosť (9. ročník) 3 

Tematické dni 

30.  
Deti a moderné komunikačné technológie, 5. 
ročník  2 

31.  
Výchova k manželstvu a rodičovstvu –dievčatá 6. -
7. ročník  4 

32.  Deň otvorených dverí  21 

Medzinárodný festival filmov 
o trvalo udržateľnom rozvoji  33.  Ekotopfilm  21 

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE 
Matica slovenská Rača                  
prehliadky 1.  

Výstava ilustrácií diel M. Ďuríčkovej – KS 
Žarnovická - I. stupeň (aj práce žiakov) 8 

 Európa v škole 2.  
Prehliadka prác žiakov v KS Vajnorská 
+odovzdávanie cien 2 

 Matica slovenská Rača 3.  Ilustrácie k tvorbe J. C. Hronského  57 prác  

Modrá škola  4.  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, ocenená B. 
Orihelová IX. C 

12 prác  
zo 4 tried 

Môj zážitok z bábkového 
divadla  5.  

Štátne bábkové divadlo – súťaž a vernisáž  
Ocenení dvaja žiaci L. Obernauer, K. Múčková 3 

 

j)   Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

Názov  
súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                             
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach 

regionálne 
kolo 

krajské 
kolo 

celoslovens
ké kolo 

názov súťaže umiestnenie 

Matem. olympiáda 2. miesto - -   

1. miesto - -   

Chemická olympiáda 2. miesto - -   

Biologická olympiáda 3. miesto - -   

Geografická olympiáda 2. miesto - -   

Olympiáda v slov. jazyku 2. miesto - -   

Hviezdoslavov Kubín 2. miesto - -   

Šaliansky Maťko 3. miesto 

1. miesto 

- 

3. miesto 

- 

- 

  

Račiansky jahodový  kvet 3. miesto 

3. miesto 

- 

- 

- 

- 
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k)  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:  

Názov projektu Termín 
začatie 

Termín 
ukončenia  

Výsledky 

Integrované tematické 
vyučovanie  

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

Triedna a jej piataci 19. 10. 2009 jún 2010 spolupráca s CPPPaP pri prechode žiakov z 1. 
stupňa na 2. 

Základy podnikania  nov. 2009 jún 2010 9. ročník – 54 účastníkov, podporovaný Junior 
Achievement Slovensko, ukončené certifikátmi 
s cieľom rozvoja finančnej gramotnosti u žiakov 

Všetci to robia  nov. 2009 jún 2010 Pilotný dánsky projekt pre 7. ročník podporovaný 
MŠ SR a ŠPÚ s cieľom poukázať na sociálne 
zveličovanie veľmi rozšírené u mládeže a zároveň 
prevencia proti fajčeniu a iným návykovým 
látkam  

Takí sme  sept.  2009 jún 2010 Projekt podporovaný SAV Košice, zameraný na 
rozvoj sociálnych zručností v 7. ročníku  

CHIPS febr.  2010 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.  2010 jún 2010 5. ročník – spolupráca s Policajným zborom 
v Bratislave - Krasňanoch 
 

Európska plagátová súťaž 
2010 
Nakresli mi právo 

febr.  2010  5. – 9. ročník , tvorba v skupinách na návrhoch 
plagátov podľa Dohovoru o detských právach 

Environmentálny projekt 
Ochrana vtáčích druhov 
žijúcich v meste  

jan. 2010 apr. 2010 Projekt pre žiakov 4. a 8. ročníka v spolupráci so 
Slov. ornitologickou spoločnosťou Bird Life 
Slovensko s cieľom  ochrániť vtáčie druhy žijúce 
v meste  

Anglický projektový týždeň máj 2010  Projekt zameraný na podporu jazykového 
vzdelávania v ZŠ pre žiakov 4. – 9. ročníka 

Zvyšovanie gramotnosti 
v európskych jazykov  

sept.  2009 Pokračuje  Projekt pre žiakov 1. ročníka v spolupráci 
s Katedrou  logopédie PF UK Bratislava  
zameraný na  zvyšovanie gramotnosti anglickom 
jazyku 

FIT LOPTY V ŠKOLE sept.  2009 jún 2010 Projekt s podporou SPP, cvičenie na fit loptách 

Tvorba akčného plánu na 
trávenie voľného času detí v 
Rači 

Apríl 2010 Pokračuje Projekt  v spolupráci s Nadáciou pre deti 
Slovenska a so zriaďovateľom, do ktorého sú 
zapojení pedag. zamestnanci, pracovníci ŠÚ BA – 
Rača, rodičia, žiaci ZŠ na Hubeného, 
vysokoškolskí študenti, psychológovia ... 
zameraný  na tvorbu akčného plánu na trávenie 
voľného času detí v našej MČ 

Fakultná škola UK  PF 
Bratislava 

sept.  2009 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 
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l) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou  inšpekciou 

v škole:       0 

 

m)  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy: doplň, čo máš 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  

 činnosti školy:   (pozri Správu   o hospodárení za rok 2009}. 

 

Počet tried  21 

Počet odborných  učební 10 

Počet telocviční 2 + 1 pinpongáreň 

Počet herní pre ŠKD 1 

Knižnica 1 

Vybavenie areálu škola nemá vlastný školský areál 

Najhorší stav ( stručný popis) 

� okná v severnej časti budovy; 

� učebne fyziky, chémie  - 40 ročné nefunkčné zariadenie; 

� priestory školskej knižnice; 

� školská kuchynka; 

Vylepšenia počas  šk. roka 
2009/2010 ( mimo rozpočtu) 

novinky zdroje od 

� revitalizácie priestorov v rámci dotácií 

MČ BA – Rača - technické prebudovanie 

učebne na gymnastickú telocvičňu 

(participácia so ZRPŠ); 

� výmena okien v časti budovy; zriaďovateľ 

� zriadenie malej telocvične (participácia 

so zriaďovateľom); 

� nákup topánkovníkov pre všetkých 

žiakov školy; 

� oprava rozhlasového systému v škole; 

� zriadenie melodického zvonenia; 

Združenie rodičov pri 

ZŠ s MŠ, Hubeného 

25, Bratislava 

� zriadenie novej spoločenskej miestnosti 

s novým variabilným nábytkom; 

� zakúpenie časti  nového nábytku 

do školskej jedálne; 

� zriadenie interaktívnej učebne 

s interaktívnou tabuľou;  

� kancelária riaditeľky školy. 

OZ Združenie Veselá 

škola 
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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 sú vytvorené v súlade so základnými princípmi vysoko 

efektívneho spôsobu učenia Integrované tematické vyučovanie (ITV) (Bližšie pozri školský 

vzdelávací program). 

 

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, 
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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; 

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

testovania žiakov. 

9. Skvalitňovanie školského manažmentu. 

 

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. 

 
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 

• realizácia programu ITV vo vyučovaní 
• získanie projektu „Škola, ktorej to myslí“ 
• silný manažment 
• dobrá kvalifikovanosť učiteľov 
• stabilizovaný učiteľský kolektív 
• výhodná poloha budovy 
• dobre vybavená školská jedáleň 
• 3 telocvične 
• vymenená časť okien za  plastové  
• zapojenie školy do projektov v spolupráci 

s rôznymi inštitúciami a mimovládnymi 
organizáciami (ŠPÚ, Združenie Orava, NPDS, 
Asociácia Susan Kovalikovej, OZ Združenie 
Veselá škola...) 

• práca na projektoch 
• spolupráca  so ZRŠ a podpora školy  rodičmi 

žiakov 
• interaktívne učebne 
• rôznorodá krúžková činnosť 
• netradičné  zvonenie 
• 2 počítačové učebne 
• rôznorodosť akcií organizovaných  školou 
• sídlo CPPPaP v budove školy 
• MŠ súčasť ZŠ 
• prenájmy 
• interný špeciálny pedagóg 
• interný metodik ITV 
• spolupráca s PgF UK v Bratislave – cvičná škola 
• bufet v budove školy 

• zlý technický stav budovy školy 
• popraskané keramické obloženie na fasáde 

školy  
• zlý technický stav nevymenených okien (okná 

s kovovými rámami) hlavne v severnej časti 
budovy a v MŠ (hrdzavé kĺby, vetracie okná 
nefunkčné)  

• veľké úniky tepla 
• slabé technické vybavenie odborných  učební  

fyziky  a chémie   
• slabšie materiálno – technické vybavenie  

odborných tried (chýba jazykové 
laboratórium) 

• takmer všetky učebne sú vybavené 40-
ročným schátraným a nefunkčným nábytkom 

• chýbajúci vlastný športový areál 
• kvalifikovaný informatik  
• nezrenovovaná školská kuchyňa 
• nezrekonštruovaná telocvičňa 
• chýbajúce lavice v niekoľkých triedach 
• starý školský nábytok v triedach – skrinky na 

pomôcky 
• vstup do telocvične cez hlavnú budovu školy 

• činnosť ŠKD prebieha v kmeňových 
učebniach I. stupňa ZŠ 

• učiteľská a žiacka knižnica nezaznamenala 
žiadne prírastky 
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r) Školské stravovanie: 

○ Priemerný počet stravníkov na deň:    410 

○ Počet zamestnancov:   1 vedúca ZŠS  

       1 hlavná kuchárka,  

       6  pomocných kuchárok  (z toho 1 v MŠ) 

○ Samostatná kuchyňa:   áno 

○ Samostatná školská jedáleň:    áno 

○ Revitalizovaná v roku:  zánovná el. panvica zo ZŠ Osloboditeľská  

Klady: 

Chutná výživná strava, flexibilita podávania jedla pri rôznych druhoch alergií na stravu, dobré 

podmienky pre kultúrne stolovanie detí, dobrá spolupráca MŠ so ZŠS. 

Nedostatky: 

Niektoré stroje a vybavenie školskej kuchyne je zastarané. 

Nutné nákupy:  Nutné opravy:

• umývačka riadu (stará dosluhuje) 

• dosku na odobratie riadu pri výdajnom 

okienku treba novú 

• antikorový dvojdrez a batériu  do MŠ 

• taniere plytké (150) a hlboké (150) 

• opraviť  elektrických rúr (5 ks) 

• kanály v kuchyni sa rozpadávajú 

• vytiahnuť lapač tukov  

• prerobiť  vzduchotechniku 

• taniere dezertné (50) pre MŠ 

• poháre (150) pre ZŠ aj MŠ 

• výkonnejšiu tlačiareň  

 

 

 

Príležitosti Riziká 

• rozširovanie  ponuky krúžkov 
• zvýšenie podpory zo strany rodičov 
• dobudovanie školského 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 
• 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) 
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s)    Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:  

 
o delenie žiakov na skupiny v predmetoch: 

Anglický jazyk: 

3. ročník – 3 skupiny 

4. ročník – 3 skupiny 

5. ročník – 3 skupiny 

6. ročník – 2 skupiny 

7. ročník – 2 skupiny 

8. ročník – 2 skupiny 

9. ročník – 3 skupiny 

 

 

Informatika: 

5. ročník – 2 skupiny 

6. ročník – 2 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 

  
o psychohygienické zásady pri tvorbe rozvrhu hodín:  

● 0., 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 – 20 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 :  

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

v šk. roku 2009/2010 vytvorené možnosti pre široký výber záujmových činností:  

v 27 záujmových útvaroch pracovalo 90% detí a žiakov. 
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P.č. Názov krúžku 

1. Hra na zobcovej flaute 

2. Hravá angličtina v nultom ročníku 

3. Prváci sa učia angličtinu 

4. Druháci sa  učia angličtinu 
5. Jogové cvičenia pre deti 

6. Informatika pre štvrtákov 

7. Mladí žurnalisti 

8. Rytmické tance 

9. Basketbal pre chlapcov 

10. Futbal chlapci II. stupeň 

11. Turistický krúžok 

12. Pripravujeme sa na prijímačky 
z matematiky z matematiky I. 

13. Pripravujeme sa na prijímačky 
z matematiky z matematiky II. 

 

P.č. Názov krúžku 

14. Pripravujeme sa na prijímačky 
z matematiky z matematiky III. 

15. Pripravujeme sa na prijímačky 
o slovenčiny  

16. Šachový krúžok 
 17. Informatika pre žiakov 1. stupňa 

18. Informatika pre žiakov 2. stupňa 

19. Informatika pre deti v ŠKD 

20. Športová gymnastika 

21. Pohybové hry a relaxačné cvičenia 

22. Zdravotný krúžok 

23. Esteticko-výtvarný krúžok 

24. Tvorivé dielne 

25. Literárno-dramatický krúžok 

26. Stolnotenisový krúžok 

27. Mladí žurnalisti 

 

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

 

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

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

prostriedky z 2% daní, ktoré boli použité na zriadenie malej telocvične, opravu rozhlasu, 

zakúpenie melodického zvonenia, zakúpenie 1 interaktívnej tabule do učebne prírodopisu. 

• ZRŠ zriadilo samostatný účet pod názvom FOND OPRÁV, do ktorého prispela väčšina 

zákonných zástupcov žiakov ZŠ sumou 10,- €. Finančné prostriedky sa použili na zakúpenie 

topánkovníkov vo vstupnej hale školy, nakoľko ZŠ nedisponuje klasickými šatňami. 

• 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. 

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

informovanosti verejnosti. 

4. Organizácia Dní otvorených dverí.  

5. Organizácia osláv učenia s rodičmi žiakov prvého stupňa. 

6. Organizovanie triednych aktívov  ZRPŠ a informatívnych popoludní pre rodičov. 
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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 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 pre 1. aj 2. stupeň 

• škola spolu s pracovníkmi CPPPaP pripravovala spoločné projekty podľa požiadaviek učiteľov 

a ponúk CPPPaP; 

• spolupráca s bola predovšetkým v týchto  oblastiach: 

o vzdelávacie projekty pre triednych učiteľov; 

o spoločne riešené problémy súvisiace s ohrození 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. 

• Bola realizovaná spolupráca: 

o  so ŠPÚ v rámci pilotných projektov, 

o s Asociáciou S. Kovalikovej v rámci zavádzania moderných vzdelávacích metód do 

vyučovania 

o s Nadáciou pre deti Slovenska v rámci tvorby akčného plánu pre trávenie voľného času detí 

v našej obci a 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. 

 

z)  Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2009/2010 

Výchovné opatrenia 
 

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

Pochvala tr. uč. 42 24 18 22 8 16 14  10 154 

Pochvala riaditeľ 16 20 10 2 6 2 5 11 5 77 

Knižná odmena 15 10 10 10 10 10 10 10 15 100 

Spolu 58 44 28 24 14 18 19 11 15 231 
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Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Napomenutie tr. uč.  1   4 3  1  9 

Pokarhanie tr. uč.     1 1  2 1 5 

Pokarhanie riaditeľ     2 5 2 1 5 15 

Spolu  1   7 9 2 4 6 29 

 

Znížené známky zo správania 
 

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

Stupeň 2     3 2   2 7 

Stupeň 3           

Stupeň 4           

Spolu     3 2   2 7 

 
 

f) Oblasť finančného a materiálno- technického zabezpečenia  

Pri čerpaní finančných prostriedkov, spotrebe energií, šetrení materiálom dodržiavame zásady 

maximálnej hospodárnosti. 

• Pri čerpaní finančnými prostriedkami úzko spolupracujeme s MÚ. 

• 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. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• prenájmy priestorov školy 

• spolupráca s rodičovským združením a inými 

neziskovými organizáciami v rámci 

sponzorských darov 

• zapájanie sa do projektov 

• zrekonštruované sociálne zariadenia 

 

• 40-ročná budova – jej zlý technický stav  

a  zastarané materiálno-technické vybavenie 

• zlý technický stav nevymenených okien (okná 
s kovovými rámami) hlavne v severnej časti 
budovy a v MŠ (hrdzavé kĺby, vetracie okná 
nefunkčné)  

• veľké úniky tepla v severných krídlach z dôvodu 

starých okien 

• popraskané keramické obloženie na fasáde školy  

• zastaraný vykurovací systém – takmer nefunkčná 

kotolňa 

• havarijný stav komína 

• chýba regulačný systém na vykurovanie 

•  v čase školských prázdnin sa musí vykurovať celá 

budova školy z dôvodu prevádzky MŠ 

a prenajatých priestorov 
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• nezrenovovaná školská kuchyňa  

=> 

o pokazené  elektrické rúry (5 ks) 

o kanály v kuchyni sa rozpadávajú 

o chýbajúci lapač tukov  

o zlá  vzduchotechnika 

o pomaly dosluhuje umývačka riadu  

o doska na odobratie riadu pri výdajnom  

o okienku nespĺňa hygienické normy 

o v MŠ chýba antikorový dvojdrez a batéria   

o chýbajú taniere plytké (150) a hlboké (150) 

o taniere dezertné (50) pre MŠ 

o poháre (150) pre ZŠ aj MŠ 

• nezrekonštruovaná telocvičňa 

• chýbajúce lavice v niekoľkých triedach 

• starý školský nábytok v triedach – skrinky na 

pomôcky 

 

PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 

• ponechanie finančných prostriedkov za  

prenájmy škole  

• zvýšenie počtu denných 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 

• odstránenie vysokých borovíc pred  oknami 

v južnej časti budovy, ktoré znižujú 

svetelnosť okien – ohrozenie verejného 

zdravia žiakov a zamestnancov 

• nedostatočná priestorová kapacita pre 

zriaďovanie nových odborných učební 

• nedostatok finančných prostriedkov na investície 

• zatekanie bočných stien budovy 

• hrozba havárií (ich obmedzená životnosť) 

 

 

 

Spracovala a predkladá:       Mgr. Tatiana Kizivatová 
        riaditeľka školy 

V Bratislave dňa : 30.09.2010 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa  ..........................    Schválil: ............................................... 


