
 

 

Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy 

na Lachovej ulici č. 1 v Bratislave za školský rok 2016/2017 

 
 

        

I. Prerokovanie v pedagogickej rade  

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2016/2017 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 4. septembra 2017  

 

 

 

podpísané 

............................................... 

                   podpis riaditeľa školy 

 

 

II. Prerokovanie v rade školy 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2016/2017 prerokovala rada školy dňa 16.10.2017.  

 

        podpísané 

............................................... 

  podpis predsedu rady školy 

 

 

 

 

III. Stanovisko zriaďovateľa:  

 

Mestská časť Bratislava-Petrţalka 

 
a) s c h v a ľ u j e    

 

b) neschvaľuje 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Lachova 1 

za školský rok 2016/2017 

       

 
         Podpísané 

V Bratislave dňa    8.11.2017                                                       ........................................ 
          Mgr. Veronika Redechová 

                                                                                                            vedúca OŠaŠ
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Východiská a podklady: 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ 

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

2. Metodické usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2005 

3. Koncepcia školy na roky 2017-2018 

4. Vyhodnotenie plnenia plánu práce ZŠ, predmetových komisií a metodických zdruţení. 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ  Lachova 1. 

6. Vyhodnotenie projektov. 

7. Školský vzdelávací program „Naša cesta k úspechu“. 

8. Výchovný program „Naša cestička k úspechu“. 

 

Vypracovali: 
 

Vedúci metodických orgánov, ekonomické oddelenie a vedenie školy: 

 

1.  Mgr. Martin Capek, riaditeľ 

2.  PhDr. Dagmar Phungová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň ZŠ, štatutárny zástupca riaditeľa 

3.  Mgr. Marianna Li, zástupca riaditeľa pre I. stupeň ZŠ 

4.  Mgr. Jana Hajlová, (Helena Vöröšová) vedúca MZ 1. – 2. roč. ZŠ 

5.  Mgr. Jana Rychtárechová, vedúca MZ 3. – 4. roč. ZŠ 

6.  Bc. Ivica Podhradská, vedúca MZ ŠKD 

7.  Mgr. Jana Csibová, vedúca PK SJL a komunikácia 

8.  Mgr. Mária Máčadyová, vedúca PK CJ a komunikácia 

9. Mgr. Sylvia Dţino, vedúca PK Človek a príroda, Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty, 

biológia, výchovný poradca 

10. Mgr. Michal Rišiaň, vedúci PK Matematika a práca s informáciami, fyzika a chémia 

11. Mgr. Zuzana Miškovičová, vedúca PK Človek a svet práce, Umenie a kultúra a zdravie a  

pohyb              

12. Mgr. Martina Matejová, školský psychológ 

13. Mgr. Barbora Skalská,  školský špeciálny pedagóg 

14. Ing. Agnesa Őszi, ekonóm 

15. Mária Filická, mzdový účtovník 

16. Alena Vidomanová, vedúca školskej jedálne. 
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Správa  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Lachova 1 za školský rok 

2016/2017 

 

A. Základné údaje o škole 
 

1. Identifikačné údaje  

 

ázov školy Základná  škola  

Adresa školy  ZŠ Lachova 1, 851 03,  Bratislava  

Telefónne číslo +421 26 23 11 667 

Faxové číslo +421 26 23 11 667 

Internetová adresa  www.zslachova.sk 

E-mailová adresa capek@zslachova.sk 

Údaje o zriaďovateľovi Mestská časť Bratislava-Petrţalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  

Metodické a odborné 

riadenie  

Oddelenie školstva a športu,   

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petrţalka,  

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Internetová adresa: www.petrzalka.sk  
 

2.Vedúci zamestnanci školy a ich funkcie 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Martin Capek riaditeľ školy  

Dagmar Phungová zástupkyňa riaditeľa školy, štatutárny zástupca riaditeľa 

Marianna Li zástupkyňa riaditeľa školy 

Alena Vidomanová vedúca školskej kuchyne 
 

3. Údaje o rade školy: 

 

3.1. Údaje o rade školy: 

 

 Rada školy pri ZŠ na Lachovej ul. č. 1 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 5. 9. 2012 . Funkčné obdobie začalo dňom 5. 9. 2012 

na obdobie 4 rokov.  

 

Členovia rady školy – funkčné obdobie 7. 9. 2016 – 6. 9. 2020 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za 

1. Zuzana Határová predseda za pedagogických zamestnancov 

2. Renáta Hebortová, PaedDr. člen/podpredseda za pedagogických zamestnancov 

3. Mária Fogmegová člen za nepedagogických zamestnancov 

4. Denisa Imrichová, RNDr., PhD člen za zákonných zástupcov ţiakov 

5. Blanka Görgöová, JuDr. člen za zákonných zástupcov ţiakov 

6. Mária Kročianová Hain, Mgr. člen za zákonných zástupcov ţiakov 

7. Ľubomíra Škerliková, Mgr. člen za zákonných zástupcov ţiakov 

8. Ján Bučan, Mgr. člen za zriaďovateľa 

9. Tomáš Mikus, Ing. člen za zriaďovateľa 

10. Juraj Monsberger, PaedDr. člen za zriaďovateľa 

11. Róbert Schnürmacher, PaedDr. člen za zriaďovateľa 
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3.2. Činnosť rady školy za školský rok 2016/2017: 

 

Rada školy v školskom roku 2016/2017 zasadala trikrát. Na ustanovujúcom zasadnutí 7. 9. 2016 sa 

uskutočnila voľba predsedu a podpredsedu rady školy. Na zasadnutí, ktoré sa konalo 17.10.2016 sa 

prerokovala Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 a plán rozvoja 

školy na roky 2017 a 2018. Na treťom zasadnutí 15. 5. 2017 boli členovia rady informovaní 

o priebehu a výsledkoch zápisu detí do 1. ročníka na školský rok 2017/2018, o organizácii 

školského roka 2017/2018  (počet tried, oddelení ŠKD, počet pedagogických a odborných 

zamestnancov, počet správnych zamestnancov a zamestnancov školskej kuchyne), o výsledkoch 

celoslovenského testovania ţiakov 5. a 9. ročníka a o pripravovanej rekonštrukcii školskej kuchyne. 

Činnosť rady školy moţno hodnotiť pozitívne, riaditeľ školy pociťoval podporu členov rady školy 

pri riešení problémov týkajúcich sa hlavne pripravovanej rekonštrukcie školskej jedálne. 

 

4. Činnosť poradných orgánov školy 

 

4.1. Činnosť pedagogickej rady 

 

 Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2016/2017 štyrikrát, usmerňovala a zjednocovala prácu 

všetkých pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ. Na zasadnutiach kontroloval riaditeľ školy 

plnenie prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, ktoré boli plnené vţdy v prijatých 

termínoch a prijímal nové uznesenia.  

  Na septembrovom zasadnutí prerokoval riaditeľ v pedagogickej rade plán práce školy, ročný 

plán kontinuálneho vzdelávania, kariérové pozície pedagogických zamestnancov, organizáciu 

vyučovania, náplň dozorov a rozvrh hodín. Pedagogická rada sa zaoberala organizáciou 

záujmového vzdelávania a krúţkovou činnosťou a obsahom tematicko-výchovno vzdelávacích 

plánov. 

 9. novembra 2016 sa hodnotiaca pedagogická rada zaoberala výsledkami výchovno-

vzdelávacieho procesu za 1. štvrťrok, výsledkami kontrolnej a hospitačnej činnosti, prípravou 

Testovania 9 a  testovaním ţiakov 8. a 9. ročníka  - KOMPARO. Hodnotiaca pedagogická rada za 

1. polrok sa zaoberala dosiahnutými výchovno-vzdelávacími výsledkami. Učitelia boli usmernení 

k vypĺňaniu triednej dokumentácie. Riaditeľ školy vyhodnotil a analyzoval výsledky Testovania 5. 

 Na svojom treťom zasadnutí pedagogická rada analyzovala výchovno-vzdelávacie výsledky 

ţiakov za 3. štvrťrok, zaoberala sa informáciou o priebehu Testovania 9 a tieţ informáciou o 

prijímacom pokračovaní. Významným bodom programu bolo prerokovanie inovovaného školského 

vzdelávacieho programu (ďalej len iŠkVP) pre 3. a 7. ročník.  

 Na júnovej hodnotiacej pedagogickej rade hodnotili učitelia výsledky ţiakov za 2. polrok. 

Prerokoval sa plán komisionálnych skúšok ţiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku 

v zahraničí a plán opravných skúšok. Pedagogická rada prerokovala inovovaný Výchovný program 

školského klubu detí. 

 Okrem hodnotiacich pedagogických rád sa uskutočnili 3 pracovné pedagogické rady, na 

ktorých sa riešili operatívne problémy súvisiace s prevádzkou školy, výchovnými a vzdelávacími 

problémami. Riaditeľ školy na nich informoval o aktuálnej školskej legislatíve. Hodnotiace 

pedagogické rady v 1. polroku a v 2. polroku predchádzali sekcie triednych učiteľov 1. a 2. stupňa 

za prítomnosti špeciálnej pedagogičky a školskej psychologičky. Tu bol vytvorený priestor na 

prerokovanie výchovných a vzdelávacích problémov slabo prospievajúcich detí a začlenených 

ţiakov. V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnili dve slávnostné zasadnutia pedagogickej rady 

a to pred Vianocami a z príleţitosti Dňa učiteľov. Činnosť pedagogickej rady má kľúčovú úlohu pre 

výchovu a vzdelávanie ţiakov. Vytvára priestor a hľadá riešenia pre skvalitňovanie práce ţiakova 

pedagogických a odborných zamestnancov. Pedagogická rada prerokováva, prijíma schvaľuje 

kľúčové a strategické dokumenty a rozhodnutia týkajúce sa smerovania školy. 
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4.2. Činnosť metodického zdruţenia 

Na posudzovanie špecifických otázok výchovno - vyučovacieho procesu zriadil riaditeľ ZŠ na       

1. stupni vzdelávania metodické zdruţenia pre 1. – 2. ročník a pre 3.-4. ročník a v Školskom klube 

detí (ďalej len ŠKD). Ich úlohou bolo zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania 

a výchovy v jednotlivých ročníkoch na I. stupni a v ŠKD. Metodické zdruţenia boli zriadené aj za 

účelom zlepšenia vzájomnej spolupráce medzi pedagogickými zamestnancami. Za vedúcich 

metodických orgánov menoval riaditeľ ZŠ najskúsenejších a najkvalifikovanejších učiteľov 

a vychovávateľku  s dobrými organizačnými schopnosťami. Vedúcou metodického zdruţenia 1. – 

2. ročníka, ktorého vedúcou bola Mgr. Jana Hajlová, po odchode na materskú dovolenku Mgr. 

Helena Vörošová, vedúcou metodického zdruţenia  3. – 4. ročníka bola Mgr. Jana Rychtárechová 

a metodické zdruţenie školského klubu detí  riadila Bc. Ivica Podhradská. Metodické zdruţenia ako 

poradný orgán riaditeľa predkladali riaditeľovi školy návrhy na kontinuálne vzdelávanie ich členov, 

na materiálno technické vybavenie školy, na podporu inovatívnych metód vyučovania a informovali 

ho o dosiahnutých výsledkoch ţiakov, pripravovali tematicko – výchovno - vzdelávacie plány na 

jednotlivé predmety s implementáciou aktuálnych prierezových tém. Prijímali opatrenia na pomoc 

nadaným slaboprospievajúcim ţiakom. V spolupráci so špeciálnym pedagógom prijímali opatrenia 

a postupy pre prácu so ţiakmi so špecifickými vývinovými poruchami učenia a ţiakmi 

s diagnostikovaným ADHD.  Metodické zdruţenia zasadali päťkrát. Na prvom zasadnutí sa tvoril 

plán práce na školský rok a ostatné štyri stretnutia predchádzali hodnotiacim pedagogickým radám. 

Metodické zdruţenia boli garantom prípravy inovovaného školského vzdelávacieho programu.  

 

 

4.3. Činnosť predmetových komisií 

 

   V školskom roku 2016/2017 prebiehal výchovno-vzdelávací proces podľa aktuálnych 

učebných plánov a štandardov podľa školského vzdelávacieho programu. Obsah a kvalitu 

vzdelávania na 2. stupni vzdelávania garantovali predmetové komisie, ktoré pracovali podľa plánov 

vypracovaných na začiatku školského roka. V priebehu školského roka sa uskutočnilo päť zasadnutí 

metodických orgánov, na ktorých sa riešili hlavne problémy výchovno-vzdelávacieho charakteru. 

Najdôleţitejšou úlohou metodických orgánov však bola príprava, tvorba a zavedenie iŠkVP v        

7. ročníku. Nemenej dôleţitými úlohami metodických orgánov bola tvorba a kontrola dodrţiavania 

tematických výchovno-vzdelávacích plánov, práca s talentovanými ţiakmi, ale i so ţiakmi, ktorí 

nedosahovali poţadované výsledky. Na zasadnutiach sa zúčastňovala špeciálna pedagogička 

a školská psychologička za účelom metodickej pomoci učiteľom so ţiakmi so špeciálnymi 

výchovno – vzdelávacími potrebami. Na poslednom zasadnutí predmetovej komisie slovenského 

jazyka a literatúry boli za prítomnosti zástupkyne riaditeľa prerokované neuspokojivé výsledky 

testovania ţiakov 9. ročníka. Boli objektívne posúdené príčiny neuspokojivého stavu a prijaté 

opatrenia na zlepšenie výsledkov v školskom roku 2017/2018. Naopak, pozitívne sme hodnotili 

výsledky testovania ţiakov 5. ročníka v matematike aj v slovenskom jazyku a literatúre. 

  Rezervy vidíme v zavádzaní inovatívnych prístupov vo vzdelávaní, väčšej interaktivite 

vyučovania, väčšom prepojení medzi teoretickými a praktickými zručnosťami a takisto aj v oblasti 

finančnej a čitateľskej gramotnosti. Spolupráca učiteľov s výchovným poradcom, so školským 

psychológom a hlavne so školským špeciálnym pedagógom pri diagnostikovaní vývinových porúch 

ţiakov a následnej spolupráci s týmito deťmi a ich rodičmi je na veľmi dobrej úrovni.  

 V škole boli zriadené predmetové komisie: SJL a komunikácia, vedúca Mgr. Jana Csibová; 

Jazyk a komunikácia, vedúca Mgr. Mária Máčadyová; MAT a práca s informáciami a Človek 

a príroda (fyzika, chémia) vedúci Mgr. Rišiaň; Mgr. Sylvia Dţino; Človek a svet práce, Umenie 

a kultúra, Zdravie a pohyb, vedúca Mgr. Zuzana Miškovičová; Človek a spoločnosť a Človek 

a hodnoty a Človek a príroda (biológia) vedúca Mgr. Sylvia Dţino.  

Oblasť človek a príroda sme pristúpili k rozdeleniu predmetov chémia, fyzika a biológia do dvoch 

príbuzných oblastí z dôvodu, ţe PhDr. Phungová, ako vedúca PK Človek a spoločnosť a Človek 

a hodnoty  bola riaditeľom školy dňa 1. 6. 2016 ustanovená do funkcie zástupkyne riaditeľa školy 
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a učitelia s danou aprobáciou nespĺňali zákonné kritériá na obsadenie funkcie vedúceho 

predmetovej komisie. ( absencia 1. atestácie). 

 Ťaţiskovou úlohou metodických orgánov bola príprava inovovaného školského 

vzdelávacieho programu 7. ročníku. Na zasadnutiach sa členovia komisií zaoberali tvorbou 

a kontrolou dodrţiavania tematických výchovno-vzdelávacích plánov, prácou s talentovanými, ale 

i so slabo prospievajúcimi ţiakmi, prípravou ţiakov na prijímacie pokračovanie a metodicko-

koordinačnou činnosťou. Členovia predmetových komisií dávali dôraz na efektívne napĺňanie 

obsahu prierezových tém, príprave ţiakov na predmetové olympiády a súťaţe. Pokrok nastal 

v posune k bádateľskému spôsobu vyučovania prírodovedných predmetov, za čo patrí vďaka za 

finančnú podporu rodičom našich ţiakov. Pri plánovaní kontinuálneho vzdelávania si členovia 

predmetových komisií vyberali zväčša školenia s obsahom inovatívnych metód výchovy 

a vzdelávania. Pozitívne hodnotíme spoluprácu predmetových komisií so špeciálnou pedagogičkou 

a školskou psychologičkou. 

 

 

5. Údaje o počte ţiakov školy   
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1. 2 - 49 - - 2 45 2 - 49 - - 2 44 

2. 3 - 64 - - 1 58 3 - 63 - - 1 54 

3. 3 - 60 - - 2 40 3 - 60 - - 2 39 

4. 3 - 61 - 2 2 40 3 - 61 - 2 2 31 

5. 2 - 48 - 1 - - 2 - 48 - 1 - - 

6. 2 - 34 - 4 - - 2 - 34 - 4 - - 

7. 2 - 33 - 3 - - 2 - 33 - 3 - - 

8. 2 - 27 - 4 - - 2 - 26 - 4 - - 

9. 1 - 11 - 1 - - 1 - 11 - 1 - - 

S
p

o
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20 - 387 - 15 7 183 20 - 385 - 15 7 168 

 

V priebehu školského ruka poklesol celkový počet ţiakov len o 2, čo súviselo so zmenou trvalého 

bydliska a následným prestupom na príslušnú spádovú školu. V školskom klube detí pracovalo        

7 oddelení, pričom dve oddelenia boli vytvorené zo ţiakov 1. ročníka a zvyšných päť bolo 

kombinovaných zo ţiakov 2. - 4. ročníka. Pokles počtu detí v 2. polroku býva pravidelným javom 

v kaţdom školskom roku. Rodičia to vysvetľujú tým, ţe hlavne staršie deti zo 4. ročníka sú uţ 

schopné v máji – júni odchádzať zo školy a tráviť čas do príchodu rodičov z práce samostatne. 
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6. Údaje o počte zapísaných ţiakov do I. ročníka pre školský rok 2016/2017 (zápis do I. 

ročníka pre školský rok 2016/2017 bol vo apríli 2016) 

 

Počet ţiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu Dievčatá  

počet /% 

Odklady 
počet /% 

Nezaškolení v MŠ 
počet /% 

Samostatné 

73 34/46,57 12/16,43 2/2,74 2 

 

V roku 2016 pri zápise detí do prvého ročníka na školský rok 2016/2017 sme zapísali 73 detí.       

12 zákonných zástupcov podalo ţiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky o 1 rok. 2 deti 

z celkového počtu zapísaných začali navštevovať ZŠI pre deti s poruchou reči na Vlasteneckom 

námestí, 2 deti špeciálnu školu na Ţehrianskej ulici  a 2 deti špeciálnu školu na Karpatskej ulici 

v Bratislave. 6 detí sa k 1. septembru zapísalo na iné školy a k nám nenastúpilo. Z predpokladaného 

počtu tried 3 sme otvorili 2 triedy v ktorých sa vzdelávalo 49 detí, vrátane ţiakov, ktorí si plnia 

povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Oproti predchádzajúcemu roku nastal pokles v počte 

prvých tried o jednu a v počte ţiakov vzdelávajúcich sa v 1. ročníku o 14.  

 

7. Údaje o umiestnení ţiakov na štúdium na stredné školy po ukončení školského roku 

2016/2017   

 

Počet 

ţiakov 

9. r. 

Prehľad o počte umiestnených ţiakov 9. ročníka na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá 
Stredné odborné školy 

Konzervatórium 
SOŠ 5.r. SOŠ 4.r SOŠ 3.r. SOŠ 2.r 

P
ri

h
lá

s.
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ri

ja
tí

 

Z
a
p

ís
a
n

í 
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Z
a
p

ís
a
n

í 
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P
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s.
 

P
ri
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tí

 

Z
a
p
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a
n
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11 1 1 1 1 1 0 8 8 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

 

V porovnaní s minulým školským rokom pozorujeme výrazný pokles ţiakov zapísaných na 

gymnáziá (len 1 ţiak). Jedná sa o štátne gymnázium. Súvisí to pravdepodobne so slabším ročníkom, 

s väčším počtom chlapcov v triede, ktorí sa viac orientovali na technické, prípadne elektrotechnické 

smery. Väčšina  ţiakov, skoro tri štvrtiny, sa zapísala na 4 - ročné študijné odbory. Treba 

podotknúť, ţe na maturitné odbory  boli prijatí aj ţiaci s priemerom horším ako 3,0 príp. 3,5. Veľká 

ponuka SOŠ (väčšia ako dopyt) spôsobuje stále väčší problém s udrţaním nárokov a tým pádom aj 

kvality škôl. 

Na umeleckú školu bol prijatý 1 ţiak. Jedná sa o súkromnú školu. Na SOŠ 3 - ročnú sa 

hlásili a boli prijatí 2 ţiaci, čo vykazuje percentuálny nárast oproti minulému roku (aj keď počet je 

ten istý). 

Tieto skreslenia vychádzajú pravdepodobne preto, lebo vzorka 11 ţiakov je štatisticky málo 

významná. 
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8. Ţiaci 5. ročníka prijatí na 8 ročné gymnáziá a iné školy s osemročnou dĺţkou štúdia 

 

Počet 

ţiakov 

5. 

ročníka 

Osemročné gymnáziá Iné školy (tanečné konzervatórium, 

športové školy, škola pre nadané deti) 

48* 

Prihlásení prijatí zapísaní % Prihlásení prijatí zapísaní % 

15 10 10 20,83 3 3 2 4,16 

 

 2 ţiaci v zahraničí 

 

V tomto školskom roku pozorujeme zvýšený záujem o osemročné gymnáziá (10 - násobný nárast 

oproti minulému roku). V prípade piatakov môţeme konštatovať, ţe výber je prakticky na rodičoch, 

ktorí očakávajú lepšiu kvalitu a zvýšené nároky na dieťa a v neposlednom rade čas osem rokov bez 

ďalších pohovorov, T9 a čas na prípadné ďalšie rozhodovanie. Treba uviesť, ţe školy sa líšia 

kvalitou a nárokmi, konkurenciou a väčšina detí bola prijatá aţ v odvolacom konaní (po uvoľnení 

miest), príp. v druhom kole prijímacích pohovorov.  

Ţiaci 5. ročníka boli prijatí na len cirkevné gymnáziá a Gymnázium Pankúchova. 

 

Porovnanie umiestnenia ţiakov 5. ročníka na 8. ročné  gymnáziá:  
 

  2015/2016 2016/2017 

 8 ročné gymnáziá 1 2,9% 10 20,8%  
 

 

 

 

 

9. Prehľad o počte ţiakov  8. ročníka prijímaných na bilingválne štúdium na SŠ 
 

Počet ţiakov 

8. ročníka 
Prihlásení Prijatí zapísaní 

% prijatých z celkového počtu 

ţiakov 8. ročníka 

26 2 2 2 7,69 

 

V tomto šk. roku boli na bilingválne štúdium prijatí 2 ţiaci, z toho 1 ţiačka na obchodnú akadémiu 

s bilingválnym štúdiom a 1 ţiak na štátne gymnázium.  Počet prijatých ţiakov v tomto roku klesol, 

ale napriek tomu pozorujeme neustály záujem o tento typ škôl. Záujem o bilingválne školy ale stále 

pretrváva, vyplýva to z potrieb trhu ovládať cudzí jazyk, čo sa kladie na prvé miesto. Predpokladom 

prijatia je úspešné vykonanie talentových skúšok, ktoré pozostávajú z testov z matematiky 

a slovenského jazyka a literatúry. Nie všetci ţiaci hlásiaci sa na školy všeobecného zamerania sú 

študijné typy, väčšinou sa hlásia preto, ţe nie sú vyhranení v záujmoch a získajú ďalší čas na svoje 

rozhodovanie o budúcom povolaní. Veľakrát býva motiváciou zápisu na tento druh škôl vyhnúť sa 

celoštátnemu testovaniu T9. 

Jednotlivé školy sa výrazne  líšia v nárokoch na výkon ţiaka a tomu zodpovedajú aj 

prijímacie pohovory. Táto náročnosť na niektorých školách môţe odradiť ţiakov. 

Porovnanie prijatých ţiakov 8. ročníka  na bilingválne štúdium: 

 

  2015/2016 2016/2017 

 8.r. - bilingválne  

štúdium 
3 21,4% 2 7,69% 
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10. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania v školskom roku 2016/2017 
 

I. stupeň 

Ročník 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 

SJL ANJ NEJ MAT PRV VLA PRI TEV VYV HUV INF PVC MDV 
Ø  

ročníka   

 

1. 

 

1,29 1,11 - 1,19 1 - - 1 1,09 1 - - - 1,10 

 

2. 

 

1,23 1,05 - 1,31 1 - - 1 1 1 1 - - 1,14 

 

3. 

 

1,55 1,68 - 1,7 - 1,28 1,30 1 1 1 1 - - 1,28 

 

4. 

 

1,67 1,45 - 1,62 - 1,62 1,43 1 1 1 1 1 1 1,25 

Ø
  

 

p
re

d
m

et
u

 

1,44 1,33 - 1,65 1 1,45 1,37 1 1,01 1 1 1 1  

 
Vysvetlivky: PVC –Pracovné vyučovanie, MDV - mediálna výchova 

 

 

Výsledky výchovno – vzdelávacej činnosti vyjadrené stupňom klasifikácie na 1. stupni sa zhoršili 

v jednotlivých predmetoch a v priemeroch tried. V 1. ročníku o 0,09 stupňa, v 2. ročníku o 0,07 

stupňa, v 3. ročníku o 0,1 stupňa a vo štvrtom ročníku o 0,09 stupňa. V slovenskom jazyku na 1. 

stupni sa prospech zhoršil o 0,04 stupňa, v anglickom jazyku o 0,16 stupňa a najväčšie zhoršenie 

prospechu sme zaznamenali v matematike o 0,39 stupňa. V ostatných predmetoch sú odchýlky 

zanedbateľné. Medziročne sa v postupových ročníkoch (prechod do vyššieho ročníka) zmenil 

prospech nasledovne: ţiaci 1. ročníka (v školskom roku 2015/2016) si zhoršili prospech o 0,13 

stupňa, ţiaci 2. ročníka o 0,27 stupňa a ţiaci 3. ročníka o 0,09 stupňa. Toto mierne zhoršenie 

prospechu detí nám signalizuje miesta, na ktoré sa musíme zamerať v príprave učiteľov v novom 

školskom roku tak, aby sa tohtoročné výsledky zlepšili. Metodické zdruţenia po analýze výsledkov 

prijali opatrenia smerujúce k podpore individuálneho prístupu k slabšie prospievajúcim ţiakom, 

zvýšenej podpore ţiakov s poruchami učenia na hodinách, zavádzaní nových učebných metód vo 

vyučovaní, v domácej príprave aj v spolupráci so špeciálnym pedagógom. Zvýšime dôraz hlavne na 

čitateľskú gramotnosť detí, od ktorej sa odvíja schopnosť detí chápať obsah textu. Čiastočná príčina 

zhoršenia prospechu je neustále narastajúci počet detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami. 
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II. stupeň 

 

S
J
L

 

A
N

J
 

N
E

J
 

D
E

J
 

G
E

O
 

O
B

N
 

M
A

T
 

F
Y
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V
 

H
U

V
 

T
E

V
/T

S
V

 

IN
F

 

P
P

B
 

V
U

M
 

Ø
  
 r

o
čn

ík
a

 

5. 1,83 1,70 - 1,68 1,78 - 1,80 - - 1,78 - 1,63 1,02 1,24 1,13 1,02 - - 1,67 

6. 2,50 2,19 2,35 2,37 2,53 1,69 2,60 2,43 - 2,5 - 2,38 1,13 1,34 1,47 1,19 - - 2,05 

7. 2,42 2,21 2,14 2,36 2,33 2,0 2,60 2,39 2,27 2,3 1,88 - 1,06 1,24 1,00 1,30 1,00 - 1,91 

8. 2,24 2,23 2,35 2,27 2,2 2,08 2,69 2,69 2,65 2,27 - 2 - - 1,41 1,27 1,23 1,08 2,04 

9. 2,91 2,36 2,55 2,82 2,64 2,27 2,91 2,45 3,0 2,55 - - - - 2 1,18 1,7 - 2,39 

Ø
  

 

p
re

d
m

et
o

v
 

2,32 2,06 2,30 2,17 2,20 1,95 2,39 2,56 2,53 2,20 1,88 1,95 1,06 1,26 1,29 1,18 1,11 1,08  

 

Na 2. stupni došlo k zlepšeniu priemerného prospechu prepočítaného na ročník okrem 9. ročníka. 

Prospech v 5. ročníku sa oproti minulému roku zlepšil o 0,11 stupňa, v 6. ročníku o 0,04 stupňa, 

v 7. ročníku o bol prospech na rovnakej úrovni ako v minulom školskom roku, v 8. ročníku nastalo 

zlepšenie o 0,24 stupňa. Prospech ţiakov 9. ročníka sa zhoršil o 0,66 stupňa. Ţiaci 9. ročníka 

dosiahli v minulom školskom roku (v 8. ročníku) priemer 2,28 stupňa, čiţe medziročne sa zhoršili 

o 0,11 stupňa. Tento jav vypovedá o dôvodoch neúspechu v Testovaní 9-2017 v slovenskom jazyku 

a literatúre. Treba spomenúť skutočnosť, ţe počet ţiakov 9. triedy bol 11, z toho jeden individuálne 

začlenený. Z tohto ročníka postupne odchádzali najtalentovanejší ţiaci do osemročných gymnázií 

v takej miere, ţe v 5. a  6. ročníku poklesol počet ţiakov natoľko, ţe sme boli nútení spojiť 2 triedy 

do jednej, čo prinieslo odchod ďalších ţiakov na iné školy. V koncoročnom hodnotení sme sa 

zamerali na prechod detí z 1. stupňa vzdelávania na 2. stupeň. Prospech detí, ktoré v školskom roku 

navštevovali 4. ročník sa v školskom roku 2016/2017 zhoršil 0,51 stupňa. Tento jav pozorujeme 

kaţdoročne. Tohtoročný výsledok nevybočuje z rámca výsledkov z minulých rokov. Jedná sa 

o prirodzený jav, ktorý odráţa zvýšenú náročnosť učiva na 2. stupni, zmenu prístupu vyučujúcich 

oproti 1. stupňu v zmysle väčšej samostatnosti práce ţiakov. S celkovým prospechom ţiakov 5. 

ročníka vyjadrujeme spokojnosť, čo potvrdili aj výsledky celoslovenského testovania.   

V jednotlivých predmetoch sa nám darilo v SJL kde sa prospech zlepšil o 0,07 stupňa, 

v matematike o 0,19 stupňa, v anglickom jazyku o 0,03 stupňa, dejepise o 0,04 stupňa, v nemeckom 

jazyku o 0,14 stupňa. V ostatných predmetoch, hlavne prírodovedných došlo k nepatrným, 

štatisticky nevýznamným zmenám. Tieto výsledky sme dosiahli aj napriek vysokému počtu detí so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a individuálne začlenenými (15 ţiakov na 1. a 2. 

stupni) a odchodom najlepších ţiakov do 8 – ročných gymnázií. 
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Ročník 1. 2. 3. 4. 
I. 

st. 
% 5.  6. 7. 8. 9. 

II. 

st. 
% ZŠ % 

PV 0 58 47 48 153 65,71 27 9 8 7 1 52 34,22 205 52,28 

PVD 0 3 7 6 16 6,91 10 6 13 5 3 37 24,33 53 13,77 

P 48 1 4 3 56 24,04 9 17 12 14 7 59 38,82 115 29,89 

N 0 0 0 1 1 0,43 - - - - - - 0 1 0,27 

Neukon. 1* 1* 2* 3* 7* 1,29 2* 2* - - - 4* 2,63 11 2,88 

Spolu 49 63 60 61 233 100 48 34 33 26 11 152 100 385 100 

Vysvetlivky: PV – prospel s vyznamenaním, PVD – prospel veľmi dobre, P- prospel,  N - neprospel 
 

Percento ţiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním sa oproti minulému roku zväčšilo o 1,26 %, 

s prospechom prospel veľmi dobre o 3,25 %, prospievajúcich ţiakov bolo o 4,98 % menej 

a neprospievajúcich ţiakov bolo o 0,5 % menej (1. ţiak). Treba pripomenúť, ţe ţiaci sa v 1. ročníku 

hodnotia prospel/neprospel. Toto celkové zlepšenie spôsobil zlepšený prospech na 2. stupni.  
 

 

Koncoročné hodnotenie správania 
 

Stupeň 

správania 

veľmi dobré uspokojivé menej 

uspokojivé 

neuspokojivé 

Počet ţiakov 365* 5 - 1 

 
 Nie sú započítaní žiaci v zahraničí, ktorí vykonali aj nevykonali komisionálnu skúšku. 

 

 

V porovnaní s rokom 2015/2016 narástol počet ţiakov, ktorí boli klasifikovaní stupňom uspokojivé 

správanie o 1 ţiaka a neuspokojivým stupňom bol hodnotený jeden ţiak za vymeškané 

neospravedlnené hodiny. Treba pripomenúť, ţe sa zvyšuje počet ţiakov s poruchami správania, pri 

hodnotení ktorých prihliadame individuálne na účinnosť prípadnej zníţenej známky zo správania 

tak, aby toto hodnotenie malo výchovný charakter. V tomto úzko spolupracujeme so školským 

psychológom, špeciálnym pedagógom, CPPPaP, pediatrami, klinickými psychológmi 

a v neposlednom rade so zákonnými zástupcami detí. 
 

Výchovné opatrenia 

 

pochvala, 

opatrenie 

pochvala od 

triedneho učiteľa 

Pochvala od 

riaditeľa školy 

Pokarhanie od 

triedneho učiteľa 

Pokarhanie od 

riaditeľa školy 

Počet 

ţiakov 
65 79 6 11 

 

Pochvaly od triednych učiteľov boli udelené za aktivitu detí počas aj mimo vyučovania, za vzorné 

správanie, prospech aj dochádzku. Pochvaly riaditeľom školy za výnimočné úspechy v súťaţiach 

a olympiádach. Pokarhania od triedneho učiteľa za ojedinelé menej porušenie školského poriadku 

a pokarhania od riaditeľa školy za závaţnejšie priestupky ţiakov hlavne za prehrešky v oblasti 

spolunaţívania so spoluţiakmi a nevhodného správania k vyučujúcim. 

 

Celkové hodnotenie prospechu a správania vybraté z programu AsC agenda tvorí prílohu č. 1 

tohto materiálu. 
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11. Výsledky externých meraní  

a) celoslovenské testovanie vedomostí ţiakov 9. ročníka   

 

Slovenský jazyk a literatúra Matematika 
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11 

 

11 14 15,3 56,0 

 

61,2 

 

11 11 11,5 11,3 57,3 56,4 

 

V slovenskom jazyku a literatúre sme prvýkrát v histórii školy a testovania nedosiahli výsledky nad 

celoslovenským priemerom. Prospech ţiakov 9. ročníka dlhodobo naznačoval, ţe priblíţiť sa 

k uspokojivému výsledku bude i napriek opatreniam prijatých príslušnými predmetovými 

komisiami veľmi ťaţké. Napriek posilneniu SJL o 1 hodinu z fondu voliteľných hodín a úsiliu 

vyučujúcej, ktorá priviedla ţiakov v minulých rokoch ţiakov k výborným výsledkom ţiaci dosiahli 

výsledok 5,2 % pod celoslovenský priemer. Pri hodnotení priemerov známok bolo uţ spomenuté, ţe 

trieda mala 11 ţiakov, z toho jedného individuálne začleneného. Dôvodom tohto stavu bol masívny 

odchod do osemročných gymnázií a následný odchod detí po zlúčení 2 tried v ročníku. V triede 

ostal jeden nadpriemerný ţiak, ktorého výsledky testovania výrazne zlepšili priemer. 

K nelichotivému výsledku prispel aj vysoký počet vymeškaných hodín ţiakov. Zároveň treba 

poznamenať, ţe v matematike podali ţiaci na ich pomery, v porovnaní so svojimi výsledkami za 

posledné 4 roky, nadpriemerný výkon aj zásluhou učiteľa matematiky a dosiahli výsledok, ktorý je 

o 0,9 % lepší ako bol celoslovenský priemer. V slovenskom jazyku výsledok testovania koreloval 

s klasifikáciou ţiakov v 1. polroku školského roka. 
 

 

b) Celoslovenské testovanie ţiakov 5. ročníka 
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48 

 

46 19,5    18,9 65,1 63,1 48 46 21,4 18,7 71,4 62,3 
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V celoslovenskom testovaní ţiakov 5. ročníka sme druhýkrát po sebe dosiahli dobré výsledky, čo 

znamená 2% na celoslovenský priemer v SJL a 9,1 %v matematike, čo povaţujeme za vynikajúci 

výsledok. Rizikom do budúcnosti (testovanie v 9. ročníku) roku je masívny odchod najlepších 

ţiakov 5. ročníka do osemročných gymnázií (viď bod 9. tejto správy). 

 

12. Zoznam voliteľných predmetov 

 

I. stupeň - primárne vzdelávanie  

      

Ročník Trieda 
Vyuţitie (názvy a počet) voliteľných hodín školského vzdelávacieho 

programu 

1. 
I.A ANJ – 2   

I.B ANJ - 2 

2. 

 

II.A ANJ – 2, INF - 1 

II.B ANJ – 2, INF - 1 

II.C ANJ – 2, INF - 1 

3. 

III.A SJL – 1, TEV - 1 

III.B SJL – 1, TEV - 1 

III.C SJL – 1, TEV - 1 

4. 

IV.A TEV - 1 

IV.B TEV - 1 

IV.C TEV - 1 

Pozn.: V 1. a 2. ročníku sa uplatňoval inovovaný Školský vzdelávací program. 

 

II. stupeň – niţšie stredné vzdelávania 

Pozn.: V 5. a 6. ročníku sa uplatňoval inovovaný Školský vzdelávací program. 

 

13. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy  a odborných zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie  

Ročník Trieda 
Vyuţitie (názvy a počet) voliteľných hodín školského vzdelávacieho 

programu 

5. 
V.A ANJ- 1, MAT – 1, TSV - 1 

V.B ANJ- 1, MAT – 1, TSV - 1 

6. 
VI.A NEJ – 2, MAT – 1, TSV - 1 

VI.B NEJ – 2, MAT – 1, TSV - 1 

7. 
VII.A NEJ – 2, MAT – 1, TSV - 1 

VII.B NEJ – 2, MAT – 1, TSV - 1 

8. 
VIII.A NEJ – 2, MAT – 1, TSV - 1 

VIII.B NEJ – 2,  TSV - 1 

9. IX.A NEJ – 2, SJL – 1, INF - 1, TSV - 1 
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P.č. 
Základná škola – prenesený 

výkon štátnej správy 

Prepočítaný 

počet 

Školský klub detí a ŠJ  – 

originálne kompetencie 

Prepočítaný 

počet 

1. Zamestnanci ZŠ – spolu: 50,5 Zamestnanci ŠKD spolu: 7 

2. z toho PZ spolu* 26,7 z toho PZ spolu: 7 

3. kvalifikovaní 26,7 kvalifikovaní 7 

4. nekvalifikovaní 0 nekvalifikovaní 0 

5. z toho OZ spolu** 1,5 z toho NPZ spolu 0 

6. školský psychológ 0,5 upratovačky 0 

7. školský špeciálny pedagóg 1 ekonóm 0 

8.   personalista 0 

9. z toho NPZ spolu*** 6,5   

10. školník 1 Zamestnanci ŠJ spolu: 6,8 

11. upratovačky 5 vedúci ŠJ 1 

12. ekonóm,   hlavný kuchár 1 

13. personalista 1 pomocný kuchár 1 

14. mzdár  prevádzkový zamestnanec 1,8 

15. Bazén – spolu:  upratovačka - 

16. z toho PZ  ekonóm, účtovník 1 

17. učiteľ plávania    

18. z toho NPZ spolu    

19. úpravár vody    

20. strojník    

21. upratovačka pre bazén    
 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,   OZ** - odborní zamestnanci  NPZ*** – nepedagogickí zamestnanci,   
 

Poznámky k správnosti vyplnenia tabuľky:   

A) Prenesený výkon štátnej správy 

Riadok č. 1 - Prepočítaný počet zamestnancov ZŠ spolu = riadky 2+5+9+16 

Riadok č. 2 -  z toho PZ spolu = riadky  3 + 4  

Riadok č. 5 – z toho OZ spolu = riadky 6 + 7 

Riadok č. 16 – Bazén – spolu = riadky 17 + 19 

Riadok č. 19 – z toho NPZ spolu = riadky 20 + 21 
 

B) Originálne kompetencie 

Riadok č. 1 - Zamestnanci ŠKD spolu = riadky 2 + 5 

Riadok č. 2 -  z toho PZ spolu = riadky 3 + 4 

Riadok č. 5 – z toho NPZ spolu = riadky 6 + 7 + 8  

Riadok č. 10 - Zamestnanci ŠJ spolu = riadky 11 + 12+13+14+15+16 
 

14. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov  

Predmet 
Fyzický počet kvalifikovaných učiteľov, ale 

neodborne vyučujúcich  

Celkový počet hodín 

neodborne odučených za 

týţdeň 

ANJ 3 7 

ETV 

 
3 7 

Svet práce/Technika 1 7 

OBN 

 
1 4 

Miera neodbornosti vyučovania výchovných predmetov súvisí z nedostatkom učiteľov s daným 

aprobačným predmetom na pracovnom trhu v Bratislave, nemoţnosťou poskytnutia plného úväzku 

takýmto pedagógom  a s tým spojenou  neochotou učiteľov učiť na čiastočný úväzok z dôvodu 

nízkej mzdy (vyplývajúcej zo skrátenia úväzku) a technickej nemoţnosti kombinovať úväzky na 



 

15 

 

 

dvoch alebo viacerých školách. Celková miera odbornosti vyučovania v školskom roku 2016/2017 

bola 96,15  %. 

 

15. Údaje o kontinuálnom vzdelávaní PZ a OZ  v zmysle zákona 317/2009 Z. z. 

Druh kontinuálneho 

vzdelávania 

Počet zaradených 

podľa plánu 

kontinuálneho 

vzdelávania 

Priebeh vzdelávania v školskom roku 2016/2017 podľa 

plánu kontinuálneho vzdelávania/počet 

Prihlásených – 

počet  

začali  

počet 
Ukončili  

Získali 

kredity – 

počet 

PZ OZ PZ OZ PZ OZ PZ OZ PZ OZ 

Adaptačné 1  1  1  1  0  

Aktualizačné 18  18  5  1  1  

Vyuţitie tabletu na hod. VYV  

v ZŠ a SŠ 1  1  1  0  0  

Rozvoj grafomotorických zručností 

prostredníctvom výtvarných aktivít 

vo výchove mimo vyučovania 
1  1  1  1  0  

Inovačné 15  15  15  15  15  

Multimédiálne tabletové 

zariadenia v edukačnom procese. 
15  15  15  15  15  

Špecializačné 1  1  1  1  1  

Edukácia intelektovo 

nadaných detí v ZŠ 
1  1  1  1  1  

Funkčné 1  1  1  0  0  

Profesionalizácia práce  

Vedúceho ped. zamestnanca. 
1  1  1  0  1  

Funkčné inovačné 1  1  1  0  0  
Riadenie zmeny v procesoch 

výchovy a vzdelávania 
1  1  1  0  0  

 

Plán kontinuálneho vzdelávania sme zamerali na rozvoj IKT na vyučovaní a podporu bádateľského 

spôsobu vyučovania. Ako veľký problém pociťujeme neotváranie jednotlivých vzdelávaní hlavne 

zo strany MPC, čo sa prejavilo na nízkej účasti ( len 2 PZ z 18 prihlásených) pri aktualizačnom 

vzdelávaní. Škola organizovala adaptačné vzdelávanie začínajúcej učiteľky a inovačné vzdelávanie, 

ktoré sa uskutočnilo v priestoroch školy a bolo financované z rozpočtu školy. Zoznam 

zamestnancov, ukončených vzdelávaní a priznaných kreditov je zverejnený v hale školy a na 

www.zslachova.sk. 
 

 

16. Aktivity a podujatia školy, organizované výlučne školou  

 

Názov aktivity Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Metodické zdruţenie 1. - 2. ročník 

Pasovanie prvákov – 13.9.2016  

1.A,B 

Ţiaci pozorne počúvali a sľúbili kráľovnej, ţe budú 

šikovní a vzorní ţiaci 

Deň jablka – 18.10.2016 

1. a 2. ročníky  

Všetky triedy sa zapojili do súťaţe, urobili prezentáciu 

prác o jablku a ochrane zdravia 
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Planetárium – 20.10.2016 

1. a 2. ročníky 

Ţiaci si rozvíjali a upevňovali vedomosti o slnečnej 

sústave, o planétach.  

Divadielko Čert a Káča – 29.11.2016 

1. a 2. ročníky 

Rozprávka rozvíjala u ţiakov estetické cítenie, vnímanie 

dobra a zla. 

Gašparko a Mikuláš – 6.12.2016 

2.A,B,C 

Hudobno-dramatické vystúpenie tanečníkov Sľuku. 

Rozvíjanie hudobného a estetického cítenia u ţiakov. 

CVČ Gessayova – tvorivé dielne – 

vianočné darčeky – 6.12.2016 

1.A,B 

Zdokonaľovanie sa v jemnej motorike: „Trpezlivosť 

a vytrvalosť prinášajú úspech“ 

Vianočná besiedka – 13.12.2016 

1. a 2. ročníky 

Upevňovanie vzťahov medzi ţiakmi, rodičmi a učiteľmi 

navzájom. Reprezentácia nadaných a šikovných ţiakov 

v pohybovej, tanečnej, hudobnej a dramatickej výchove. 

Sebahodnotenie.  

DK Zrkadlový háj – Film – Cesta do 

fantázie – 22.12.2016 

1. a 2. ročníky 

Vedieť rozoznať realitu a fantáziu. Správanie sa 

v divadle. 

Matematické súťaţe – Klokan  – 

20.3.2017, Maxík (v priebehu roka),  

Všetkovedko – marec 2017 

1. a 2. ročníky 

Prehlbovanie a overovanie si logického myslenia. 

Vzbudiť záujem ţiakov o matematiku a prírodné vedy.  

Rusovce – tanečná veselohra Gašparko 

– 5.4.2017 

1.A,B 

Prehlbovanie si hudobného a estetického cítenia. 

Správanie sa v divadle. 

Deň polície – ZŠ Dudova – 4.5.2017 

2.B 

Pozorovanie práce polície. 

ŠvP – Skalka pri Kremnici – 15.5. - 

19.5.2017 

1.A,B 

Pobyt ţiakov mimo mesta v nadmorskej výške 1183m. 

ţiaci si uţili 5 dní v krásnej prírode, na čistom vzduchu – 

turistika, športové aktivity. Sprostredkovali sme ţiakom 

výchovno-vzdelávací proces v prírode.  

MDD – 1.6.2017 

1. a 2. ročník 

„Veľkáči malkáčom“ – športové súťaţe druţstiev na 

školskom dvore,  vyhodnotenie najlepších skupín 

v triede. 

ŠvP – Skalka pri Kremnici – 5.6. – 

9.6.2017 

2.A,B,C 

Pobyt ţiakov mimo mesta v nadmorskej výške 1183m. 

ţiaci si uţili 5 dní v krásnej prírode, na čistom vzduchu – 

turistika, športové aktivity. Sprostredkovali sme ţiakom 

výchovno-vzdelávací proces v prírode. 

Dravce – 12.5.2017 

1. a 2. ročník 

Bliţšie spoznávanie ţivých dravcov – ukáţky na 

školskom dvore. 

Deň rodiny – 24.6.2017 

učiteľky 1.A,B a 2.B,C 

Športové súťaţe rodič – dieťa na školskom dvore, 

varenie gulášu, vyhodnotenie súťaţí 

Didaktické hry v prírode – 27.6.2017 

1. a 2. ročník. 

Rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity.  
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Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Metodické zdruţenie 3. - 4. ročník 

Medzinárodný deň jablka Viesť deti k zdravej výţive a estetickému cíteniu 

pri aranţovaní stolov.  

Pasovanie prvákov Zaujímavou formou privítať nových prváčikov 

medzi ţiakmi našej školy 

Planetárium v škole Ţiaci hravým spôsobom získali informácie o 

vesmíre 

Exkurzia -  Planetárium  Hurbanovo pútavé rozprávanie o vesmíre, súvislosť s učivom „ 

Vesmír“ – prírodoveda 4. ročník 

Zber papiera , plastových fliaš a bateriek Viesť ţiakov k ochrane ţivotného prostredia 

Vystúpenie v SSS Mlynarovičova  a 

Vavilovova ul. 

Úcta k starším, vystúpenie ţiakov  v domove 

sociálnych sluţieb  

Spoločné čítanie – Medzinárodný deň kniţníc Pri príleţitosti tohto dňa, spoločné čítanie 

rozprávkových kníh v triedach, vytvoriť vzťah k 

čítaniu 

Plavecký výcvik 3. ročníka Ţiaci absolvovali základný plavecký výcvik na ZŠ 

Pankúchova 

Gašparko + Mikuláš Vystúpenie SĽUK-u pre deti  

Kocúr v čiţmách Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 

Šaliansky Maťko  Školské kolo v prednese povesti 

Pytagoriáda Školské kolo v riešení matematických úloh 

Čert a Káča Divadelné predstavenie s pesničkami v škole 

Beseda o svišťoch Sledovanie ţivota svišťa tatranského , PDA 

Cesta do fantázie Filmové predstavenie v DK Zrkadlový háj 

Vianočná besiedka Spevácko- tanečné vystúpenie pre rodičov  

Vianočné posedenie so ţiakmi Upevňovanie vzťahov v kolektíve 4. B, 4A 

Návšteva miestnej kniţnice Interaktívny program zameraný na vzťahy 

Denis a jeho sestry 

Projekt Orange Oboznámenie sa s prácou PC, kamera, počítač. 

Múzeum hudby Spoznávanie emócií pomocou hudby 

Hviezdoslavov Kubín Školské kolo v prednese poézie a prózy 

Kuriozity mesta BA Vlastivedná vychádzka, poznaj históriu mesta 

Beseda so spisovateľom R. Bratom Ţiaci sa dozvedeli o tvorbe, prejavili záujem  

o jeho knihy 

Technika hrou, ukáţka hodín v škole                    Postav čo najvyššiu a najpevnejšiu veţu 

Výstavka kníh v triede 3. A Ţiaci priniesli rôzne knihy: najmenšia, 

 najväčšia, najstaršia....... 

Za tajomstvami mesta Interaktívne vyučovanie vlastivedy v 3. roč. 

Návšteva MŠ Informovanie rodičov zo škôlky o zápise  

detí  do školy 

Deň otvorených dverí Ukáţky prác so ţiakmi na vyučovacích hodinách 

Zápis do školy Slávnostný zápis detí do 1. ročníka 
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Plazy v múzeu Vyučovanie v SNM – téma plazy 

Dravce Ukáţka práce sokoliarov a ich zverencov 

Ako vzniká kniha Interaktívne vyučovanie o ceste knihy  

od spisovateľa aţ po čitateľa 

ŠvP Chata Limba - Skalka Pobyt v prírode 

Spoločenstvo lesa  Vyučovanie PDA v Sade J. Kráľa 

Výlet Rakúsko Koncoročný výlet, návšteva čokoládovne 

Múzeum praveku  Záţitkové dielne v Múzeu praveku v Bojnicuiach 

Exkurzia v OLO centre a spaľovni Vlčie hrdlo Šetríme ţivotné prostredie 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Metodické zdruţenie - Školský klub detí 

Indiánsky týţdeň Zapojené všetky oddelenia ŠKD. Rozvoj zručnosti a 

tvorivosti detí. 

Šarkaniáda s rodičmi Výroba šarkanov rodičmi. Rozvoj spolupráce ŠKD s 

rodičmi. 

Deň jablka Rozšírenie vedomostí o jablku, vedomostná súťaţ a 

výtvarná súťaţ, moţnosti spracovania jablka a jeho 

význam pre organizmus. 

Stretnutie starých rodičov Pri príleţitosti - Mesiaca úcty k starším - sme 

sprostredkovali stretnutia troch generácií, beseda "Škola 

kedysi a dnes". 

Výstava tekvičiek Rozvoj fantázie a tvorivosti detí. 

Halloweenská párty Prezentácia strašidelných masiek, prechádzka 

sídliskovou terasou a voľná tanečná zábava. 

Lampiónový sprievod Spolupráca s rodičmi, večerná prechádzka sídliskom, 

výroba lampiónov. 

Vianočná besiedka Tvorba scenára a kostýmov, prezentácia nacvičeného 

vianočného pásma. 

Vianočné trhy Prezentácia a predaj výrobkov detí z oddelení ŠKD 

určená pre rodičov a priateľov školy. 

Stavanie snehuliakov Súťaţ zručností oddelení ŠKD. 

Karneval Tradičný záver fašiangov, promenáda v maskách, 

zábavné súťaţe, tanečná zábava. 

Burza šatstva Akcia určená pre rodičov s moţnosťou kúpy, predaja či 

výmeny detského šatstva. 

Fašiangový sprievod sídliskom Obnovenie ľudových tradícií, prezentácia masiek na 

verejnosti, sprievod sídliskom. 

Burza kníh a časopisov Akcia pri príleţitosti Mesiaca kníh, rozvíjanie finančnej 

gramotnosti a záujmu o knihy. 

Vynášanie Moreny Výroba bábky symbolizujúca zimu, priblíţenie 

ľudových tradícií, sprievod okolo Chorvátskeho ramena. 

Tvorivé dielne k Veľkej noci pre rodičov V rámci Dňa otvorených dverí - ukáţka s moţnosťou 

výroby symbolov Veľkej noci ( korbáče, kraslice, 

dekorácie a i.) 

Výroba darčekov pre budúcich prvákov Rozvoj tvorivosti detí, výroba darčekov k zápisu 

budúcich prvákov. 
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Výstava ku dňu Zeme Rozvoj environmentálneho povedomia detí, rozvíjanie 

tvorivosti a fantázie. Prezentácia v hale školy. 

Poznaj ovocie a zeleninu - Projekt 

záhrada 

Súťaţ v zručnosti medzi oddeleniami. Rozšírenie 

vedomostí o zelenine a ovocí. 

Deň detí Rozvoj športových zručností a šikovnosti zábavnou 

formou. 

Vedomostné zeleninové projekty Rozvoj tvorivosti a rozšírenie vedomostí o plodinách, 

ktoré môţeme dopestovať v rámci zapojenia do projektu 

Naša záhrada. 

Deň rodiny Vyvrcholenie spolupráce s rodičmi, oslava Dňa matiek, 

Dňa detí a Dňa otcov. Netradičné súťaţe pre celé rodiny 

zavŕšené s podávaním gulášu. 

Škola v prírode a koncoročné výlety   

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Predmetová komisia matematiky, informatiky, fyziky a chémie 

Pytagoriáda - školské kolo Popularizovať matematiku pomocou jednoduchých a 

rýchlo vypočítateľných príkladov na čas, kde traja 

najlepší postupujú do obvodného kola 

Sudoku - školské kolo Podporuje logické myslenie, najlepší traja postupujú do 

obvodného kola. 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry 

Hviezdoslavov Kubín - 2. a  3. kategória 

- školské kolo súťaţe v prednese poézie 

a prózy 

spoznávanie literárnych hodnôt, rozvíjanie talentu 

ţiakov, prehlbovanie vzťahu k umeniu a k umeleckému 

slovu 

Rozprávkové vretienko - 2. kategória - 

školské kolo súťaţe v prednese 

rozprávok 

spoznávanie literárnych hodnôt, rozvíjanie talentu ţiakov 

Šaliansky Maťko - školské kolo súťaţe v 

prednese povestí  

spoznávanie ľudovej slovesnosti, rozvíjanie talentu 

ţiakov, prehlbovanie vzťahu k umeleckému slovu 

Exkurzia do Modry pre ţiakov 8. ročníka rozvíjanie národného povedomia, spoznávanie histórie 

nášho národa a jeho významných osobností, úcta k nim 

Exkurzia na Bradlo a do Košarísk pre 

ţiakov 9. ročníka 

rozvíjanie národného povedomia, spoznávanie histórie 

nášho národa, jeho významných osobností a ich miesta v 

našich dejinách 

Jaskyňa Driny pre ţiakov 6. ročníka spoznávanie prírodných krás našej vlasti 

Červený Kameň - výlet pre ţiakov        

6. ročníka 

spoznávanie ţivota ľudí na zámku, dejinných udalostí a  

historických pamiatok  

Divná Bratislava spoznávanie osobností umeleckého ţivota, ktorých si 

nejakým spôsobom naše mesto pripomína, spoznávanie 

povestí a príbehov spätých s naším mestom 
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Hľadáš, hľadám, hľadáme zábavným a súťaţným spôsobom primäť ţiakov hľadať 

nové informácie na internete, zopakovať si, čo sa naučili 

na hodinách, vyvolať v nich záujem o literatúru 

Výmenná burza kníh  ukázať deťom novú moţnosť získania zaujímavej knihy 

a posunutia prečítaných kníh ďalším ľuďom 

Literatúra a osobnosti Bratislavy rozširovanie vedomostí o prepojení literárnych ukáţok a 

ich autorov s pôsobením a činnosťou v našom meste, 

pochopenie vplyvu literárnej tvorby a prostredia  

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Predmetová komisia cudzích jazykov 

Olympiáda v ANJ - obvodné kolo Obvodné kolo olympiády v ANJ umoţňuje porovnávanie 

talentov a jazykovej úrovne ţiakov v rámci obvodu a 

prezentovanie vedomostí ţiakov 

Malá olympiáda - obvodné kolo Cieľom súťaţe je prezentovať a porovnať vedomostnú 

úroveň ţiakov v ANJ. Prínosom je podpora 

talentovaných ţiakov 

Olympiáda v ANJ - školské kolo Školské kolo olympiády v ANJ umoţňuje vyhľadávanie 

talentovaných ţiakov, ktorí reprezentujú našu školu v 

okresnom kole olympiády v ANJ. 

Malá olympiáda - školské kolo Vyhľadávanie a usmerňovanie talentovaných ţiakov na 

1. stupni a ich príprava na okresné kolo Malej olympiády 

Novodobo so Shakespearom - školské 

kolo 

Podpora  jazykovo nadaných ţiakov v recitácii anglickej 

poézie, prozy a spevu a spoznávanie anglických a 

amerických spisovateľov a ich diel 

Výstava - Európsky deň jazykov Podpora a dôleţitosť viacjazyčnosti, poznávanie reálií a 

kultúrnej rozmanitosti Europy a podpora štúdia cudzích 

jazykov 

Vianočná besiedka Prezentácia tvorivej práce nadaných ţiakov 

Poznávací zájazd do Mníchova a 

Legolandu 

Spoznávanie historie, kultúry, architektúry a umenia 

Mníchova a prehlbovanie si jazykových zručností z NEJ 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Predmetová komisia Biológie, Dejepisu, Geografie, Občianskej náuky, Etickej a Náboţenskej 

výchovy   

Mesto povolaní  

Bory Mall    

Cieľom je aktívne zapojiť deti do činností vo fiktívnom 

meste, kde si môţu vyskúšať vybrané profesie hravou 

formou.(5.r.) 

Exkurzia na Bradlo Prehĺbiť národné povedomie, rozšíriť vedomosti 

o významných osobnostiach slovenskej histórie.(9.roč.) 
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Botanická záhrada Spoznať rôzne skupiny skleníkových aj vonkajších 

skupín rastlín, u nás ţijúcich a aj tropických 

druhov.(7.roč.) 

Návšteva prezidentského paláca Pri príleţitosti 3. výročia inaugurácie prezidenta Andreja 

Kisku. Moţnosť prejsť sa reprezentačnými priestormi 

Prezidentského paláca, stretnúť sa s prezidentom, 

pozrieť si vystúpenia čestnej stráţe a vojenskej hudby, 

odniesť si pamätnú pečiatku a pamätné odznaky. (6.roč.) 

Divadelné predstavenie Dţungľa  Divadlo Ludus . Učiť vzájomnej tolerancii, poukázať  

na odlišnosti medzi nami a učiť spolunaţívať s ľuďmi, 

ktorí sa niečím odlišujú.(6.roč.) 

Výstava Cosmos discovery  - Incheba BA  Na príklade svetových kozmonautov a kozmických 

rozmerov spoznávať hrdinské príbehy a prevziať vzory 

do svojho ţivota (7. roč). 

Exkurzia do Modry  Rozvíjať národné povedomie, spoznávať históriu nášho 

národa 

 a jeho významných osobností, úcta k nim. (8 .roč). 

Školské kolo geografickej olympiády Prehĺbiť vedomosti v predmete geografia. (5.-9. roč.) 

Školské kolo dejepisnej olympiády Prehĺbiť vedomosti v predmete dejepis. (8.,9. roč.) 

Školské kolo biologickej olympiády Prehĺbiť vedomosti v predmete biológia. (5. roč.) 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Predmetová komisia HUV,VYV,TSV,PPB,SEE. 

Výchovný koncert pre 1. stupeň  - SĽUK 

- Gašparko 

Tanečná veselohra,v ktorej sa deti priamo zapájali do 

diania na scéne. Prínos: záţitkové učenie. 

Školské kolo súťaţe Slávik Slovenska 

2017 

Zapojiť čo najväčší počet detí do súťaţe s cieľom 

objaviť nové talenty a podporiť národné cítenie 

a uchovávanie tradícií cez ľudové piesne, tento rok 

v duchu Zem spieva. 

Okresné kolo súťaţe Slávik Slovenska 

2017 

Dosiahnuť čo najlepšie výsledky v súťaţi a vďaka 

spolupráci s Lúčnicou a Sľukom , snaţiť sa o najlepšiu 

organizáciu OK SS vo všetkých okresoch BA. 

Vianočná akadémia Pri príprave akadémií najviac pracuje naša PK, ktorej 

cieľom je predviesť rodičom program, v ktorom sa 

prezentuje čo najviac detí z I. aj II. stupňa z krúţku 

ľudového spevu, aby potešili svojimi výkonmi rodičov 

v hodnotnom vystúpení, prínosom je lepšia spolupráca 

I. a II. stupňa a taktieţ lepšia spolupráca s rodičmi. 

vzťahov v kolektíve. 
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Projektový deň –Ţánre hudby Umoţňuje deťom pochopiť medzipredmetové vzťahy 

vo vyučovaní hravou formou, naučiť deti tvorivosti, 

zručnosti, kolektívnosti .Záţitkovým učením si deti na 

druhom stupni zopakovali prebrané učivo vo všetkých 

ročníkoch. 

MDD – Veľkáči malkáči V spolupráci s učiteľkami z 1. stupňa a telesnej 

výchovy a detí  z 8. a 9.r. Prínosom je stmeľovanie 

kolektívov a spolupráca 1.a2. stupňa 

Vianočné turnaje Prínosom je lepšia kondícia detí, podpora súťaţivosti, 

kolektívnej hry a zdravia. 

Exkurzia - OLO V rámci prierezových tém Ochrana ţivota a zdravia sa 

ţiaci  piateho ročníka zúčastnili vyhodnotenia súťaţe 

Olománia  a zábavnou formou sa učili ako je dôleţité 

separovať odpad, chrániť prírodu... 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Preventívne aktivity - školský psychológ. 

Vzťahy v triede - intervencia zameraná na 

zlepšenie vzťahov v 4.B 

psychológovia z oddelenia prevencie CPPPaP 

Švabinského 7 (uskutočnili sa 3 stretnutia/sedenia s 

triedou) 

Konštruktívne riešenie konfliktov - beseda 

4.C  

kpt. Mgr. Henrieta Čechovičová, OR PZ Ba V. z 

oddelenia Prevencie a styku s verejnosťou. Ţiaci mali 

moţnosť vyskúšať si empatické a zároveň asertívne 

riešenie konfliktov. 

Bezpečný internet - beseda, 7. A a 7.B kpt. Mgr. Henrieta Čechovičová, OR PZ Ba V. z 

oddelenia Prevencie a styku s verejnosťou 

Prevencia šikanovania - prednášky, 5. a 6. 

ročník 

kpt. Mgr. Henrieta Čechovičová, OR PZ Ba V. z 

oddelenia Prevencie a styku s verejnosťou 

Trestnoprávna zodpovednosť - prednáška, 

8. a 9. ročník 

kpt. Mgr. Henrieta Čechovičová, OR PZ Ba V. z 

oddelenia Prevencie a styku s verejnosťou 

"Pravda o drogách" - beseda, 5. - 9. ročník OZ Slovensko bez drog, Ing. Erika Botlíková. Ţiaci 

boli informovaní o škodlivosti drog, nacvičili si rôzne 

stratégie akými môţu drogu odmietnuť (v prípade, ţe 

im ju niekto ponúkne). 

"Boj proti obchodovaniu s ľuďmi" - 

prednáška, 8. a 9. ročník 

Vladimír Koman z Informačného centra na boj proti 

obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality - Min. 

vnútra Slovenskej republiky. Ţiaci boli poučený o 

hrozbe obchodovania s ľuďmi, naučili sa zásady 

bezpečného cestovania a pobytu v zahraničí 
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17. Aktivity a podujatia, do ktorých sa škola zapojila 

 

Názov aktivity Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Metodické zdruţenie 1. - 2. ročník 

Návšteva MK Furdekova – „Pasovanie 

za čitateľov“ – 4.,6.10.2016 

1.A,B 

Budovanie kladného vzťahu ku knihe a čítaniu.  

Medzinárodný deň školských kniţníc – 

24.10.2016 

1. a 2. ročníky – spoločné čítanie 

Prehlbovanie záujmu o knihu, čítanie a počúvanie 

rozprávky, tvorenie otázok a odpovedí o prečítanom – 

čítanie s porozumením.  

Úcta k starším – SSS Vavilovova – 

26.10.2016 

1.B 

„Aj keď sme malí, musíme si váţiť našich starčekov 

a starenky.“ Darček, tanček, piesne a básne – úcta  

Úcta k starším – SSS Mlynarovičova – 

27.10.2016 

1.B 

„Aj keď sme malí, musíme si váţiť našich starčekov 

a starenky.“ Darček, tanček, piesne a básne – úcta 

MK Furdekova – „Hávedník“ – 

9.11.2016 

1. a 2. ročníky 

Prehlbovanie vedomostí o zvieratkách. Pozeranie 

videofilmu, riešenie hádaniek a tvorenie doplňovačky. 

Šelmy v Tatrách – Ing. Pavol Ballo – 

zoológ – 18.11.2016 

1.B 

Premietanie filmu o tatranských šelmách – rozhovor, 

upevňovanie kladného vzťahu k prírode a šelmám. 

Slušné a bezpečné správanie sa v našich horách.  

Vianoce v SSS Vavilovova a SSS 

Mlynarovičova – 14.,15.12.2016 

1.B 

Spoločné strávené chvíle v stredisku s obyvateľmi. 

Spievanie vianočných kolied, vzájomné obdarovávanie.   

MK Furdekova – Dana Hlavatá – 

Zvedavé rozprávky – 8.2.2017 

1.A,B 

Prezentácia knihy o zvieratkách, ich spôsobe ţivota. 

Rozšírenie vedomosti o prírode a zvieratách.  

MK Furdekova – Mimi a Líza – 

15.3.2017 

1.A,B 

Príbeh o svete nevidiacich. Deti musia pomáhať svojim 

hendikepovaným spoluţiakom, nie sa im vysmievať.  

MK Furdekova – 6.3.2017 

2.A,B,C 

Práca s knihou 

Beseda so spisovateľkou Annou 

Varadinovou – autogramiáda – 

31.3.2017 

1.A,B 

Marec – mesiac knihy. Vzbudenie záujmu o čítanie kníh 

a literatúry u ţiakov. 

MDŢ – SSS Vavilovova – 8.3.2017 

             SSS Mlynarovičova – 9.3.2017 

1.B 

Spestrenie ţivota obyvateľom strediska pekným 

programom a darčekmi. Spoločné spievanie slovenských 

ľudových piesní. 

Výtvarné súťaţe 

 Vesmír očami detí 

 Dom mojich snov 

 Práca vodohospodárov očami detí 

 Slovensko, krajina v srdci Európy 

Do súťaţí sa zapojili ţiaci 1. a 2. ročníkov. 

Výtvarné vcítenie sa do danej témy 

Bibiana – výstava OKOklamy – marec 

2. B,C 

 

Výtvarné vcítenie sa do danej témy 
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Vychádzka na Ţeleznú studničku – 

marec  

2.C 

Upevňovanie učiva „Fauna a flóra“  

Aupark – Hory a mestá – 21.3.2017 

2.B 

Ekologické aktivity v meste 

Petrţalský lesík – 5.4.2017 

2.B 

Pozorovanie prírody na jar 

Deň matiek – SSS Mlynarovičova – 

10.5.2017 

SSS Vavilovova – 11.5.2017 

1.B 

Kultúrny program a darčeky pri príleţitosti Dňa matiek 

pre obyvateľov SSS 

MK Furdekova – 15.5.2017 

2.A,B,C 

Práca s knihou 

Múzeum školstva a pedagogiky – 

30.5.2017 

1.A,B a 2.C  

„Od griflíka po plniace pero“ – interaktívna časť, písanie 

abecedy, škola v minulosti.  

Detské múzeum – Vajanského nábreţie 

– 31.5.2017 

1.A,B 

„Múdro sporiť a rozumne míňať“ – finančná gramotnosť.  

Výlet – Červený Kameň – 19.6.2017 

2.B,C 

Dnešok a história. Úcta k historickým pamiatkam. 

Výlet – Farma Hrubá Borša, Vodný 

mlyn Jelka – 22.6.2017 

1.A,B 

Poznávanie zvierat, vozenie sa na koníkovi, pozorovanie 

práce na poli, história vodných mlynov na Malom 

Dunaji, staré poľnohospodárske stroje: kosačka, sejačka, 

mlatačka, rebrinák, pluh, atď.   

 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Metodické zdruţenie 3. - 4. ročník 

Bavme deti športom-Detská  atletika , ZŠ 

Tupolevova 

športové zápolenie v atletických disciplínach 

medzi  bratislavskými školami 

Maksík Celoročná matematická korešpondenčná súťaţ 

odber ţiackych časopisov Ares práca s textom na hodinách literatúry,  

zlepšiť čitateľskú gramotnosť 

Minihádzaná – Športom za duševné zdravie 

detí, Dom športu. 

športové zápolenie v hádzanej medzi  

bratislavskými školami 

BAB 2016, DK Zrkadlový háj Ţiaci si pozreli 10 animovaných filmov a 

hodnotili ich 

Vybíjaná – Športom za duševné zdravie detí, 

Dom športu 

Športové zápolenie medzi bratislavskými školami 

vo vybíjanej 

i-Bobor Ţiaci si mohli overiť svoje vedomosti z 

informatiky a porovnať sa so svojimi rovesníkmi 

na celom Slovensku.  

Mikulášska Petrţalka v pohybe Športové súťaţe medzi petrţalskými školami 

Všetkovedko Celoslovenská súťaţ medzi ţiakmi ZŠ vo 

všeobecných vedomostiach 

Technika hrou- putujúce pomôcky V rámci PDA ukáţka jednoduchých strojov 
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Šaliansky Maťko Obvodné kolo v prednese povesti 

Pytagoriáda Obvodné kolo v riešení príkladov z MAT 

Tvoríme pre radosť iných súťaţ v darčekovom balení 

Tvorivé dielne na tému Svätopluk a hlaholika Učivo vlastivedy hravou a pútavou formou  

Bratislava uprostred prírody –  premietanie a 

aktivity 

Budovanie pozitívneho vzťahu k prírode 

Komparo Overovanie vedomostí ţiakov 4. ročníka 

Veľkáči- malkáčom Ţiaci 2. st. pripravili MDD pre ţiakov 1. st 

Výchovný koncert  Koncert s úlohami z  finančnej gramotnosti 

Dopravné ihrisko Oboznámenie sa s bezpečnosťou cestnej 

premávky 

OFNP športové súťaţe medzi školami  v rámci Petrţalky 

Matematický klokan Celoslovenská matematická súťaţ 

OLOMÁNIA Vyhodnotenie škôl v separovanom zbere 

papiera a PVC fliaš 

 DOD v Prezidentskom paláci Stretnuti detí s prezidentom SR, čestná stráţ-

ukáţky 

  

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Metodické zdruţenie  - Školský klub detí 

OLOART - súťaţ v zdobení plastového 

kontajnera 

Environmentálna výchova v praxi a vyuţívanie 

druhotných surovín. 

Olympijský festival nádejí Petrţalka Cyklistika, plávanie, vybíjaná, atletika a tvorba 

výtvarného plagátu. Reprezentácia školy v 

športových disciplínach. 

Tanec v duši Okresná prehliadka tanečných štýlov. 

Detská olympiáda v MŠ Rozvoj spolupráce s Materskou školou - Lachova 

31, pomoc s realizáciou olympiády. 

Vianočná pošta Päť oddelení ŠKD sa zapojilo do Vianočnej 

pošty. Detské pohľadnice boli odmenené spätnou 

väzbou s darčekom - CD. 

Beseda so spisovateľom - Júliusom Belanom Beseda realizovaná v rámci Výstavy Bibliotéka a 

pedagogika v Inchebe Bratislava. 

Tvorivé dielne v CVČ - veľkonočné Výroba drobných dekorácií k Veľkej noci, rozvoj 

jemnej motoriky, kreativity a fantázie. 

Tvorivé dielne v CVČ - ku Dňu matiek Tvorivá činnosť detí s netradičným materiálom. 

DSS Rohoţník Výroba vianočných pozdravov pre sociálne 

odkázaných seniorov. 
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Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Predmetová komisia matematiky, informatiky, fyziky a chémie 

iBOBOR Informatická súťaţ zameraná na programovanie, logiku, 

vyuţitie algoritmov aj v kaţdodennom ţivote. 

Pytagoriáda – okresné kolo Popularizovať matematiku pomocou jednoduchých a 

rýchlo vypočítateľných príkladov na čas. 

Matematický klokan Celosvetová súťaţ zameraná na rozvoj matematických 

schopností a zručností. 

Korešpondenčný seminár MAKS Riešenie zaujímavých a praktických matematicko-

logických príkladov vyuţiteľných v ţivote. 

Matematická olympiáda Ţiaci majú preukazovať vysokú úroveň matematických 

zručností 

Sudoku – okresné kolo Súťaţ v riešení komplikovanejších sudoku 

Jesenný matboj Matematická súťaţ druţstiev s príbehom, rozvíja logické 

myslenie 

EXPERT geniality show Ţiaci si vybrali dve témy z piatich a v nich súťaţili. 

Príroda, história, počítače a pod. Vedie k motivácii na 

získavanie ďalších vedomostí z rôznych oblastí 

KOMPARO 6.ročník Periodický, nezávislý, externý systém merania 

vzdelávania na vstupe, počas štúdia a na výstupe 

KOMPARO 8.ročník Periodický, nezávislý, externý systém merania 

vzdelávania na vstupe, počas štúdia a na výstupe 

KOMPARO 9.ročník Periodický, nezávislý, externý systém merania 

vzdelávania na vstupe, počas štúdia a na výstupe 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry 

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 

súťaţe v prednese poézie a prózy 

spoznávanie literárnych hodnôt, rozvíjanie talentu a 

súťaţivosti ţiakov, prehlbovanie vzťahu k umeniu   

Šaliansky Maťko - okresné kolo súťaţe 

v prednese povestí  

spoznávanie literárnych hodnôt, rozvíjanie talentu a 

súťaţivosti ţiakov, prehlbovanie vzťahu k umeniu a 

ľudovej slovesnosti  

Olympiáda zo slovenského jazyka - 

okresné kolo 

prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné 

zručnosti ţiakov v jazyku, rozširovať záujem o 

vzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať 

záujem o slovenský jazyk a literatúru 

Budimírske studničky - literárna súťaţ  rozvíjanie tvorivých schopností ţiakov, vytváranie 

priestoru na prezentáciu prác a výsledkov, podporovanie 

talentu, aktivity a súťaţivosti 
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Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Predmetová komisia cudzích jazykov 

Návšteva divadelného predstavenia v 

ANJ: American Dream (6.-9. roč.), Mr 

Wolf and Three Little Pigs (3.-5. roč. ) 

DK Zrkadlový háj 

Divadelné predstavenie  v anglickom jazyku bolo 

koncipované ako inscenovaná učebná pomôcka s 

medzipredmetovými vzťahmi (geografia, dejepis). Cieľom 

predstavenia bolo atraktívnou formou umoţniť ţiakom 

zdokonalova´t si vedomosti v ANJ a nadobudnúť 

schopnosť bezprostrednej interakcie. 

Olympiáda v ANJ - obvodné kolo Obvodné kolo olympiády v ANJ umoţňuje porovnávanie 

talentov a jazykovej úrovne ţiakov v rámci obvodu a 

prezentovanie vedomostí ţiakov 

Malá olympiáda - obvodné kolo Súťaţ vyhľadáva a porovnáva talentovaných ţiakov na 1. 

stupni v rámci obvodu 

Novodobo so Shakespearom - obvodné 

kolo 

Súťaţ podporuje jazykovo nadaných ţiakov v prednese 

poézie, prózy a spevu v ANJ v rámci obvodu 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Predmetová komisia Biológie, Dejepisu, Geografie, Občianskej náuky, Etickej a Náboţenskej 

výchovy   

OLOMÁNIA 6.ročník 

enviromentálneho projektu 

OLO filmový festival 

OLO  veľké finále 

OLO spaľovňa 

Cieľom je naučiť všetkých  správne nakladať 

s komunálnym odpadom, osvojiť si pojmy recyklácia, 

ochrana ţivotného prostredia, separácia odpadu a 

spoločenská zodpovednosť. (pre všetky ročníky). 

Účasť na Dni narcisov  

 - hliadky dobrovoľníkov 

Účasť na organizácii verejnoprospešných finančných  

zbierok na Slovensku vedie k prehlbovaniu vedomostí, 

záujmu a chápaniu problematiky. Motivácia pomáhať 

tým, ktorí to potrebujú. (pre všetky vekové skupiny ZŠ) 

Čistenie Chorvátskeho ramena 

 pri príleţitosti Dňa Zeme 

Pri príleţitosti Dňa Zeme sa ţiaci zúčastnili čistenia časti 

Chorvátskeho ramena. Cieľom bolo  ekologicky  

motivovať, ukázať dopady ničenia ţivotného prostredia 

 a moţné riešenia ekologických problémov. (pre 8.,9.roč.) 

Pravda o drogách - prednáška Pod záštitou občianskeho zdruţenia Slovensko bez drog. 

Aby sa pravda o drogách dostala k deťom skôr, ako si ich 

pritiahnu drogoví díleri, ktorí práve a hlavne deťom dávajú 

falošné informácie o drogách. (2.stupeň.) 

Ukáţka dravých vtákov 

na školskom dvore  

Priblíţiť letové schopnosti dravých vtákov, prípadne zaţiť 

bezprostredný kontakt. Predstaviť ţivot dravcov vo voľnej 

prírode. Naučiť sa rozpoznávať základné znaky 

jednotlivých vtákov, vedieť ich pomenovať. (pre všetky 

vekové skupiny ZŠ) 



 

28 

 

 

Viem, čo zjem -  celoročný projekt Cieľom je motivovať ţiakov  k vyváţenému ţivotnému 

štýlu ,správnym stravovacím návykom a podporiť ich 

záujem o pohybové aktivity. Súťaţe: Môj zdravý tanier 

Propagácia ovocia a zeleniny, Mliečny bar (5.r.) 

Škola správnej výţivy -  prednáška - 

 Diet center 

Zaujímavým a hravým spôsobom donúti rozmýšľať nad 

tým, čo jeme, čo môţeme urobiť, aby sme boli zdraví a fit 

aj bez diéty, aké sú výhody správneho stravovania. (6.-

9.roč.) 

Biologická olympiáda – okresné kolo Naučiť sa základné poznatky o beţných druhoch rastlín 

 a ţivočíchov a vedieť ich určiť v rozsahu širšom ako 

určujú učebné osnovy. Súťaţ je určená ţiakom so 

záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné 

biologické vedy. Prínosom je motivácia teoreticky a 

hlavne prakticky spoznávať prírodu.(5.r.) 

Dejepisná olympiáda – okresné kolo Ţiakov so záujmom o dejepis  motivovať k rozšíreniu 

poznatkov nad rámec učebných osnov z dejepisu. 

Porovnať si sily s rovnako šikovnými ţiakmi. 

Súťaţ Kľúče od kráľovstva Márie 

Terézie   

Prehĺbiť vedomosti z histórie a rozvíjať umeleckú 

tvorivosť detí v literárnej a výtvarnej oblasti (5.-9.r.) 

Historia magistra vitae 

Radosti a strasti vladárov 

Dejepisná súťaţ 

Prehĺbiť vedomosti z histórie, rozvíjať umeleckú tvorivosť 

a osobnostný rast utváraním kritického postoja ţiakov (5.-

8.roč). 

Cesty za poznaním minulosti 2017 

 – súťaţ vyhlásená múzeom SNP 

 Banská Bystrica 

Téma: Aký by bol svet bez vojny. Podporiť kreativitu  

ţiakov pretransformovaním svojich pocitov, snov a túţob 

do literárnej podoby. 8.r.(DEJ, ETV) 

Projekt  Svet okolo nás 

Program Peru – štyri strany sveta  

Jedinečným vzdelávacím programom priblíţiť zaujímavé 

kúty našej planéty. Program sa sústreďuje nielen na 

zemepisné, biologické a geologické aspekty danej oblasti, 

ale aj na charakteristiku domáceho obyvateľstva, jeho 

zvyky a beţný ţivot. (6.-9.roč.) 

Geografická olympiáda – okresné kolo Ţiakov so záujmom o geografiu  motivovať k rozšíreniu 

poznatkov nad rámec učebných osnov z geografie. 

Porovnať si sily s rovnako šikovnými ţiakmi.(5.-9.roč.) 

Svet médií – filmové predstavenie 

 Zrkadlový háj  

Poukázať na vplyv reklamy na mladého človeka, 

pozitívny,  

či negatívny (2. stupeň). 

Petrţalská super škola  

O lovcoch vírusov 

Naučiť ţiakov odlišovať, čo sú a čo nie sú vírusové  

ochorenia. Na krátkych videách ukázať ako vírus preniká       

bunkou, ako sa replikuje a šíri. Dozvedieť sa o 

 najzávaţnejších vírusových epidémiách a moţnostiach 

 vakcinácie.  ( 7. roč.) 

Petrţalská super škola  

Luţné lesy 

V zaujímavej prezentácii priblíţiť druhy rýb a vtáctva 

 v povodí Dunaja, odhaliť ich biotopy (9.r.) 
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Petrţalská super škola  

Murárik červenokrídly – celoţivotná 

láska 

Na kaţdodennom ţivote malého operenca, premietaním 

 nádherných fotografií z prírody a rozprávaním krátkych 

príbehov zo svojich potuliek prírodou ukázať ţiakom 

veľmi názorne súvislosti a vzťahy medzi neţivou a ţivou 

prírodou na Slovensku.  (pre 6. roč.) 

Petrţalská super škola  

Šieste vymieranie 

Ukázať, ţe Zem prešla piatimi štádiami veľkých 

vymieraní, pričom za hlavný problém budúcnosti  sa 

povaţuje odpad. To súčasné vymieranie, ktorému ľudstvo 

„úspešne“ pomáha.(8. roč.) 

 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Predmetová komisia  HUV, VYV, TSV, PPB, SEE/THD 

Slávik Slovenska - okresné kolo Kristínka Košinárová z 5. A získala čestné uznanie 

v 2. kategórii. Alexandra Gogorová z 2.C súťaţila za 

1. kategóriu. Dievčatá sa naučili súťaţivosti, 

správnemu predvedeniu piesne odpozeraním iných 

súťaţiacich, nabrali nové skúsenosti. 

VYV Vesmír očami detí Ţiačky z 5.A: Balleková, Pekárová a Gogorová, 

naberali pri tvorivej práci nové zručnosti. 

Kľúče od kráľovstva Márie Terézie /300. 

výročie narodenia panovníčky/ 

Ţiaci 5. aţ 9.roč.Vyuţitie medzipredmetových 

vzťahov vo vyučovaní. 

Okrasné kvetiny a rastliny Exkurziu navštívili ţiaci siedmeho ročníka .Cieľom 

bolo budovanie vzťahu k prírode, nadobudnúť 

zmysel pre krásu, záţitkové učenie . 

 

 

18. Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach 

 

 

Metodické zdruţenie 3. - 4. ročník 

Názov súťaţe , olympiády 
Umiestnenie - dosiahnuté výsledky 

obvodné krajské celoslovenské medzinárodné 

Bavme deti športom - Detská  atletika  3. 
   

Minihádzaná – Dom športu , 

 športom za duševné zdravie detí 
1.,  3 x 2. 

   

i-Bobor 
  

100%, 90% 
 

Všetkovedko 
  

90%, 2 x 83,33%, 80,95% 

Florbal 2. 
   

Šaliansky Maťko 2. 
   

Pytagoriáda 2 x 1.,5. 
   

Prehadzovaná 3. 
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Minipenalta 3. 
   

Malá olympiáda ANJ 1. 
   

Zber papiera OLO 
 

3. 
  

 

 

Predmetová komisia matematiky, informatiky, fyziky a chémie 

Názov súťaţe , olympiády 
Umiestnenie - dosiahnuté výsledky 

obvodné krajské celoslovenské medzinárodné 

Matematická olympiáda 1. 
  

  

Matematická olympiáda 5. 
  

  

Pytagoriáda 5. 
  

  

Pikomat - celoslovenský korešpondenčný 

seminár   
1.   

 

Predmetová komisie cudzích jazykov 

Názov súťaţe , olympiády 
Umiestnenie - dosiahnuté výsledky 

obvodné krajské celoslovenské medzinárodné 

Malá olympiáda 1.       

Novodobo so Shakespearom 1.       

Novodobo so Shakespearom 1.       

Novodobo so Shakespearom 1.       

Novodobo so Shakespearom 2.       

Novodobo so Shakespearom 3.       

Novodobo so Shakespearom 6.       

 

 

Predmetová komisia HUV, VYV, TSV, PPB,SEE 

Názov súťaţe , olympiády 
Umiestnenie - dosiahnuté výsledky 

obvodné krajské celoslovenské medzinárodné 

Minihádzaná 5.       

Minihádzaná 6.       

Atletika skok do diaľky 3.       

Atletika vrh guľou 4.       

Atletika  hod kriketkou 4.       

Minipenalta futbal 3.       

Atletika - 60m 2.       

Atletika - skok do diaľky 2.       

Basketbal chlapci 3.       
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Minihádzaná 2.       

Atletika 800 m beh 1.       

Atletika -  vrh guľou 1.       

Atletika -  vrh guľou 4.       

Atletika -  vrh guľou 6.       

štafeta-starší ţiaci 2.       

štafeta  -mladší ţiaci 1.       

Florbal chlapci 5.       

Atletika - 800m 1.       

Atletika - guľa 2.       

Atletika - diaľka 1.       

Atletika - guľa 3.       

Šach 6.        

 

Predmetová komisia Biológie, Dejepisu, Geografie, Občianskej náuky, Etickej a Náboţenskej 

výchovy  

Názov súťaţe , olympiády 
Umiestnenie - dosiahnuté výsledky 

obvodné krajské celoslovenské medzinárodné 

Biologická olympiáda - Rastliny a zvieratá 

našich lesov 
1.       

 

19. Projekty, ktoré škola realizovala v školskom roku 2016/2017 

Vyhlasovateľ  Názov projektu  Cieľová skupina  Cieľ projektu 

Min. pôdohospodárstva 

a rozvoja SR 

Jazyková učebňa Ţiaci ZŠ Rozvoj jazykových 

kompetencií 

Školská záhrada Nadácia Slov. 

sporiteľne 

Ţiaci ZŠ Evironmentálna výchova 

Školská záhrada TESCO Ţiaci ZŠ Evironmentálna výchova 

Škola do ktorej chodím rád Nadácia ORANGE Ţiaci ZŠ, Prezentácia školy 

Technika hrou Nadácia VW Ţiaci ZŠ, 1. 

stupeň 

Podpora manuálnych 

a technických zručností 

Olompiáda OLO a.s. Ţiaci ZŠ, rodičia Evironmentálna výchova 

Baterky na správnom mieste MPŢ SR Ţiaci ZŠ, rodičia Evironmentálna výchova 

 

Tvorba projektov je pre školu dôleţitá z dvoch dôvodov. Po prvé pomáhajú pri výchovno – 

vzdelávacom procese a to konkrétne pri názornosti vyučovania, vytvárania environmentálneho 

povedomia ţiakov ale aj ich rodičov, vytváraniu pocitu zodpovednosti detí za dosiahnutý výsledok. 

Podporujú prezentačné schopnosti detí a schopnosť detí pracovať v kolektíve. Druhým pozitívom je 

získanie finančných prostriedkov na rozvoj v oblasti materiálnej podpory vyučovania mimo 

rozpočtu školy.  

Negatíva sú jednoznačne v oblasti administratívnej náročnosti, pričom vypracovať projekt 

podľa kritérií jednotlivých výziev, hlave výziev zo strany EU, trvá veľakrát dlhší čas, ako jeho 

realizácia. Treba podotknúť, ţe zamestnanci školy nie sú odborníci na tvorbu projektov a preto 

týmto administratívnym úkonom venujú neprimerane veľa času a úsilia veľakrát na úkor svojho 

voľného času určeného na regeneráciu pracovnej sily. 
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20. Záujmová činnosť organizovaná školou v školskom roku 2016/2017 

P. 

č. 
Záujmový útvar/krúţok 

Počet krúţkov 
Počet ţiakov 

1. Športové hry 1 12 

2. Krúţok ľudového  spevu 1 10 

3. Turistický krúţok 1 13 

4. Čítajme hravo 1 12 

5. Matematika hravo 1 14 

 S p o l u  5 61 

 

V školskom roku 2016/2017 sme neboli spokojní s krúţkovou činnosťou organizovanou školou. 

Nízky počet krúţkov aj prihlásených ţiakov súvisel s personálnymi zmenami v pedagogickom 

zbore a s tým spojenou obmedzenou ponukou krúţkov a zároveň aj odchodom dvoch zamestnankýň 

na rodičovskú dovolenku. Tento výpadok sme suplovali spoluprácou s externými organizáciami, 

ktorým sme poskytovali priestory na krúţkovú činnosť našich ţiakov. V budúcom školskom roku 

vyvinieme maximálne úsilie na rozšírenie palety záujmového vzdelávania poskytovaného našou 

školou. 

 

21. Činnosť ŠKD 

 

Školský klub detí (ďalej len ŠKD) pracoval podľa vopred vypracovaného plánu činnosti, ktorý 

vychádzal z POP, Plánu práce školy a výchovného programu „Naša cestička k úspechu“ . V ŠKD 

pracovalo 7 vychovávateliek v 7. oddeleniach. 2 oddelenia prvákov boli samostatné. Ostatné 

oddelenia boli kombinované vţdy z dvoch ročníkov. ŠKD spolupracoval s MŠ Lachova 31, CVČ 

na Gessayovej ulici, s divadlom Makile,  Zanzara  s Divadlom na vešiaku. V tomto školskom roku 

sme sa zamerali na uţšiu spoluprácu a kontakt s rodičmi. Zapájali sme ich do celoklubových 

podujatí tak, aby sme im čo najviac priblíţili činnosť ŠKD. Môţeme povedať, ţe ŠKD vytvára 

tesné väzby medzi školou a zákonnými zástupcami ţiakov. 

Vyvrcholením našej činnosti v oblasti spolupráce s rodičmi bol Deň rodiny, ktorý sa 

uskutočnil na školskom dvore v sobotu. Záujem rodičov bol značný. Na organizácii sa podieľali aj 

učitelia a rodičia, za čo im patrí vďaka. Na základe dobrej atmosféry a pozitívnych ohlasov rodičov 

v budúcom školskom roku budeme túto akciu opakovať a budeme sa snaţiť z nej vytvoriť tradíciu.  

V školskom klube sme sa venovali aj príprave detí na vyučovanie v súlade s poţiadavkami 

rodičov. Činnosť klubu bola celkovo zameraná na rozvoj grafo - motorických zručností detí, ich 

kultúrny rozvoj a rozvoj pohybovej kultúry. 

V tomto roku sme venovali pozornosť aj kontinuálnemu vzdelávaniu. Mgr. Hanková sa 

zúčastnila vzdelávania pod názvom „Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom 

výtvarných zručností vo výchove mimo vyučovania“ 

O ďalšie vzdelávanie mali záujem aj niektoré ostatné pani vychovávateľky, ale aj keď boli 

prihlásené, tieto vzdelávania sa neotvorili (MPC BA). 

Metodické zdruţenie ŠKD inovovalo výchovný program „Naša cestička k úspechu“, ktorý 

bol následne prerokovaný v pedagogickej rade a v rade školy. 

 

22. Činnosť školskej jedálne pri ZŠ  

 

Školská jedáleň je nevyhnutnou súčasťou základnej školy a významnou mierou sa spolupodieľa na 

zdravom vývoji ţiakov aktívnou výchovou k zdravému ţivotnému štýlu, k správnym stravovacím 

návykom a k zdravému stravovaniu. Pre mnohých ţiakov je zdrojom jediného teplého jedla za deň. 

Jej význam spočíva hlavne vo vyváţenosti jednotlivých zloţiek stravy primeraných vývinovému 

stupňu ţiakov – stravníkov.  

V tomto školskom roku školská jedáleň poskytla (priemerne za mesiac) svoje sluţby 238 

ţiakom a 19 dospelým stravníkom (o 21 stravníkov viac ako v školskom roku 2015/2016, čo je 
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o 5,6% viac), čo tvorilo 58,55 % z celkového počtu ţiakov školy. Percentuálny nárast počtu 

stravníkov zo ţiakov školy bol 1,15%, čo nepovaţujeme za uspokojivý stav. Osvetou 

a skvalitňovaním podávaných jedál sa budeme usilovať celkové počty stravujúcich zvyšovať. 

V školskej jedálni podávame ţiakom aj desiatu. V minulom roku nastal výpadok v dobe trvania      

1 mesiaca z dôvodu nízkeho stavu zamestnancov školskej kuchyne. Oproti plánovanému stavu 5,8 

zamestnanca sme mali stav 3 zamestnanci. V tomto roku odoberalo desiatu 47 ţiakov, prevaţne z  

1. stupňa. V priemere za mesiac bolo vydaných 4522 jedál a 35 desiat. 

Školská jedáleň realizovala program Ovocie a zelenina do škôl a zabezpečovala stravu pre 

dvoch ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Školská jedáleň pripravila ţiakom , učiteľom 

a hosťom občerstvenie pri súťaţiach okresných kôl Malej olympiády v anglickom jazyku, 

Olympiády v anglickom jazyku a Slávika Slovenska a pri zápise do detí do prvého ročníka 

ochutnávku nátierok, podávaných ţiakom na desiatu. Opatrenia, ktoré sme začali realizovať 

začínajú mať účinok na stabilizáciu a nárast počtu stravníkov, hoci len nepatrný. 

V rámci realizácie Národného programu boja proti obezite – Medzinárodného dňa mlieka 

pripravila školská jedáleň jedlá so zvýšeným  obsahom mlieka a mliečnych bielkovín. Na správnu 

výţivu sme zamerali aj niektoré tematické celky v prírodovede, biológii a chémii. Veľkú pozornosť 

tejto tematike venujú vychovávateľky ŠKD počas popoludňajšej činnosti a priamo v jedálni pri 

konzumácii obedov. V tomto trende sme pokračovali do konca školského roka. 

Počas Dňa jablka sme  pripravovali stravu s obsahom jabĺk, prezentáciou rôznych odrôd 

jabĺk a ich vyuţitia v strave.  

 Vedúca školskej jedálne a vedúca kuchárka zostavovali jedálne lístky tak, aby mal stravník 

zvýšenú dennú spotrebu čerstvého ovocia a zeleniny, zdravú výţivu zabezpečenú v čerstvom 

a kvalitnom mäse, dostatku bielkovín, hlavne z mlieka, príjmu vody a následne zníţeného príjmu 

sladených nápojov.  

 Problémy so zostavovaním pestrého jedálneho lístka nám spôsobovala nefunkčnosť a vysoká 

poruchovosť veľkokuchynských zariadení, ktoré boli po termíne svojej ţivotnosti.  

 

23. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

  

V sledovanom školskom roku 2016/2017 nebola v ZŠ Lachova 1 vykonaná inšpekcia. 

 

 

24. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy                                      

 

Materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania by sme rozdelili na niekoľko skupín: 

 

a)  Učebnice – vzdelávací proces negatívne ovplyvňujú oneskorené dodávky. Výpadok 

v dodávke nemeckého jazyka sme opätovne riešili nákupom z mimorozpočtových zdrojov. 

Učitelia na prípravu na  hodiny vyuţívali sluţby virtuálnej kniţnice spoločnosti Komenský 

s. r. o. hradené z rozpočtu školy. Učebnice pouţívané na technickú výchovu svojim 

obsahom nekorešpondujú s obsahovým štandardom inovovaného štátneho vzdelávacieho 

programu. 

 

b) Didaktická technika – pociťujeme nedostatok modernej didaktickej techniky. V tomto 

školskom roku došlo k zlepšeniu vybavenia systémom PASCO SENSORIUM na vyučovanie 

prírodovedných predmetov na 2. stupni zakúpením piatich  súprav spolu s piatimi tabletmi. 

Za finančnú podporu treba poďakovať OZ rodičov a OZ LINGUA, ktoré uhradili náklady do 

výšky 100%. Z finančných prostriedkov OZ rodičov sme koncom školského roka zakúpilo 5 

kvalitných dataprojektorov, ktoré budeme inštalovať do kmeňových tried. Celkovo škola 

vlastní 9 dataprojektorov, okrem tých, ktoré sú súčasťou interaktívnych tabúľ. Zároveň však 

máme málo PC a notebookov, na nákup ktorých sa v rámci finančných moţností zameriame 
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v školskom roku 2017/2018. Taktieţ plánujeme nákup ďalších tabletov a dokončenia 

rozvodov internetu v celej budove školy. 

 

 c)  Funkčné a vyhovujúce školské tabule – svojpomocne obnovujeme plochy klasických tabúľ. 

Pociťujeme nedostatok bezprašných (biele keramické) tabúľ. V tomto roku sme z rozpočtu 

školy zakúpili a inštalovali dve nové. Škola vlastní  6 interaktívnych tabúľ v odborných 

učebniach biológie, fyziky, informatiky, anglického jazyka a v dvoch triedach 1. stupňa.  

 

 d)  Vybavenosť a funkčnosť špeciálnych učební – učebne majú základné vybavenie. V odbornej 

učebni chémie je uţ niekoľko rokov nepouţiteľný kanalizačný odtok. Disponujeme dvoma 

počítačovými učebňami, ktoré sú kompletne obnovené výpočtovou technikou zakúpenou 

výlučne z mimorozpočtových zdrojov. 

 Učebné pomôcky z minulých rokov pre jednotlivé vyučovacie predmety sme vymenili 

zakúpením nových máp na geografiu , biológiu, prírodovedu a prvouku. Obnovili sme 

inventár telesnej výchovy zakúpením lôpt na futbal, futsal, basketbal, volejbal a vybavenie na 

florbal. Postupne vymieňame školský nábytok v kmeňových triedach. Nákupom lavíc 

a stoličiek sme dosiahli stav, ţe len 2. triedy na 2. stupni pouţívajú starý, ale zachovalý 

nábytok. Vybavenie tried a kabinetov nábytkom sa nám darí zlepšovať darmi od fyzických aj 

právnických osôb. 

 

e) Škola mala dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy – vyuţívame dve telocvične, 

jednu pre loptové hry, druhú, malú, pre gymnastiku a posilňovňu. Vybavenie telocviční je 

primerané a v dobrom technickom stave. Vo vonkajšom areáli bolo vyasfaltované jedno 

ihrisko na basketbal, kde boli osadené dosky a koše. Dve volejbalové ihriská majú 

nekompaktný asfaltový povrch, ktorý potrebuje opravu. Najväčší problém vidíme 

v nevyhovujúcom stave atletickej dráhy, ktorý obmedzuje výučbu atletiky. Obnova dráhy 

presahuje finančné moţnosti rozpočtu školy. Tieţ nás trápi vandalizmus hlavne v nočných 

hodinách a počas víkendov, kedy sa v areáli školských ihrísk stretávajú mladí ľudia 

a znečisťujú priestory určené na pohyb detí počas vyučovania, ničia fasády budovy, 

oplotenie školy, rozbíjajú okná a ničia zámky na vchodových dverách do telocvične. Tento 

stav sa snaţíme riešiť v spolupráci s Mestskou políciou. 

 

f) Budova bola daná do uţívania v roku 1979, jej technický stav je dobrý. Aj napriek rôznym 

veľmi dôleţitým rekonštrukciám, hlavne výmeny okien na celej budove, strechy bloku B4 

a A2 a osvetlenia, na budove treba hlavne: 

 

 uskutočniť rekonštrukciu hygienických zariadení na celej škole, ktoré sú morálne 

zastarané 

 zatepliť bočné steny blokov B1, A1 a B3, 

 vymeniť akustický podhľad miestnosti č. 41 a opraviť kanalizačný odtok z odbornej 

učebne chémie,  

 opraviť dilatácie medzi jednotlivými pavilónmi budovy 

 zníţiť energetickú náročnosť budovy výmenou bočných brán pri blokoch A1, B1 a B3, 

 vymeniť PVC podlahy v kabinetoch a v triedach bloku B3, 

 doplniť krycie lišty fasády objektov a vytmeliť škáry, 

 obnoviť ochranný náter oplotenia školského areálu. 

 

Tieto nedostatky pretrvávajú z dôvodu finančnej náročnosti a nedostatku finančných prostriedkov. 

V tomto roku sa nám podarilo vymeniť podlahovú krytinu v administratívnom trakte 

z mimorozpočtových prostriedkov. Taktieţ sa nám podarilo svojpomocne a za pomoci 

dobrovoľníkov obnoviť ochranný náter oplotenia školského areálu cca v rozsahu 50 %. Do 
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všetkých hygienických zariadení sme inštalovali zásobníky na mydlo, papierové obrúsky a toaletný 

papier, čím sme zvýšili hygienický štandard pre ţiakov aj zamestnancov školy. Obnovili sme 

kuchynku pre zamestnancov, ktorú vyuţívajú na prípravu teplých nápojov a ohrievanie stravy. 

V júli roku 2017 začala komplexná rekonštrukcia školskej kuchyne, ktorá nebola dokončená          

k 1. 9. 2017. Rekonštrukcia spočíva v kompletnej výmene rozvodov, veľkokuchynských zariadení, 

obkladov a sanity. Ţiaľ bez potrebnej vzduchotechniky, ktorá je plánovaná na  rok 2018. 

Investorom je zriaďovateľ školy MČ Bratislava – Petrţalka. 

 

25. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

 

 „Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy tvoria      

prílohu č. 2 tejto správy. 

 

26. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení – vychádza sa zo 

SWOT analýzy 

 

A) Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky 

 

Škola dosahuje dobré výsledky  

– v externých testovaniach ţiakov 5. ročníka a ţiakov 9. ročníka v matematike 

– vo vyučovaní cudzích jazykov, hlavne jazyka anglického 

– v predmetových súťaţiach 

– v práci s nadanými a talentovanými ţiakmi 

– vo výučbe cudzích jazykov 

– v primárnej prevencii 

– v prijímacom pokračovaní na stredné školy 

– v spolupráci s materskými školami 

– v organizovaní škôl v prírode 

– v  mimoškolskej činnosti 

– v práci ţiackeho parlamentu 

– vo vysokej miere odbornosti vo vyučovaní všetkých predmetov, ale hlavne cudzích jazykov 

– v stabilizovanom pedagogickom zbore 

– pozitívom je prítomnosť špeciálneho pedagóga a školského psychológa na škole 

– vo výbornej práci v oblasti výchovného poradenstva 

– v organizovaní projektového dňa 

– v spolupráci s rodičovským zdruţením 

– v práci so ţiakmi vývinovými poruchami učenia a začlenenými ţiakmi 

– v spolupráci so vzdelávacími organizáciami 

– v organizovaní veľkého mnoţstva a širokej palety mimoškolských aktivít 

– za veľké plus povaţujeme tichý a čistý areál školy 

– udrţateľné vzdelávacie aktivity PZ a OZ 

– v príprave a realizáciách projektov 

– vo vybavení učební pre výučbu informatiky 

– v organizovaní troch súťaţí na úrovni okresu: Olympiáda v anglickom jazyku, Slávik 

Slovenska a Malá olympiáda v anglickom jazyku, ktorej autorom formátu sú učitelia 

anglického jazyka na našej škole 

 

 Oblasti, v ktorých sú nedostatky  

 

– morálne zastarané sociálne zariadenia  
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– v celoslovenskom testovaní ţiakov 9. ročníka sme v slovenskom jazyku a literatúre 

nedosiahli celoslovenský priemer 

– havarijný stav školskej kuchyne (dňom 1.7.2017 začala komplexná rekonštrukcia) 

– nutnosť výmeny rozvodov vody a odpadov 

– dlhodobo chýbajúce pracovné sily v školskej kuchyni 

– technicky aj morálne zastaraný nábytok v kabinetoch 

– nevyhovujúci stav športového areálu školy vyţadujúci hlavne komplexnú rekonštrukciu 

atletickej dráhy 

– malý záujem o stravovanie ţiakov 2. stupňa 

– zlepšujúci sa, no stále nedostatočný kontakt rodičov a školy v mimoškolskej oblasti 

– nízky limit na pohyblivú zloţku mzdy pedagogických, odborných aj správnych 

zamestnancov 

– nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a modernizáciu kabinetných zbierok hlavne 

v oblasti IKT 

– ţiadny finančný limit na kapitálové výdavky 

– odchod veľkého počtu ţiakov 5. ročníka na osemročné gymnáziá 

– slabý záujem o vzdelávanie sa u niektorých ţiakov 2. stupňa 

– zhoršujúca sa agresivita a disciplína ţiakov 

– nedostatok finančných prostriedkov na výraznejšie zavádzanie inovatívnych metód výchovy 

a vzdelávania 

– chýbajúci asistenti učiteľa 

– malá ponuka kvalifikovaných učiteľov na trhu práce pre 1. aj 2. stupeň a z toto vyplývajúci 

nedostatok výberu podľa kritérií stanovených školou 

– nedostatočné vyuţitie školskej kniţnice vo vyučovacom procese školy 

 

B) Opatrenia na zlepšenie jednotlivých oblastí, v ktorých sú nedostatky 

 

 V oblasti zlepšenia stavu školskej kuchyne, areálu školy a sociálnych zariadení vyvinúť maximálnu 

snahu o zlepšenie  spolupráce so zriaďovateľom školy. Aktívnym prístupom, propagáciou, 

spoluprácou s rodičmi a vzdelávaním detí v oblasti zdravej výţivy, zlepšením kvality podávanej 

stravy presvedčiť ţiakov a rodičov o vhodnosti a nevyhnutnosti školského stravovania. 

Zaangaţovanie rodičov do problematiky školského stravovania prostredníctvom stravovacej 

komisie. V nasledujúcom školskom roku plánujeme zaviesť elektronické objednávanie 

a odhlasovanie stravy, čo zjednoduší celý administratívny proces hlavne zo strany rodičov detí. Po 

pozitívnej skúsenosti s organizáciou zábavno – súťaţného dňa pedagógov, detí a rodičov 

pokračovať v podobných aktivitách aj v nasledujúcich školských rokoch. Spoluprácou s inými 

organizáciami, občianskymi zdruţeniami a grantovou činnosťou prispieť k zlepšeniu materiálno – 

technickému vybaveniu kabinetných zbierok a k zvyšovaniu štandardu vybavenia školy. Zo strany 

vedenia školy ako aj zo strany vedúcich metodických orgánov zintenzívniť hospitačnú a metodickú 

činnosť, podporovať kontinuálne vzdelávanie zamerané na inováciu vyučovacích metód. 

V personálnej oblasti doplniť pedagogický zbor o učiteľov s aprobáciami predmetov, ktoré 

vyučujeme čiastočne neodborne. Stabilizovať pedagogický zbor, hlavne na 1. stupni vzdelávania 

vytváraním pozitívneho pracovného prostredia. Neustále vyvíjať snahu na doplnenie počtu 

zamestnancov školskej kuchyne spoluprácou s úradom práce. Neustále prehodnocovať, 

aktualizovať a prijímať opatrenia na udrţateľnosť našich výchovno – vzdelávacích výsledkov a na 

ich zlepšenie. Prijať opatrenia na zlepšenie výsledkov celoslovenského testovania hlavne ţiakov 9. 

ročníka.  
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B. Ďalšie informácie o škole 
 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

Vyučovanie sa začína denne o 8:00 h. Prestávky sú 10 minútové, po 2. a 3. hodine je prestávka 

v trvaní 15 minút. V letnom období a v období vhodného počasia trávia ţiaci tieto prestávky na 

školskom dvore. Rozvrh pre ţiakov 1. aj 2. stupňa je zostavený tak, aby spĺňal psychohygienické 

predpisy a normy v rámci priestorových moţností školy. Problém nastáva pri telesnej výchove 

v zimných mesiacoch kedy môţeme vyuţívať len 2 telocvične bez moţnosti vyuţitia ihrísk v areáli 

školy, pričom počet hodín telesnej výchovy z dôvodu delenia na skupiny prevyšuje maximálne 

moţný počet hodín vyuţitia telocviční za týţdeň. Pri tvorbe rozvrhu nás čiastočne obmedzuje 

vyučovanie náboţenskej výchovy, lebo vyučujúci majú na našej škole len čiastočné úväzky viazané 

na 2 dni v týţdni. Všetky učebne spĺňajú zákonné normy z hľadiska poţadovanej plochy, objemu, 

osvetlenia aj vybavenia. Všetky elektrické zariadenia a prístroje podliehajú kaţdoročnej 

certifikovanej kontrole, aby spĺňali bezpečnostné predpisy. Zamestnanci absolvujú v zákonných 

intervaloch školenie BOZP. Toto školenie absolvujú aj novoprijatí zamestnanci. Telocvičné náradie 

prechádza kaţdoročnou odbornou revíziou. Takmer všetky triedy sú vybavené novým školským 

nábytkom (stoličky a lavice). Vo všetkých učebniach a na toaletách je prívod pitnej vody 

a hygienické potreby. Súčasťou šatní v telocvični sú sprchy, ktoré ale potrebujú tak, ako toalety 

v celom objekte školy, po 38 rokoch od jej vybudovania komplexnú rekonštrukciu. (plánovaná na 

rok 2018).  Podlahová krytina v budove školy spĺňa bezpečnostné kritériá, menej však uţ estetické. 

Z dôvodu opotrebovania treba vymeniť PVC podlahy v kabinetoch a v triedach. Maľovky 

v triedach a toaletách priebeţne obnovujeme tak, ako nám to umoţňuje rozpočet. Nutnosťou je 

výmena akustického podhľadu v  miestnosti č. 41 a oprava kanalizačného odtoku z odbornej učebne 

chémie.  Škola disponuje vlastným serverom. Ten zabezpečuje kaţdému ţiakovi aj zamestnancovi 

prístup do vlastného konta a tieţ vlastnú emailovú schránku. Škola má dobré podmienky na 

vyučovanie telesnej výchovy. 

  Škola vlastní a vyuţíva vo výchovno – vzdelávacom procese interaktívne tabule. 

Stále však pociťujeme nedostatok modernej didaktickej techniky, ktorú postupne dopĺňane 

z rozpočtových aj mimorozpočtových zdrojov. V roku 2017 sme prostredníctvom zriaďovateľa MČ 

Bratislava – Petrţalka podali projekt „Jazyková učebňa“ na výzvu IROP. Projekt bude posudzovaný 

v septembri 2017. Zriaďovateľ školy prostredníctvom fondov Európskej únie inštaloval pred 

budovou školy cyklostojan. Z iniciatívy školy bol taktieţ pred budovou školy nainštalovaný 

odpadkový kôš. 

  Školské tabule – v kaţdej triede a učebni je osadená školská tabuľa, v niektorých triedach 

doplnená o bezprašnú – magnetickú tabuľu. 

  Hygiena – vo všetkých hygienických zariadeniach je tekuté mydlo, papierové obrúsky na 

ruky a toaletný papier. 

     Na zlepšenie psychohygineckého aspektu výchovy a vzdelávania škola organizovala 

pre ţiakov 1. stupňa školu v prírode v horskej chate Limba na Skalke pri Kremnici.  Zúčastnilo sa 

jej 178 detí, 71 detí čerpalo finančnú dotáciu od štátu. Ţiaľ, nepodarilo sa nám zrealizovať lyţiarsky 

výcvikový kurz pre nedostatočný záujem detí. 

  V školskom roku 2016/2017 nebola uskutočnená kontrola z Regionálneho úradu 

zdravotníctva. 

 

2.Prezentácia školy v masmédiách 
 

Škola sa prezentovala v Petrţalských novinách, ktoré informovali o Malej olympiáde v anglickom 

jazyku, súťaţi Slávik Slovenska a o Projektovom dni, o projekte Školská záhrada a o projekte VW 

technika nás baví. 
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3. Spolupráca školy s/so  
 

3.1 zákonnými zástupcami ţiakov 

 

 Rada rodičov Základnej školy, Lachova 1 zdruţuje zákonných zástupcov ţiakov školy. Najvyšším 

orgánom občianskeho zdruţenia je Rada rodičov, ktorú tvoria predsedovia triednych aktívov 

a riaditeľ školy. Rada spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania 

ţiakov, posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivizuje rodičov. Škola pociťuje 

výraznú podporu, hlavne finančného charakteru, zo strany rodičov. 

Cieľom činnosti Rady rodičov je v spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi: 

- ochraňovať a podporovať rozvoj hodnôt výchovy a vzdelávania, 

- napomáhať zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania, 

- zabezpečovať ochranu práv ţiakov a záujmov rodičov v zmysle Zákona o rodine a 

Dohovoru OSN o právach dieťaťa, 

- zabezpečovať efektívnu spoluprácu rodičov a školy pri formovaní osobnostných 

hodnôt ţiakov školy pri napĺňaní výchovných cieľov školy, 

- napomáhať realizovať strategické ciele školy, 

- sledovať pripomienky, námety, poţiadavky rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania 

a podieľať sa v spolupráci s vedením školy na ich riešení. 

Triedne aktívy zdruţenia zasadali v školskom roku päť krát. Spravidla im predchádzali 

stretnutia rady rodičov. Výchovná poradkyňa, školský špeciálny pedagóg a školský psychológ 

poskytovali počas celého roka rodičom poradenské sluţby. 

 Zákonní zástupcovia ţiakov podporujú svoje deti a školu pri organizovaní spoločných 

podujatí detí, rodičov a pedagógov ako sú Veľkonočné a Vianočné tvorivé dielne, Projektový deň, 

Slávnostné akadémie a Deň rodiny, za čo im patrí naša vďaka. 

 

 

3.2 Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie   

 

Naša škola poskytuje starostlivosť aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(ŠVVP), a to formou skupinového a  individuálneho začlenenia (integrácie). Ide o ţiakov, ktorým 

boli Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) diagnostikované 

poruchy učenia, prípadne správania. V školskom roku 2016/2017 boli individuálne začlenení 15 

ţiaci. Intenzívne spolupracujeme s CPPP a P Švabinského č. 7 a  inými Centrami pedagogicko 

psychologického poradenstva a prevencie  pri zabezpečovaní psychologickej a špeciálno-

pedagogickej diagnostiky a starostlivosti o našich ţiakov. 

S CPPPaP Švabinského 7 úzko spolupracujeme pri komunikácii o ţiakoch a poskytovaní pomoci pri 

výchove a vzdelávaní. Počas roka sa uskutočňujú pravidelné stretnutia školských špeciálnych 

pedagógov, výchovných poradcov a školských psychológov, ktoré organizuje CPPPaP.  

V spolupráci s CPPPaP poskytujeme aj: 

- sprístupňovanie informácií ţiakom a zákonným zástupcom a poskytovanie poradenskej sluţby 

v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie – kariérne poradenstvo 

- spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/ ako 

metodickým orgánom a inými poradenskými centrami v oblasti výchovy a vzdelávania ţiakov 

- spoluprácu s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi v oblasti práce so ţiakmi so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 

- konzultácie so ţiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení výchovných a vzdelávacích 

problémov 

-  skupinové sedenia pre ţiakov 
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3.3.  materskými školami  

 

 Škola spolupracuje s MŠ na Lachovej ulici na základe dokumentu:  Plán o spolupráci materskej 

školy so základnou školou. Deti MŠ sa zúčastňujú kultúrnych a športových podujatí 

organizovaných našou školou ako karneval, deň otvorených dverí, ţiaci prvého ročníka navštevujú 

triedy v MŠ. Ţiaci 2. stupňa kaţdoročne pomáhajú pri organizácii ekologického podujatia „Lienka 

objavuje svet“ a pri organizovaní športových súťaţí. Učitelia prvého stupňa – elementaristky,  

navštevujú triedy predškolákov a naopak učiteľky MŠ z triedami predškolákov  navštevujú hodiny 

v 1. ročníku s cieľom ľahšieho prechodu ţiakov MŠ do ZŠ. Takisto deti z MŠ navštevujú niektoré 

kultúrne podujatia organizované školou. 

   Pred zápisom do prvého ročníka sme tak ako kaţdý rok navštívili rodičovské zdruţenia 

v MŠ na Lachovej, Haanovej a Šustekovej ulici. Rodičov sme informovali o školskom vzdelávacom 

programe, o zameraní školy, o krúţkovej činnosti na škole, o pripravovanom zápise a odpovedali na 

ich ďalšie otázky. Najväčší prínos tejto spolupráce vidíme v získavaní potenciálnych ţiakov našej 

školy ale aj ako výchovný prínos vyplývajúci z komunikácie starších ţiakov sa ţiakmi MŠ pri 

organizovaní spoločných akcií. Veľmi dôleţitou súčasťou je komunikácia medzi pedagógmi oboch 

inštitúcií a rodičmi detí. 
 

3.4. Centrom voľného času, Gessayova 6   

      

Škola spolupracuje s centrom voľného času pri organizácii okresného kola Slávik Slovenska 

a olympiády v Anglickom jazyku. CVČ zabezpečovala diplomy a ceny pre našich ţiakov 

súťaţiacich v obvodných kolách súťaţí. 

 

3.5. miestnymi podnikmi a organizáciami v Petrţalke  

       

Ţiaci prvého stupňa aj druhého stupňa navštevujú miestnu kniţnicu, kde sa učia orientovať 

v kniţnici, vyhľadávať knihy, besedujú o prečítaných knihách. Počas školského roka ju ţiaci 

navštívili viackrát v rámci hodín literárnej výchovy a čítania, zúčastnili sa akcií kniţnice v mesiaci 

knihy a iných podujatí organizovaných touto inštitúciou.  

 V dome kultúry Zrkadlový háj sa ţiaci zúčastňovali prednášok Petrţalskej Superškoly, 

Deti z prvého stupňa pravidelne navštevujú seniorov v SSS na Mlynarovičovej ulici a SSS na 

Vavilovovej ulici s kultúrnym programom a vlastnoručne vyrobenými darčekmi. 
 

3.6. fyzickými a právnickými osobami, podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní  

 

Škola pri organizovaní okresného kola súťaţe Slávik Slovenska spolupracuje prostredníctvom Mgr. 

Miškovičovej s vedením Lúčnice, ktorá vysiela do súťaţe členov poroty a spolupodieľa sa pri 

zabezpečovaní cien pre víťazov jednotlivých kategórií a s občianskym zdruţením Slávik Slovenska 

ako s vyhlasovateľom súťaţe. So SND v Bratislave spolupracujeme uţ niekoľko rokov pri 

zabezpečovaní návštev operných a muzikálových predstavení. 

 Kaţdý rok sa zúčastňujeme externého testovania všetkých ţiakov z predmetov matematika 

a slovenský jazyk a literatúra, v prírodovednom a spoločenskovednom bloku, všeobecných 

študijných predpokladov, prírodovedy a vlastivedy v ročníkoch 4., 6., 8. a 9. pod názvom 

KOMPARO, realizovaného firmou EXAM testing s. r. o. Vyuţívame ponuku NÚCEM na e-

testovanie ţiakov 2. stupňa. Výsledky týchto testovaní nám dávajú konkrétne signály o výkonnosti 

ţiakov čo nám napomáha robiť opatrenia na zlepšenie stavu kompetencií ţiakov v jednotlivých 

ročníkoch aj triedach a j u jednotlivcov. 

 Finančnú pomoc pri zabezpečení chodu a vybavenia školy nám poskytuje Občianske 

zdruţenie LINGUA. V tomto roku sa z finančných prostriedkov tohto OZ zabezpečil nákup učebníc 

cudzích jazykov a odbornej literatúry pre pedagógov, zakúpenie PASCO Sensorium, tabletov 

a testovania KOMPARO. Nemalou mierou škole pomáha občianske zdruţenie rodičov. Finančne 
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zabezpečilo nákup 5 kusov dataprojektorov a spolufinancovalo PASCO Sensorium. Finančne 

zabezpečuje odmeňovanie najúspešnejších ţiakov na konci školského roka a  poplatky spojené 

s účasťou ţiakov v predmetových súťaţiach. 

 Pri organizovaní Malej olympiády a Olympiády v Anglickom jazyku spolupracuje Mgr. 

Máčadyová s vydavateľstvom OXICO a Oxford University Press, ktoré sa spolupodieľa na 

odmenách pre úspešných ţiakov.  

 Pri zbere druhotných surovín spolupracujeme s firmou OLO a.s., pri zbere pouţitých batérií 

a ţiaroviek  s AKU – TRANS s. r. o. a pri zbere elektro odpadu s firmou SEWA. 

Pri zapájaní sa ţiakov do súťaţí spolupracujeme s TALENTÍDA n. o. a pri zavádzaní inovatívnych 

metód do vyučovania s EDULAB n. o. Pri výuke finančnej gramotnosti spolupracujeme  so 

spoločnosťou Junior Achievment Slovakia. V oblasti voľného času spolupracujeme s OZ Krúţky 

v škole a OZ Beniteam a BC Petrţalka. 

 

Vyhodnotenie cieľov, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy:  
 

V koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2016/2017 sme si predsavzali naplniť 

nasledovné ciele: 

 

1. Prijímať opatrenia na udrţateľnosť pozitívnych výsledkov v externých testovaniach. 

Plnenie: túto úlohu sme splnili len čiastočne. V testovaní T5 sme dosiahli výsledky nad 

celoslovenským priemerom ale v testovaní T9 sme nedosiahli celoslovenský priemer 

v slovenskom jazyku a literatúre (príčiny viď. bod 11. tejto správy). 

2. Modernizácia vo vzdelávaní prírodovedných predmetov. 

Plnenie: Zakúpených 5 súprav PASCO Sensorium spolu s piatimi tabletmi. 

3. V horizonte 2 rokov zvýšiť počet ţiakov školy na 430. 

Plnenie: počet ţiakov k 15.9.2017: 414 

4. Metodická príprava na vyučovanie pomocou tabletov. 

Plnenie: 15 učiteľov 1. aj 2. stupňa absolvovalo a úspešne ukončilo vzdelávanie v tejto 

oblasti. 

5. Spolupráca s rodičmi. Športovo – zábavné podujatie pre deti a rodičov. 

Plnenie: Deň rodiny - zorganizované a uskutočnené v júni 2017 

6. Zlepšiť vyuţitie školskej kniţnice. 

Plnenie: vykonaná kompletná inventúra a kategorizácia kníh v systéme CLAVIUS, 

vytvorený nový plán činnosti školskej kniţnice. 

7. Obnovenie veľkokuchynských zariadení v školskej kuchyni. 

Plnenie: MČ Bratislava – Petrţalka začala dňa 1.7.2017 rekonštrukciu školskej kuchyne. 

8. Vybudovať záhradu na školskom dvore. 

Plnenie: Zakúpenie, osadenie a vysadenie rastlín do vysunutých záhonov – projekt Školská 

záhrada – TESCO 

9. Projekt Technika do základných škôl. 

Plnenie: účasť ţiakov 1. stupňa – Nadácia VW 

10. Pokračovať v rozvodoch internetovej siete na škole. 

Plnenie: zavedené do odborných učební, pokračujeme v školskom roku 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

 

Prílohy 


