
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach                                              

Základnej školy na Lachovej ulici č. 1 za školský rok 2017/2018 

 

 

        

I. Prerokovanie v pedagogickej rade  

 

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

2017/2018 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 12.9.2018 

 

 

 

podpísané 

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

                   podpis riaditeľa školy 

 

 

II. Prerokovanie v rade školy 

 

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

2017/2018 prerokovala rada školy dňa 22.10. 2018  

 

        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 na 

Lachovej ulici č 1 za školský rok 2017/2018 

       

 

         schválené 

V Bratislave dňa 26.10.2018                                               ....................................... 

          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 predmetových komisií a metodických zdruţení. 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ  Lachova 1 

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

7. Vyhodnotenie projektov. 

8. Školský vzdelávací program „Naša cesta k úspechu“ a Výchovný program „Naša cestička 

k úspechu“. 

9. Účtovná uzávierka ZŠ Lachova 1 za rok 2017 

10. Správa z inšpekcie 

 

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 (Mgr. Mária Trnková od 1.7.2018) 

4.  Mgr. Mária Trnková, vedúca MZ 1. – 2. roč. ZŠ 

5.  PaedDr. Jana Blaňárová, 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 (do 31.12.2017) 

13. Mgr. Barbora Skalská,  školský špeciálny pedagóg (do 20.9.2017) 

14. Ing. Agnesa Őszi, ekonóm 

15. Mária Filická, mzdový účtovník 
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Správa  

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

2017/2018 

 

A. Základné údaje o škole 

 

1. Identifikačné údaje  

Názov 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 (Mgr. Mária Trnková) 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 Gergöová, JUDr. člen za zákonných zástupcov ţiakov 

6. Mária 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 2017/2018: Rada školy zasadala dvakrát. Na zasadnutiach 

boli prerokované: Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017, čerpanie 

rozpočtu školy, návrh rozpočtu školy na rok 2019, organizácia školského roka 2018/2019 a jeho 

personálne zabezpečenie, výsledky testovania T5 a T9, inovovaný vzdelávací program na školský 

rok 2018/2019 pre ţiakov 4. a 8. ročníka. Riaditeľ školy informoval o prospechu ţiakov, 

o mimoškolskej činnosti, o akciách usporiadaných školou, o rekonštrukcii školskej jedálne 

a pripravovanej rekonštrukcii sociálnych zariadení, o podaných projektoch. Rada školy 

spolupracovala konštruktívne a podporovala vedenie školy v jej zámeroch.  

 

4. Činnosť poradných orgánov školy 

4.1. Činnosť pedagogickej rady 

 Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2017/2018 dvanásťkrát, 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 prípravou krúţkovej činnosti a obsahom tématicko - výchovno 

vzdelávacích plánov s dôrazom na prierezové témy. 

 15.11.2017, 24.1.2018, 11.4.2018 a 21.6. 2018 zasadala hodnotiaca pedagogická rada 

a zaoberala sa výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu za jednotlivé klasifikačné obdobia, 

výsledkami kontrolnej a hospitačnej činnosti, prípravou Testovania 9 a  testovaním ţiakov 8. a 9. 

ročníka  - KOMPARO. Hodnotiace pedagogické rady v 1. polroku a v 2. polroku predchádzali 

sekcie triednych učiteľov 1. a 2. Stupňa. Učitelia boli usmernení k vypĺňaniu triednej dokumentácie. 

Riaditeľ školy vyhodnotil a analyzoval výsledky Testovania 5 a Testovania 9. 

 Významným bodom programu bolo prerokovanie inovovaného školského vzdelávacieho 

programu (ďalej len iŠkVP) pre 4. a 8. 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. 

 Okrem hodnotiacich pedagogických rád sa uskutočnilo osem  pracovných pedagogických  

rád, na ktorých sa riešili operatívne problémy súvisiace s prevádzkou školy, výchovnými 

a vzdelávacími problémami, organizáciou školy v prírode a hromadných akcií ţiakov. Riaditeľ 

školy na nich informoval o aktuálnej školskej legislatíve a z nej vyplývajúcich vnútorných 

predpisoch. V školskom roku 2017/2018 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 

ţiakov a pedagogických a odborných zamestnancov. Pedagogická rada prerokováva, prijíma a 

schvaľuje kľúčové a strategické dokumenty a rozhodnutia týkajúce sa smerovania školy. 

 

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 a na zlepšenie 

spolupráce s učiteľmi 2. stupňa vzdelávania. Za vedúcich metodických orgánov menoval riaditeľ 

školy týchto pedagogických zamestnancov: vedúcou metodického zdruţenia 1. – 2. ročníka,bola 

menovaná Mgr. Mária Trnková, vedúcou metodického zdruţenia  3. – 4. ročníka PaedDr. Jana 

Blaňárová a metodické zdruţenie školského klubu detí  riadila Bc. Ivica Podhradská. Metodické 
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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 tematické výchovno - 

vzdelávacie plány na jednotlivé predmety s implementáciou aktuálnych prierezových tém. Prijímali 

opatrenia na pomoc nadaným slabo prospievajúcim ţiakom. V tomto školskom roku bola ich úloha 

zdôraznená tým, ţe od 20.9.2017 sa nám po odchode špeciálnej pedagogičky a od 1.1.2018 po 

odchode školskej psychologičky nepodarilo za nich nájsť náhradu. Preto tieto orgány 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. 

Obsahom zasadnutí boli nové metódy a formy práce, hlavne projektové vyučovanie, tvorba 

a realizácia projektov, obsahové zjednotenie vzdelávacieho procesu v ročníkoch. 

 

4.3. Činnosť predmetových komisií 

 

 V školskom roku 2017/2018 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  8. 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. Predmetové komisie mali v tomto školskom roku sťaţenú úlohu, ktorá 

vyplývala z absencie školskej špeciálnej pedagogičky a následne aj školskej psychologičky. Ich 

úlohu čiastočne prebrala výchovná poradkyňa, ktorá plnila úlohu garanta plnenia individuálnych 

vzdelávacích programov začlenených ţiakov aj ako sprostredkovateľa medzi školou a CPPPaP . Na 

poslednom zasadnutí predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry a matematika a práca 

s informáciami boli za prítomnosti riaditeľa a zástupkyne riaditeľa prerokované neuspokojivé 

výsledky testovania ţiakov 9. ročníka. Vedúci predmetových komisií dostali za úlohu vypracovať 

analýzu nedostatočných výsledkov v testovaní s východiskami na zlepšenie stavu v školskom roku 

2018/2019. Táto analýza s opatreniami boli prerokované s riaditeľom školy.  

  Naopak, pozitívne sme hodnotili výsledky testovania ţiakov 5. ročníka v matematike aj v 

slovenskom jazyku a literatúre, kde sme patrili k najlepším školám v okrese. 

  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. V spolupráci predmetových komisií a metodických zdruţení 

boli vypracované stratégie finančnej a čitateľskej gramotnosti, ktoré členovia metodických orgánov 

implementovali do výchovno – vzdelávacieho procesu. Veľkým prínosom bol pedagogický asistent, 

ktorý pracoval na škole od januára 2018 s individuálne začleneným nepočujúcim ţiakom. Finančné 

prostriedky na jeho činnosť sme získali z nenormatívnych prostriedkov do konca školského roka 

2017/2018. 

 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, 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.  

V oblasti človek a príroda sme pristúpili k rozdeleniu predmetov chémia, fyzika a biológia do 

dvoch príbuzných oblastí z dôvodu, ţe učitelia s danou aprobáciou nespĺňali zákonné kritériá na 

obsadenie funkcie vedúceho predmetovej komisie. ( absencia 1. atestácie – začínajúci učitelia). 
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 Ťaţiskovou úlohou metodických orgánov bola príprava inovovaného školského 

vzdelávacieho programu 8. 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. Prijímali sa opatrenia na zlepšenie a väčšiu efektivitu výchovno-

vzdelávacieho procesu. Členovia predmetových komisií dávali dôraz na efektívne napĺňanie obsahu 

prierezových tém, príprave ţiakov na predmetové olympiády a súťaţe. Pokračovali sme 

v bádateľskom spôsobe 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. Práca 

s talentovanými ţiakmi sa prejavila vo výsledkoch súťaţí, v ktorých sme dosiahli vynikajúce 

výsledky. Podmienky na vyučovanie zlepšili nové dataprojektory, rozvody internetu do tried, nákup 

nových počítačov do odborných učební a pre vyučujúcich. 

 

5. Údaje o počte ţiakov školy   
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1. 3 - 63 - - 3 60 3 - 63 - - 3  60 

2. 2 - 49 - - 2 49 2 - 49 - - 2  43 

3. 3 - 62 - 1 1 46 3 - 62 - 1 1  44  

4. 3 - 60 - 3 1 35 3 - 60 - 3 1 32  

5. 3 - 58 - 2 - 6 3 - 57 - 2 - 6  

6. 2 - 36 - 1 -  - 2 - 36 - 1 - -  

7. 2 - 31 - 4 -  - 2 - 31 - 4 - -  

8. 2 - 32 - 3 -  - 2 - 32 - 3 -  - 

9. 1 - 23 - 3 -  - 1 - 23 - 3 - -  

S
p

o
lu

 

21  - 418 - 17 7  196 21 - 413 - 17 7  185  

 

Komentár: 

V priebehu školského roka poklesol počet ţiakov o 2 v 5. ročníku z dôvodu zmeny trvalého 

bydliska zákonných zástupcov ţiaka a následného prestupu na inú školu. 

Celkový počet oddelení ŠKD bol 7. Oddelenia boli zmiešané, pretoţe počty prihlásených ţiakov 

v jednotlivých ročníkoch nedovolili vytvárať oddelenia len zo ţiakov jedného ročníka. Počet ţiakov 

navštevujúcich ŠKD klesol ku koncu školského roka o 11. Tento úbytok je kaţdoročným javom.  
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6. Údaje o počte zapísaných ţiakov do I. ročníka pre školský rok 2017/2018 (zápis do I.    

ročníka pre školský rok 2017/2018 bol vo apríli 2017) 

Počet ţiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu 
Dievčatá  

počet /% 

Odklady 

počet /% 

Nezaškolení v MŠ 

počet /% 
Samostatné 

81 48 16 0 3 

 

V termíne riadneho zápisu ţiakov do 1. ročníka sme zapísali 81 detí, čo je o 8 detí viac ako 

v školskom roku 2016/2017. Dodatočne sa zapísali ešte 4 deti. 9 detí nenastúpilo do našej školy 

z dôvodu prijatia na inú školu. 13 zákonných zástupcov dieťaťa podalo ţiadosť o odklad povinnej 

školskej dochádzky. Do prvého ročníka nakoniec nastúpilo 63 ţiakov.  

 

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

2017/2018   

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.
 

P
ri

ja
tí

 

Z
a

p
ís

a
n

í 

P
ri

h
lá

s.
 

P
ri
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tí

 

Z
a

p
ís

a
n

í 

P
ri

h
lá

s.
 

P
ri
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tí

 

Z
a

p
ís

a
n

í 

P
ri

h
lá

s.
 

P
ri
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tí

 

Z
a

p
ís

a
n

í 

P
ri

h
lá

s.
 

P
ri

ja
tí

 

Z
a

p
ís

a
n

í 

P
ri

h
lá

s.
 

P
ri

ja
tí

 

Z
a

p
ís

a
n

í 

23 4 3 2 3 3 3 18 15 13 6 6 5 0 0 0 0 0 0 

 

V porovnaní so školským rokom 2016/2017 nastal pokles v počte umiestnených ţiakov na 

gymnáziá o 0,4%, na SOŠ 4 ročné o 16,2%. Nárast umiestnených ţiakov o 3,5% nastal u SOŠ 3 

ročných a u SOŠ 5 ročných o 3,9%. 

Posledné dva roky pozorujeme pokles záujmu o 4 ročné gymnáziá. Oproti minulému roku je to síce 

len o jedného ţiaka, ale oproti minulosti ide o výrazný pokles. Pravdepodobná príčina je v tom, ţe 

ţiaci so študijnými predpokladmi pre gymnaziálne štúdium uprednostnia bilingválne štúdium 

z ôsmeho ročníka. Pri celkovom pohľade na štruktúru záujmu a študijných výsledkov, vrátane 

testovania T9 pozorujeme, ţe ţiaci si vyberajú školy pre nich s primeranými nárokmi 

a s moţnosťou uplatnenia sa na trhu práce. Na umeleckú školu bola prijatá jedna ţiačka. Treba 

spomenúť aj fakt, ţe na maturitné odbory boli prijatí aj ţiaci s priemerom horším ako 3,5. 
 

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) 

 

 

58* 

Prihlásení prijatí zapísaní % Prihlásení prijatí zapísaní % 

22 8 8 13,8 1 1 1 1,7 

*3 ţiaci v zahraničí 

 

V tomto školskom roku pozorujeme zvýšený záujem o osemročné gymnáziá (viac ako tretina 

piatakov). Tento záujem je badateľný uţ niekoľko rokov a momentálne k tomu prispela aj chaotická 

situácia v udeľovaní kvót pre 8- ročné gymnáziá. V kaţdom prípade zníţenie počtu prijímaných 

piatakov malo za následok väčšiu konkurenciu, gymnáziá prijímajú len najlepších ţiakov a nie 

ţiakov s beţným priemerom ako minulé roky, dochádza k väčšej selekcii. Z počtu prihlásených bola 

prijatá tretina ţiakov na gymnáziá, 7 ţiakov na štátne a 1 ţiačka na cirkevné. V prípade piatakov 
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môţeme konštatovať, ţe výber je prakticky na rodičoch, ktorí očakávajú lepšiu kvalitu a zvýšené 

nároky na dieťa a v neposlednom rade čas 8 rokov bez ďalších pohovorov, T9 a čas na prípadné 

ďalšie rozhodovanie. Treba uviesť, ţe školy sa líšia kvalitou a nárokmi.  

 

Porovnanie so školským rokom 2016/2017: 

  2016/2017   2017/2018 

 8 ročné gymnáziá 10 20,8% 
 

8 13,8%  

 
 

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

Počet ţiakov 8. 

ročníka 
Prihlásení Prijatí zapísaní % prijatých z celkového počtu ţiakov 8. ročníka 

32 8 5 5 15,6 

 

V tomto školskom roku bolo prijatých 5 ţiakov na bilingválne štúdium, z toho 2 ţiačky na 

obchodnú akadémiu s bilingválnym štúdiom a 3 ţiaci na štátne gymnáziá (dvaja po odvolacom 

konaní). Je to nárast nielen oproti minulému, ale aj oproti ďalším predchádzajúcim rokom. Celkovo 

má záujem o bilingválne štúdium stúpajúci trend, vyplýva to z potrieb trhu ovládať  cudzí jazyk. 

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. Často krát 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. Náročnosť prijímacích pohovorov je tieţ významným faktorom, ktorý ovplyvňuje výber 

jednotlivých škôl. 

 

Porovnanie prijatých ţiakov 8.r. na bilingválne štúdium: 

  2016/2017 2017/2018 

 8.r - bilingválne  

štúdium 
2 7,7% 5 15,6% 

  

 

10. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania v školskom roku 2017/2018 
 

I. stupeň 

  
R

o
č
n

ík
 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 

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

ročníka   

 

1. 

 

1,30 1,10 - 1,10 1,02 - - 1,02 1,02 1,02 
 

- 

 

- 

 

- 

 

1,08 

 

2. 

 

1,24 1,03 - 1,12 1,03 - - 1,00 1,00 1,00 

 

- 

 

- 
 

- 

 

1,05 

 

3. 

 

1,47 1,24 - 1,28 - 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 
 

1,10 

 

4. 

 

1,7 1,36 - 1,75 - 1,5 1,41 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 
 

1,25 
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R

o
č
n

ík
 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 

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

ročníka   

Ø
  

 

p
re

d
m

et
u

 

1,42 1,18 - 1,31 1,03 1,25 1,46 1,01 1,01 1,01 1,00 1,25 1,00 

 

Vysvetlivky: PVC – pracovné vyučovanie, MDV – mediálna výchova 

 

Pri porovnaní priemerných prospechov v jednotlivých predmetoch v ročníku s prospechom 

v minulom školskom roku ţiadne zmeny nenastali v predmete slovenský jazyk, v matematike došlo 

k zlepšeniu o 0,34 bodu, vo vlastivede o 0,2 bodu a v anglickom jazyku o 0,15 bodu. Mierne 

zhoršenie nastalo v prírodovede o 0,09 bodu. V ostatných predmetoch sme nezaznamenali výrazné 

zmeny.  

 V medziročnom pohľade zo školského roku 2016/2017 si ţiaci v postupovom ročníku 2. 

udrţali svoj prospech. 

 V 3. ročníku si mierne zhoršili prospech v slovenskom jazyku o 0,24 bodu, v anglickom 

jazyku o 0,19 bodu. V ostatných predmetoch bola zmena zanedbateľná.  

 Vo 4. ročníku došlo k zhoršeniu prospechu v slovenskom jazyku o 0,15 bodu. V ostatných 

predmetoch bola zmena zanedbateľná.  

 

II. stupeň 

R
o

čn
ík

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 

S
J

L
 

A
N

J
 

N
E

J
 

P
P

B
 

D
E

J
 

G
E

G
 

O
B

N
 

M
A

T
 

F
Y

Z
 

C
H

E
 

B
IO

 

T
C

H
V

/S
v

et
 p

rá
ce

  

a
 t

ec
h

n
ik

a
 

V
Y

V
 

H
U

V
/V

U
M

*
 

T
E

V
 

E
T

V
/N

A
V

 

IN
F

 

Ø
  

 r
o

čn
ík

a
 

5. 1,84 1,57 - - 1,65 1,65 - 1,56 - - 1,36 1,16 1,00 1,07 1,00 - 1,11 1,37 

6. 2,01 1,80 1,83 - 2,07 2,13 1,56 2,11 1,94 - 2,04 1,01 1,00 1,26 1,04 - 1,03 1,64 

7. 2,64 2,53 2,39 - 2,61 2,64 2,16 2,27 3,28 2,28 2,29 2,31 1,36 1,36 1,30 - 1,34 2,17 

8. 2,13 1,97 2,24 - 2,74 2,16 1,75 2,43 2,51 2,66 2,30 1,33 - 1,01* 1,00 - 1,07 1,85 

9. 2,61 2,48 2,47 1,14 2,43 2,26 1,57 3,04 2,30 2,65 2,22 - - 1,10* 1,23 - 1,09 2,13 

Ø
 p

r
e
d

m
e
tu

 

2,25 2,07 2,23 1,14 2,25 2,17 1,76 2,82 2,51 2,53 2,55 2,09 1,12 1,16 1,52 - 1,13  

Vysvetlivky: PPB - pohybová príprava, ETV/NAV sa neklasifikuje a v 9. ročníku sa tieto predmety nevyučovali. 

 

Pri analýze vzdelávacích výsledkov sme zistili, ţe v predmete slovenský jazyk bol priemerný 

prospech všetkých ţiakov 2. stupňa o 0,07 lepší ako minulý školský rok. V matematike sa ţiaci 

zhoršili o 0,43 bodu, čo je výrazný pokles. V cudzích jazykoch si prospech udrţali 
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a v prírodovedných predmetoch bol prospech porovnateľný s minulým rokom s miernym zhoršením 

v biológii o 0,35 bodu.  

 Osobitne sme sa zamerali na adaptáciu ţiakov 5. ročníka po prechode na druhý stupeň 

vzdelávania. Sledovali sme hlavne slovenský jazyk a matematiku. Vzhľadom na zvýšenú obsahovú 

náročnosť bol pokles o 0,17 bodu v predmete SJL a v MAT o 0,11 bodu prijateľný čo sa preukázalo 

v nadpriemerných výsledkoch ţiakov v celoslovenskom testovaní ţiakov T5 -2017. Môţeme 

konštatovať, ţe ţiaci prichádzajú na 2. stupeň vzdelávania pripravení veľmi dobre.  

 Pri hodnotení prospechu treba spomenúť ţiakov individuálne začlenených a ţiakov so 

ŠVVP. Napriek individuálnemu prístupu vo vzdelávaní aj klasifikácii, títo ţiaci v porovnaní s inými 

ţiakmi dosahujú v niektorých predmetoch horšie vzdelávacie výsledky. V tomto školskom roku sa 

to plne prejavilo v Testovaní T9, ktorého sa zúčastnili ţiaci s výraznými ŠVVP a ich výsledky, 

primerané ich moţnostiam, negatívne ovplyvnili jednak prospech v ročníku a tieţ aj výsledky T9 – 

2018.  

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 
I. 

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

II. 

st. 
% ZŠ % 

PV 0 44  57 41 142 60,68 42 15 11 8 7 83 46,37 225 54,47 

PVD 0 0 2 8 10 4,27 6 8 4 13 3 34 18,99 44 10,65 

P 60 3 1 8 72 30,76 6 9 12 11 13 51 28,49 123 29,78 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,55 1 0,24 

Neukon. 3* 2* 2* 3* 10 4,27 3* 4* 3* 0 0 10 5,58 20 4,84 

Spolu 63 49 62 57 234  57 36 28 32 23 179  413  

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

v zahraničí, absolvujú skúšky v septembri 2018 

 

Percento ţiakov s prospechom prospel je negatívne ovplyvnené ţiakmi prvého ročníka, ktorí sú 

klasifikovaní len prospel alebo neprospel a ţiakmi, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku 

v zahraničí , sú skúšaní len z predmetov, ktoré neabsolvovali v zahraničnej škole a sú klasifikovaní 

prospel/ neprospel. V prípade, ţe do celkového počtu ţiakov prvého stupňa nerátame 60 prvákov 

tak na prvom stupni prospelo 12 ţiakov, čo je 6,90 % a nie 30,76% ako je uvedené v tabuľke.  
 
 

Koncoročné hodnotenie správania 
 

Stupeň správania veľmi dobré uspokojivé menej uspokojivé neuspokojivé 

Počet ţiakov 385 9 - 1 

Vysvetlivky: 25 ţiakov v zahraničí nebolo klasifikovaných zo správania 

 

Zníţené známky zo správania na stupeň 2 – uspokojivé, boli udelené ţiakom za nevhodné správanie 

voči spoluţiakom, učiteľom, opakované pouţívanie mobilného telefónu počas vyučovania a zníţená 

známka zo správania bola udelená ţiakovi za nadmerné mnoţstvo neospravedlnených hodín, ktoré 

škola riešila s Úradom sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska ţiaka. Oproti minulému 

školskému roku stúpol počet ţiakov, ktorí boli klasifikovaní stupňom 2 (uspokojivé) o štyroch.  
 

Výchovné opatrenia 

 
pochvala, 

opatrenie 

pochvala od 

triedneho učiteľa 

Pochvala od 

riaditeľa školy 

Pokarhanie od 

triedneho učiteľa 

Pokarhanie od 

riaditeľa školy 

Počet ţiakov 73 89 7 14 
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Pochvaly boli udelené ţiakom za vynikajúci prospech a správanie a za vzornú reprezentáciu školy. 

Pokarhania od triedneho učiteľa za ojedinelé menej závaţné priestupky a pokarhania od riaditeľa 

školy za opakované menej závaţné previnenia voči školskému poriadku a závaţné porušenia 

školského poriadku. Oproti minulému roku stúpol počet pochvál od triedneho učiteľa o osem a od 

riaditeľa školy o desať ţiakov. Naopak, počet ţiakov pokarhaných od triedneho učiteľa sa zvýšil 

o jedného a od riaditeľa školy o troch ţiakov. Na základe týchto údajov môţeme konštatovať ţe 

úroveň aktivity ţiakov je na stabilnej úrovni a výrazne nepribúda ani počet previnení voči 

školskému poriadku.  

 

Celkové hodnotenie prospechu z programu ASC agenda je priloţené ako  ako príloha č. 1 

tejto správy. 

 

11. Výsledky externých meraní  

a) celoslovenské testovanie vedomostí ţiakov 9. ročníka   

 

Slovenský jazyk a literatúra Matematika 

P
o
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t 
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a

k
o
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b
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á
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á
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23 23 14,8     15,7 59,3 63,0 23 23 9,0 11,2 45,2 55,9 

 

Výsledky celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníka boli najhoršie v doterajšej histórii. Prvýkrát 

sme nedosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom   ani v jednom testovanom predmete. 

V predmetových komisiách sme analyzovali príčiny týchto neuspokojivých výsledkov. Jedna 

z príčin bolo zlúčenie dvoch tried do jednej z dôvodu poklesu ţiakov, ktorý bol zapríčinený 

odchodom ţiakov 8. ročníka do bilingválnych gymnázií a obchodných akadémií. To malo za 

následok, ţe ţiaci s lepšími výchovno – vzdelávacími výsledkami sa testovania nezúčastnili. 

Taktieţ boli extrémne rozdiely medzi najlepšími a najhoršími výsledkami ţiakov.  

Ďalšou negatívnou skutočnosťou bola z toho vyplývajúca zmena vyučujúcich matematiky 

a slovenského jazyka v jednej z tried. Niektorí ţiaci mali problém adaptovať sa na nového pedagóga 

a jeho formy a metódy práce. Ale hlavnou príčinou boli schopnosti ţiakov, ktoré reflektovali ich 

výsledky na 2. stupni vzdelávania v testovaných predmetoch. 

5. ročník:   Ø MAT: 1,88,  Ø SJL: 2,00 

6. ročník:   Ø MAT: 2,65,  Ø SJL: 2,33 

7. ročník:   Ø MAT: 2,68,  Ø SJL: 2,25 

8. ročník:   Ø MAT: 2,69,  Ø SJL: 2,27 

9. ročník:   Ø MAT: 3,04,  Ø SJL: 2,61 

Treba dodať, ţe priemerný prospech bol negatívne poznačený výrazne horšími výsledkami 

ţiakov jednej z tried. 

V celkových výsledkoch sa objektívne prejavili aj výsledky troch individuálne začlenených 

ţiakov. Z prehľadu počtu ţiakov hlásiacich sa a prijatých ţiakov na stredné školy v kapitole 7. je 
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zjavné, ţe väčšina testovaných ţiakov si vybrala strednú školu primeranú svojim schopnostiam 

a študijným výsledkom a v prijímacom pokračovaní boli úspešní. 

Predmetové komisie prijali opatrenia, ktoré by mali zlepšiť výsledky testovania. Ide 

o špeciálny prístup pri príprave individuálne začlenených ţiakov na testovanie, poskytnutie 

doučovania pre ţiakov 9. ročníka zameraného na testovanie s prihliadnutím na formu a štylizáciu 

úloh v posledných školských rokoch.  
 

 

b) Celoslovenské testovanie ţiakov 5. ročníka 
 

Slovenský jazyk a literatúra Matematika 
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52 52 21,6     18,9 72,1 62,8 52 52 23,3 19,4 77,8 64,8 

 

V testovaní ţiakov 5. ročníka sme opäť dosiahli výsledky nad priemerom škôl v Slovenskej 

republike. V matematike o 13,1 % a v slovenskom jazyku a literatúre o 9,3 % čo nás radí medzi 2 

najlepšie školy v Bratislave – Petrţalke. Našou úlohou je nastolený trend udrţať do 9. ročníka.  
 

 

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 

I.C ANJ-2 

2. 

 

II.A SJL-1, ANJ-2 

II.B SJL-1, ANJ-2 

3. 

III.A SJL-1, TEV-1 

III.B SJL-1, TEV-1 

III.C SJL-1, TEV-1 

4. 

IV.A SJL-1, PRI-1, MAT-1, TEV-1, MDV-1 

IV.B SJL-1, PRI-1, MAT-1, TEV-1, MDV-1 

IV.C SJL-1, PRI-1, MAT-1, TEV-1, MDV-1 

Vysvetlivky: MDV – mediálna výchova 
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II. stupeň – niţšie stredné vzdelávania 

 

V 1. – 3. ročníku na 1. stupni a v 5. – 7. ročníku na 2 stupni bol uplatnený inovovaný štátny 

vzdelávací program. 

13. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy  a odborných zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie  

 

P.č. 
Základná škola – prenesený 

výkon štátnej správy 

Prepočítaný 

počet 

Školský klub detí a ŠJ  – 

originálne kompetencie 

Prepočítaný 

počet 

1. Zamestnanci ZŠ – spolu: 36,38 Zamestnanci ŠKD spolu: 8 

2. z toho PZ spolu* 28,38 z toho PZ spolu: 7 

3. kvalifikovaní 28,38 kvalifikovaní 7 

4. nekvalifikovaní 0 nekvalifikovaní 0 

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

6. školský psychológ 1 upratovačky 1 

7. školský špeciálny pedagóg 0,5 ekonóm - 

8.   personalista - 

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

10. školník 1 Zamestnanci ŠJ spolu: 6 

11. upratovačky 4 vedúci ŠJ 1 

12. správca siete/BOZP  0,5 hlavný kuchár 1 

13. personalista 1 pomocný kuchár 1 

14. mzdár - prevádzkový zamestnanec 2 

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,   
 

 

 

 

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 

V.C 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 SJL-1, NEJ-1, DEJ-1, MAT-1, INF-1, TSV-1 

VIII.B SJL-1, NEJ-1, DEJ-1, MAT-1, INF-1, TSV-1 

9. IX.A NEJ-1, FYZ-1, BIO-1, GEG-1, MAT-2, INF-1, TSV-1 
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14. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov  

Predmet 
Fyzický počet kvalifikovaných učiteľov, ale neodborne 

vyučujúcich  

Celkový počet hodín 

neodborne odučených za 

týţdeň 

ANJ 1 4 

ETV 2 7 

SEE/THD 2 6 

OBN 1 3 

VYV 4 5 

Spolu: 10 25 

Vysvetlivky: SEE/THD: svet práce a technika  

 

Celková odbornosť vyučovania v školskom roku 2017/2018 bola 93,32 %. Oproti 

predchádzajúcemu školskému roku klesla o 2,83 %. Nekvalifikovanosť výučby predmetov 

uvedených v prehľade neodbornosti vyučovania jednotlivých predmetov spočíva v nedostatku 

učiteľov s potrebnou aprobáciou na trhu práce a nízkou časovou dotáciou predmetov a z toho 

vyplývajúcej nemoţnosti naplniť úväzky niektorým pedagógom. Ako z prehľadu vyplýva, ide 

predovšetkým o výchovné predmety. 

 

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

 

 

Počet zaradených podľa 

plánu kontinuálneho 

vzdelávania 

Priebeh vzdelávania v školskom roku 2017/2018 podľa 

plánu kontinuálneho vzdelávania/počet 

Prihlásených – 

počet  

začali  

počet 
Ukončili  

Získali 

kredity – 

počet 

PZ OZ PZ OZ PZ OZ PZ OZ PZ OZ 

Adaptačné 2 1 2 1 2 1 2 0 0 - 

Aktualizačné 24 2 26 1 0 0 0 0 0 0 

Práca s údajmi  

v prostredí Excel 
10 0 10 0 0 0 0 0 15 0 

Tvorba a vyuţitie 

myšlienkových máp 

v edukačnom procese 

s podporou IKT. 

6 0 6 0 6 0 6 0 15 0 

Rozvoj dig. gramotnosti ped. 

a odb. zamestnancov 

 

 

 

6 1 6 1 0 0 0 0 15 0 

Rozvoj soc. kompetencií ped. 

zam. prostredníctvom 

emocionálnej inteligencie 
1 0 1 0 1 0 1 0 14 0 

Vyuţitie textového editora 

v práci ped. a odborných 

zamestnancov. 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Problematika šikanovania 

v školskom prostredí 
1 0 1 0 1 0 1 0 10 0 

Inovačné 7 0 7 0  0  0  0 

Interaktívna tabuľa 

a multimédiá vo vzdelávaní  
5 0 5 0 5 0 5 0 15 0 
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Počet zaradených podľa 

plánu kontinuálneho 

vzdelávania 

Priebeh vzdelávania v školskom roku 2017/2018 podľa 

plánu kontinuálneho vzdelávania/počet 

Prihlásených – 

počet  

začali  

počet 
Ukončili  

Získali 

kredity – 

počet 

PZ OZ PZ OZ PZ OZ PZ OZ PZ OZ 

Multimediálne tabletové 

zariadenia v edukačnom. 

procese 

2 0 1 0 1 0 1 0 15 0 

Špecializačné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Funkčné 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 

Profesionalizácia práce ved. PZ 

a vedúceho OZ  
2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 

Funkčné inovačné 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Riadenie zmeny v procesoch 

výchovy a vzdelávania 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

 

Vzdelávanie bolo prevaţne zamerané na oblasť digitálnej gramotnosti a informačných 

a komunikačných technológií a jeho obsahové zameranie vychádzalo z metodických zdruţení 

a predmetových komisií. Všetky druhy vzdelávania organizovali externé organizácie. Prínos pre 

vyučovací proces spočíva v skvalitnení digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov 

potrebných pre vyuţívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu vyučovania. V budúcnosti chceme 

motivovať učiteľov na rozširovanie kvalifikácie na predmety, ktoré vyučujeme neodborne.  
 

16. Aktivity a podujatia školy, organizované výlučne školou  

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

MZ 1.-2. ročník 

Multimediálny koncert - "Škola Marsu" Rozvoj sociálnych zručností a detskej fantázie. 

Pasovačka prvákov Rozvoj spolupatričnosti, pozitívny vzťah ku škole. 

Medzinárodný deň školských kniţníc Čitateľská gramotnosť a história svojej vlasti. 

Projektový týţdeň - "Dni jablka" Dramatizácia textu - slovenský jazyk. 

Vianočná besiedka Vzájomná spolupráca, spolupráca s verejnosťou. 

Týţdeň farieb Rozvoj emocionálneho cítenia, spolupatričnosti. 

Výchovný koncert "Na ľudovú nôtu" Spoznávanie kultúrneho dedičstva . 

Bibiana - Izmy a izby Spoznávanie výtvarných štýlov. 

Deň otvorených dverí Spolupráca s okolím školy. 

ŠvP - Chata Lubetha Pobyt v prírode, sociálne zručnosti. 

Školské výlety Spoznávanie krás Slovenska – regionalistika. 

Dopravné ihrisko Bezpečne na cestách . 

Otvorená hodina pre deti z MŠ Spolupráca s verejnosťou, rozvoj spolupatričnosti. 

Beseda so spisovateľkou- "Ako vzniká kniha" Rozvoj čitateľských zručností 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

MZ 3.- 4. ročník 

Beseda s príslušníkom Polície Dopravné predpisy, šikana. 

Divadlo Clipperton "Rumcajs" Dramatizácia textu - slovenský jazyk. 

Filmové predstavenie "Esá z pralesa" Ekologická výchova. 
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Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

MZ 3.- 4. ročník 

Mezdinárodný deň školských kniţníc Čitateľská gramotnosť a história svojej vlasti. 

Exkurzia hvezdáreň Hurbanovo Pozorovanie nebeských telies. 

Projektové týţdne - papier, textil, vesmír Rozvoj manuálnych zručností v praxi. 

Vianočná besiedka Vzájomná spolupráca. 

Týţdeň farieb Rozvoj emocionálneho cítenia, spolupatričnosti. 

Výchovný koncert " Šikanujme šikanu" Prevencia proti šikanovaniu v škole. 

Výchovný koncert "Na ľudovú nôtu" Spoznávanie kultúrneho dedičstva . 

Deň otvorených dverí Spolupráca s okolím školy. 

Bibiana - Mikuláš Spoločenské podujatie. 

ŠVP - Homôlka Pobyt v prírode, sociálne zručnosti. 

ŠVP - Chata Lubetha Pobyt v prírode, sociálne zručnosti. 

Školské výlety Spoznávanie krás Slovenska – regionalistika. 

 

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  

v prednese rozprávok  

Spoznávanie literárnych hodnôt, rozvíjanie talentu ţiakov, 

prehlbovanie vzťahu k umeniu a k umeleckému slovu. 

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. 

Rozhlasová relácia - 17. november - Deň boja za 

slobodu a demokraciu 

Rozvíjanie národného povedomia, spoznávanie histórie nášho 

národa a jeho významných udalostí a ich miesta v našich 

dejinách . 

Rozhlasová relácia - 23. február - Medzinárodný 

deň materského jazyka 

Prehĺbenie národného povedomia a rozšírenie vedomostí o 

materinskom jazyku. 

Literatúra a osobnosti Bratislavy Poznávanie osobností umeleckého ţivota, ktoré si naše mesto 

nejakým spôsobom pripomína, spoznávanie povestí a príbehov 

spätých s naším mestom. 

Vianočná pošta   Prejavenie úcty a spolupatričnosti starším. 

Stopy štúrovcov v meste Rozširovanie vedomostí o prepojení literárnych ukáţok a ich 

autorov s pôsobením a činnosťou v našom meste. 

KOMPARO v 6., 8. a v 9.ročníku Periodický, nezávislý, externý systém merania vzdelávania na 

vstupe, počas štúdia a na výstupe. 

Denník odváţneho bojka - preklad z angličtiny do 

slovenčiny 

Rozvoj štylistiky materinského jazyka, slovnej zásoby, 

precvičovanie čítania s porozumením. 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

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

výchovy  

Československá výstava na Bratislavskom hrade Rozšíriť vedomosti o významných udalostiach v dejinách 

Československa. (8. roč.) 
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Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

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

výchovy  

Školské televízne noviny- 4 diely Zdokonaliť sa v práci s audiovizuálnou technikou, 

v štylistike, dramatizácii, tvorbe scenáru, v samostatnom 

prejave. Posilniť kreativitu. 

Návšteva múzea v Rusovciach – Antická Gerulata, 

Rusovský park, Múzea Petrţalského opevnenia v 

Kopčanoch 

Rozšíriť vedomosti o významných udalostiach, ktoré zasiahli 

vývoj samostatnej Slovenskej republiky. (5., 7., 8., roč.) 

Návšteva Archeologického múzea, Historického 

múzea a Starej radnice v múzeu dejín v Bratislave 

Prehĺbiť národné povedomie a rozšíriť vedomosti o 

významných udalostiach, ktoré ovplyvnili vývoj hlavného 

mesta Bratislava.(5., 7., 8., roč.) 

Výstava M.R. Štefánika – pri príleţitosti 

medzinárodného dňa kniţníc 

S pouţitím  materiálov, príspevkov ţiakov bola  výstava 

spestrená  rôznymi aktivitami a ukončená testom. Ţiaci 

vyuţívali informácie z panelov. Pri tejto netradičnej forme 

prezentácie bolo aplikované čítanie s porozumením. 

Návšteva Apponyiho paláca, Primaciálneho paláca, 

Kaplnky sv. Jakuba, hradu Devín a Prezidentského 

paláca 

Rozšíriť vedomosti o významných osobnostiach 

 slovenskej histórie a o významných udalostiach, ktoré sa 

odohrali na našom území. (5., 7., 8., roč.) 

Exkurzia do Modry  Rozvíjať národné povedomie, spoznávať históriu nášho národa  

a jeho významných osobností, úcta k nim.  (8.a 9.r) 

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, VUM, TSV/PPB, SEE, THD/TCH 

Výchovný koncert pre 1. a 2. stupeň  - SĽUK - 

Fidlikanti 

Folklórne predstavenie, v ktorom sa deti priamo zapájali do 

diania na scéne. Prínos: záţitkové učenie. 

Školské kolo súťaţe Slávik Slovenska 2018 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 2018 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 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. 

Ochrana človeka a prírody v mesiaci september a 

jún 

Cieľom je pripraviť deti na ochranu zdravia, prírody 

a motivácia k aplikácii zdravého ţivotného štýlu, prínosom je 

pohyb detí v prírode a vytváranie lepších vzťahov v kolektíve. 

Projektový deň – Finančná gramotnosť Umoţňuje deťom pochopiť medzipredmetové vzťahy vo 

vyučovaní hravou formou, naučiť deti tvorivosti, zručnosti, 

kolektívnosti .Záţitkovým učením si deti na druhom stupni 

zopakovali prebrané učivo z výtvarnej a hudobnej výchovy pri 

téme dramatizácia. 

MDD – Veľkáči malkáčom Spolupráca s učiteľkami z 1. stupňa a detí  z 8. a 9.r. Prínosom 

je stmeľovanie kolektívov a spolupráca 1. a 2. stupňa.  

Vianočné turnaje Prínosom je lepšia kondícia detí, podpora súťaţivosti, 

kolektívnej hry a zdravia. 
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Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

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

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. 

Muzikál Oliver Twist V rámci hudobnej výchovy v 5. ročníku pri téme muzikál 

„Oliver Twist“ sme zlepšovali medzipredmetové vzťahy medzi 

SJL a HUV. Cieľom bolo zlepšiť čítanie s porozumením. 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Predmetová komisia cudzích jazykov 

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

ţiakov v ANJ. Prínosom je podpora talentovaných ţiakov. 

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

talentov a jazykovej úrovne ţiakov v rámci obvodu a 

prezentovanie vedomostí ţiakov v ANJ 

Olympiáda v ANJ-školské kolo Školské kolo umoţňuje vyhľadávanie talentovaných ţiakov, 

ktorí reprezentujú našu školu v obvodnom kole olympiády v 

ANJ. 

Malá olympiáda - školské kolo Vyhľadávanie a usmerňovanie talentovaných ţiakov na 1. 

stupni a ich príprava na obvodné kolo Malej olympiády. 

Novodobo so Shakespearom- školské kolo Podpora jazykovo nadaných ţiakov v recitácii anglickej poézie, 

prózy a spevu a spoznávanie anglických a amerických 

spisovateľov a ich diel. 

Výstava- Deň európskych jazykov Podpora a dôleţitosť viacjazyčnosti, záujem o vzdelávanie v 

oblasti jazykov a poznávanie reálií a kultúrnej rozmanitosti 

Európy a podpora štúdia cudzích jazykov. 

Vianočná akadémia Prezentácia tvorivej práce nadaných ţiakov 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Ţiacky parlament 

Týţdeň farieb spoločná snaha tried uspieť v jednoduchej súťaţi, prejavila sa 

fantázia a súdrţnosť detí, najviac sa zapájajú piataci a šiestaci, 

čo je prirodzené ich veku 

Mikuláš veľké deti majú takto moţnosť spoznať tie menšie a spraviť 

pre ne niečo pekné 

Bodovanie tried v závislosti od snahy jednotlivých tried sa touto aktivitou 

posilnili kolektívy a záujem o spoločnú vec, v tejto aktivite sa 

nedá povedať, ktoré ročníky sa zapájajú viac, veľa závisí od 

toho, ako sa poznajú a aký majú kolektív 

Halloweenska diskotéka spoluţiaci spolu strávili čas aj inak ako v triedach, vybláznili 

sa a dostali moţnosť predviesť sa v maskách, na diskotéku 

chodievajú deti zo všetkých ročníkov 

Projektový deň V tejto aktivite deti kaţdoročne prekvapujú svojich učiteľov, 

k slovu sa dostávajú ich skryté talenty a nadania - výtvarné, 

tanečné, spevácke, herecké, pre niektoré deti je to jedinečná 

príleţitosť uspieť spolu s triedou, deti si trénujú vodcovské a 

manaţérske schopnosti, ktoré sa im zídu a keď sa trieda spojí 

a vytvorí niečo veľmi dobré, zvýši to sebavedomie všetkým 

deťom v triede, toto povaţujem za jednu z najlepších aktivít 

na našej škole. 
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Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Ţiacky parlament 

Veľkáči malkáčom  Príleţitosť pre veľké deti vytvoriť niečo pre menších, pričom 

sa všetci spolu zabavia - všetky aktivity, pri ktorých sa deti 

stretávajú a spolupracujú, sú prínosom.  

Rozhlasové okienka Pravidelné rozhlasové okienka sú na škole novinkou a 

prostredníctvom nich sa deti dozvedia zaujímavosti na 

aktuálne témy. 

 

17. Aktivity a podujatia, do ktorých sa škola zapojila 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

MZ 1. a 2. ročník 

Výchovný koncert "Škola z Marsu" Rozvoj sociálnych zručností a detskej fantázie. 

Miestna kniţnica Rozvoj čitateľských zručností. 

Hviezdoslavov Kubín Prednes poézie a prózy, dramatizácia textu. 

Klokanko   Matematické kompetencie, rozvoj logického myslenia. 

Maxík Matematické zručnosti a rozvoj logického myslenia. 

Slávik Slovenska Kultúrne dedičstvo v hudbe. 

Všetkovedko Rozvoj prírodovedného a logického myslenia. 

Olympijský festival ... Rozvoj telovýchovných zručností. 

Čokoládová tretra Rozvoj telovýchovných zručností. 

Deň narcisov Spolupráca s verejnosťou, rozvoj spolupatričnosti. 

Šaliansky Maťko Prednes poézie a prózy, dramatizácia textu. 

Eko - top film Ochrana ţivotného prostredia,  ENV. 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

MZ 3. a 4. ročník  

Výchovný koncert "Škola z Marsu" Prevencia kultúrneho správania v spoločnosti. 

Edulab - Modrá planéta Environmentálna výchova, vyuţívanie IKT. 

Šaliansky Maťko Prednes  povesti, čitateľská zručnosť, dramatizácia. 

Miestna kniţnica Rozvoj čitateľských zručností. 

Čitateľský oriešok Rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Hviezdoslavov Kubín Prednes poézie a prózy, dramatizácia textu. 

Pytagoriáda Matematické kompetencie. 

IBOBOR Rozvoj logického myslenia 

Maxík Matematické zručnosti a rozvoj logického myslenia 

Slávik Slovenska Kultúrne dedičstvo v hudbe 

Všetkovedko Rozvoj prírodovedného a logického myslenia 

Edulab - Malá finančná akadémia Rozvoj finančnej gramotnosti 

Petrţalka v pohybe Vybíjaná, rozvoj telovýchovných zručností 

Olympijský festival ... rozvoj telovýchovných zručností 

Športom za duševné zdravie rozvoj telovýchovných zručností 
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Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

MZ 3. a 4. ročník  

Výchovný koncert "Škola z Marsu" Prevencia kultúrneho správania v spoločnosti. 

Minibasketbal rozvoj telovýchovných zručností 

ECO tour - Olománia Koncert pre ekologický prístup k ţivotu 

EKOTOPFILM Environmentálna výchova,  

Celoslovenský projekt Čistá voda Význam pitnej vody, environmentálna výchova 

 

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 k ľudovej 

slovesnosti.. 

Petrţalské súzvuky Ferka Urbánka - literárna súťaţ 

vo vlastnej tvorbe 

Rozvíjanie tvorivých schopností ţiakov, vytváranie priestoru 

na prezentáciu prác a výsledkov, podporovanie talentu 

a súťaţivosti. 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

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

výchovy 

Petrţalská super škola  

Malé víťazstvá nad rakovinou 

Vysvetliť príčiny vzniku rakoviny, jej zákernosť.  

O vyuţití kmeňových buniek v liečbe nádorov tzv. Trójsky 

kôň v onkológii (7. roč.). 

Petrţalská super škola  

Dobrodruţstvo s kométou 

Pútavé rozprávanie o vesmíre, Halleyho kométe a kométe, 

 kde pristála 1. sonda Roselta a o skúmaní jej povrchu. 

Petrţalská super škola  

Mosty na Slovensku 

Priblíţiť ţiakom veľké stavebné diela a poukázať na to, ţe aj 

keď je Slovensko pomerne malou krajinou má mnoţstvo 

mostov, ktorými sa môţe popýšiť. (9 . roč). 

Petrţalská super škola  

Poslovia z vesmíru – meteory a meteority 

Ukázať ţiakom na záberoch viacero svetových meteoritov. 

 Objasniť  najznámejšie Perseidy, ktoré sú najlepšie 

pozorovateľné aj voľným okom v auguste, či Leonidy, ktoré 

nás môţu potešiť v novembri.(9. roč). 

OLOMÁNIA 

6.ročník enviromentálneho projektu 

OLO filmový festival - Ekotopfilm Envirofilm 

Veľké finále Olománie 

S OLO zadarmo do ZOO 

ODPADla nám hodina!  

Cieľom je naučiť všetkých  správne nakladať s komunálnym 

odpadom, osvojiť si pojmy recyklácia, ochrana ţivotného 

prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť. 

(pre všetky ročníky). Pútavou formou učiť spoznávať 

jednotlivé druhy zvierat, získať informácie o ich spôsobe 

ţivota, zoznámiť s ohrozenými druhmi (5. B, C). 

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) 

Beseda o dospievaní 

Čas premien   

Citlivou a zrozumiteľnou formou nahliadnuť do tajov  

dospievania, odhaliť podstatu fyzických a psychických 

zmien, osvojiť si správne pomenovanie rozmnoţovacieho 

ústrojenstva a predstaviť pubertu ako prirodzenú súčasť 

ţivota.(7.r.) 
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Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

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

výchovy 

Exkurzia do Múzea dopravy STM 

 v Bratislave 

Predstaviť alternatívy profesionálneho smerovania. 

Priblíţiť ukáţky výkonu povolaní v ţelezničnej doprave, 

rušňový trenaţér, modelovú ţeleznicu, prezentácie škôl so 

zameraním na dopravu (9.A) 

Európsky deň 112   Prezentácia činnosti záchranných zloţiek na letisku 

 M. R. Štefánika v Bratislave. Prezentácia linky  tiesňového 

volania 112, prehliadka vozidiel HaZZ, PZ, KCHL 

CO a sanitky. Činnosť operátorov  pri príjme tiesňového 

volania, lokalizácia  pevnej linky a mobilných operátorov,  

oprávnené a neoprávnené  volania– ukáţka hovorov,  ukáţka 

poskytovania prvej pomoci na figuríne, simulovaná 

akcia.(5.r.) 

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

správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o 

pohybové aktivity. Súťaţe:  Vyvážená strava, Zabávame sa 

komiksom, Propagácia ovocia a zeleniny, Ide sa na piknik 

(5.A) 

Burza práce a informácií Prezentácia študijných odborov a praktických zručností 

študentov, podujatie určené pre budúcich stredoškolákov, 

dôleţité pri výbere povolania (9.A) 

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. (8.,9.r.) 

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.) 

Biblická olympiáda- okresné kolo Cieľom súťaţe je výchova k hodnotám a medziľudským 

vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí 

Historia magistra vitae 

Dejiny písané vodou 

Dejepisná súťaţ 

Prehĺbiť vedomosti z histórie, rozvíjať umeleckú tvorivosť  

a osobnostný rast utváraním kritického postoja ţiakov (5.-9. 

ročníka). 

Projekt  Svet okolo nás 

Vietnam - brána do Indočíny  

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.) 

EKO- logicky v škole aj doma 

Petrţalská konferencia s projektom  

Neutop sa v odpadoch 

Upozorniť na to, ako si odpadmi ničíme planétu, prezentovať 

rôzne spôsoby recyklácie, ako správne separovať odpad, príp. 

ako vytvárať čo najmenší odpad.  (5.,7. roč.)         

Svet médií – filmové predstavenie 

 Zrkadlový háj  

Zvyšovať mediálnu gramotnosť ţiakov. Poukázať na vplyv  

reklamy na mladého človeka, pozitívny, či negatívny (2. 

stupeň). 
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Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

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

Slávik Slovenska OK Nina Wildgrube  z 1.A  získala 3. miesto v 1.kategórii 

Exkurzia z VYV Ţiačky 7.B naberali na výstavách BIB a Bibiana nové 

zručnosti a vedomosti v rámci predmetu VYV. 

Liga pre duševné zdravie  Hádzaná. Rozvoj telesnej zdatnosti a kolektivizmu v hre. 

Petrţalka v pohybe Rozvoj telesnej zdatnosti 

Minibasket show Rozvoj telesnej zdatnosti 

celoslovenské finále, 1. stupeň , SBA - 5. miesto, rozvoj 

telesnej zdatnosti 

Minihádzaná Rozvoj telesnej zdatnosti. 

 Vybíjaná Rozvoj telesnej zdatnosti. 

Rozvoj telesnej zdatnosti. 
Petrţalský uličný basketbal,  pohár starostu Rozvoj telesnej zdatnosti. 

Majstrovstvá obvodu v basketbale Rozvoj telesnej zdatnosti. 

Basketbalová „západoslovenská“ mikroliga Rozvoj telesnej zdatnosti. 

Majstrovstvá obvodu v hádzanej Rozvoj telesnej zdatnosti. 

Majstrovstvá obvodu vo volejbale Rozvoj telesnej zdatnosti. 

Futbalová penalta Rozvoj telesnej zdatnosti. 

Petrţalka na plavárni Rozvoj telesnej zdatnosti. 

Basketbal -  obvodné kolo Rozvoj telesnej zdatnosti. 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Predmetová komisia cudzích jazykov 

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

vedomostí  a jazykovej úrovne talentovaných 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 speve v ANJ v rámci obvodu. 

Návšteva divadelného predstavenia v ANJ -4.a 5. 

ročník: The bold rabbit  -6.-9. ročník: Heroes 

Divadelné predstavenie v ANJ je koncipované ako 

inscenovaná učebná pomôcka s medzipredmetovými vzťahmi 

(geografia, dejepis). Cieľom predstavenia je atraktívnou 

hravou formou umoţniť ţiakom zdokonaľovať si vedomosti v 

ANJ a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie a 

zároveň mať jedinečný umelecký záţitok z predstavenia v 

ANJ. 

 

 

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. 
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Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Predmetová komisia matematiky, informatiky, fyziky a chémie 

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 

Jesenný matboj Matematická súťaţ druţstiev s príbehom 

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 

e- test 4.- 5. ročník a 8.- 9. ročník 
Externý systém merania vzdelávania s okamţitým 

vyhodnotením z rôznych predmetov 

  

18. Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach 

Názov súťaţe , olympiády 
Umiestnenie - dosiahnuté výsledky 

obvodné krajské celoslovenské medzinárodné 

Pytagoriáda 2.       

Petrţalka v pohybe 1.       

Vybíjaná 3.       

Minibasketbal     5.   

Šaliansky Maťko 2.       

Atletická olympiáda 2.       

Hviezdoslavov Kubín, 2. kategória  próza, Katarína 

Balleková (6. A) 
1.       

Biologická olympiáda – Rastliny a zvieratá našich 

lesov 
2    

Dejepisná olympiáda 2    

Biblická olympiáda 1    

Školský atletický míting:          

60 metrov dievčatá 2.       

60 metrov chlapci 4.       

skok do diaľky dievčatá 1.       

skok do diaľky chlapci 3.       

800 m chlapci 6.       

800 m dievčatá 5.       

600 metrov dievčatá 5.       

600 metrov chlapci 2.       

Športom za duševné zdravie - minihádzaná 5. a 6. 

roč. 
2.       
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Názov súťaţe , olympiády 
Umiestnenie - dosiahnuté výsledky 

obvodné krajské celoslovenské medzinárodné 

Basketbal ţiakov 3.       

Minibasket show 2. a 4. roč. 1.       

Volejbal - chlapci 6.       

Hádzaná - chlapci  4.        

Minibasket - celoslovenské finále 5.       

Minihádzaná 5. a 6. roč. 1.       

Atletika - beh na 300 m 6.       

Petrţalka na plavárni 3.       

Slávik Slovenska 3.       

Novodobo so Shakespearom 3x1.miesto       

  3x2.miesto       

  3.miesto       

  3x4.miesto       

Malá olympiáda v anglickom jazyku 1. miesto       

Biologická olympiáda – Rastliny a zvieratá našich 

lesov 
2.    

Dejepisná olympiáda 2.    

Biblická olympiáda 1.    

Pytagoriáda 4.        

Pytagoriáda 6.       

Pytagoriáda 6.       

Matematická olympiáda  2.        

PIKOMAT     1.    

Slávik Slovenska 3.       

Gepard - športová súťaţ 2.       

Čokoládová tretra - športová súťaţ 2. , 2x3.miesto       

 

18. Projekty, ktoré škola realizovala v školskom roku 2017/2018 

 

Vyhlasovateľ  Názov projektu  Cieľová skupina  Cieľ projektu 
MŠ SR-MDŠK Deň M.R.Štefánika Ţiaci ZŠ Podpora záujmu ţiakov o literatúru, 

vzdelávanie a rozvoj čitateľskej 

gramotnosti 

EDULAB Misia Modrá planéta 3.-4. ročník Environmentálna výchova 

EDULAB Malá finančná akadémia 3.-4. ročník Rozvoj finančnej gramotnosti 

Gym. V. Paulinyho –

Tótha v Martine 

Čistá voda, správna 

voľba 

Ţiaci ZŠ Zdravý ţivotný štýl 

Gesto pre mesto 

Reiffeisen bank 

Farbičková prvácka 

trieda s ekokútikom 

Ţiaci 1. ročníka Zútulnenie sociálneho prostredia triedy 

s environmentálnou výchovou 

Vy rozhodujete, my 

pomáhame – TESCO 

Hýb sa a relaxuj v škole Ţiaci 1. ročníka Rozvoj športových aktivít a zručností 

Nadácia VUB Trieda,v ktorej sa dá 

dýchať 

Ţiaci 1. ročníka Podpora sociálneho prostredia a rozvoj 

prírodovednej gramotnosti 

MČ BA-Petrţalka Naučiť lepšie odmeniť 

viac 

Ţiaci 1. a 2. stupňa Podpora tvorivosti a zavádzanie 

inovatívnych metód vo vyučovaní  



 

25 

 

 

Vyhlasovateľ  Názov projektu  Cieľová skupina  Cieľ projektu 
MŠ SR ENVIRO 2018 SŠ a ZŠ Rozvoj environmentálneho myslenia 

ţiakov 

Nadácia WV Relaxfitpark SŠ a ZŠ Rozvoj pohybovej kultúry na hodinách 

TEV a v poobedňajších hodinách. 

IROP- Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

Jazyková učebňa SŠ a ZŠ Rozvoj jazykových kompetencií ţiakov 

BSK- participatívny 

rozpočet 

Pohyb deťom ZŠ Rozvoj športových aktivít 

 

Prínos jednotlivých projektov má spoločné črty. Jednak ide o výchovno – vzdelávací obsah v súlade 

so školským vzdelávacím programom a taktieţ o zlepšenie materiálno – technického vybavenia 

školy. 

 

20. Záujmová činnosť organizovaná školou v školskom roku 2017/2018 

P. 

č. 
Záujmový útvar/krúţok 

Počet krúţkov 
Počet ţiakov 

1. História Bratislavy a okolia 1 17 

2. Tvorivé dielne 1 10 

3. Krúţok ANJ 1 16 

4. Školské televízne noviny 1 19 

5. Pohybová a športová príprava – basketbal 1 30 

6. Basketbal 2 56 

7. Krúţok ľudového spevu 1 18 

8.  Pohybové a športové hry 1 26 

9. Malý ekológ 1 19 

10. Varíme hravo a zdravo 1 24 

 S p o l u  11 235 

V tomto školskom roku si uplatnilo vzdelávacie poukazy 176 ţiakov, čo je 45,6 % z celkového 

počtu ţiakom s výnimkou ţiakov plniacich povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Disproporcia 

medzi počtom prijatých vzdelávacích poukazov a počtom ţiakov v krúţkoch je spôsobená tým, ţe 

niektoré deti navštevovali  dva krúţky. Záujmová činnosť mala pozitívny vplyv pri reprezentácii 

školy v športových súťaţiach, v súťaţiach v anglickom jazyku a pri rozvoji manuálnych zručností 

ţiakov.  

 

21. Činnosť ŠKD 

 

V školskom klube pracovalo 7 oddelení vedených siedmimi kvalifikovanými vychovávateľkami. 

Vzhľadom na počet a štruktúru prihlásených ţiakov boli oddelenia zmiešané so ţiakov rôznych 

ročníkov, čo nie je ideálne hlavne vzhľadom na výchovnú činnosť detí. ŠKD má dve samostatné 

herne, ostatné oddelenia vykonávali činnosť v triedach. Treba skonštatovať, ţe táto situácia nie je 

uspokojivá, ale je spôsobená priestorovými moţnosťami školy. Výchovná činnosť prebiehala 

v rámci výchovného programu Naša cestička k úspechu. Popoludňajšia športová činnosť  prebiehala 

na školskom dvore a ďalšia činnosť  v centre voľného času. Deti taktieţ navštevovali domovy 

sociálnych sluţieb, Materskú školu na Lachovej ulici a vychovávateľky zorganizovali Deň rodiny 

v areáli školy. Metodické zdruţenie ŠKD spolupracovalo s metodickým zdruţením 1.- 2. a 3.- 4. 

ročníka hlavne v koordinácii výchovy a vzdelávania a z toho vyplývajúcich úloh v popoludňajšej 

činnosti ŠKD a tieţ aj v oblasti výchovných problémov jednotlivcov. V školskom roku 2017/2018 

sme zlepšili materiálno – technické vybavenie zakúpením nového nábytku do herne a do kabinetu 

vychovávateliek, nového PC a kobercov. Do herne a kabinetu ŠKD sme zaviedli internet. 

Vychovávateľky ŠKD boli hlavnými organizátorkami 2. ročníka Dňa rodiny. 
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Akcie organizované školou - ŠKD: 

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

MZ ŠKD 

Beseda so starými rodičmi Úcta k starším ľuďom. 

Beseda so Zúbkovou vílou - MUDr. Pastuchová Rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Projekt školská záhrada - súťaţe, prednáška a 

ochutnávka úrody 

Rozvoj manuálnych zručností, pestovanie vzťahu k prírode. 

Výstava ku Dňu Zeme Rozvoj ekologického povedomia detí. 

Šarkaniáda Rozvoj tvorivých schopností detí. 

Deň jablka Upevňovanie vzťahu k prírode. 

Výzdoba a výstava tekvičiek Rozvoj tvorivých schopností detí . 

Halloweenská party Zábava, tanečné zručnosti. 

Lampionový sprievod Rozvoj tvorivých schopností detí. 

Vianočná besiedka Rozvoj tvorivých schopností detí. 

Vianočné trhy Ľudové tradície a manuálne zručnosti 

Súťaţ v stavaní snehuliakov Hry a rozvoj spolupráce v tíme. 

Stavanie iglu Hry a rozvoj spolupráce v tíme. 

Fašiangový sprievod sídliskom Ľudové tradície. 

Karneval Ľudové tradície. 

Burza detských kníh, časopisov a hračiek Vzájomná výmena pouţitých vecí – ekológia. 

Tvorivé dielne pre rodičov k Veľkej noci Ľudové tradície a manuálne zručnosti. 

Ochutnávka pomazánok  Výchova k zdravému ţivotnému štýlu. 

Vynášanie Moreny Ľudové tradície. 

Výroba darčekov k zápisu pre prvákov Ľudové tradície a manuálne zručnosti. 

Oslava MDD Športové popoludnie. 

Deň rodiny Spolupatričnosť rodičovskej verejnosti a školy. 

Divadelné predstavenia - Afrika; 

O Modrej Čiapočke;  O slimákovi Štefanovi; O 

škriatkovi, Daţďová víla 

Rozvoj kultúrnych návykov. 

 

Akcie, ktorých sa škola (ŠKD) zúčastnila:  

 

Názov aktivity školy Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

MZ ŠKD 

ŠEVT - grafický návrh na obal ŢK - súťaţ  Rozvoj výtvarných zručností detí 

Vianočná pošta  Rozvoj výtvarných zručností detí 

Návrh na vianočnú poštovú známku - súťaţ  Rozvoj výtvarných zručností detí 

Festival olympijských nádejí Petrţalka 2018  Rozvoj fyzickej zdatnosti detí 
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Súťaţe, ktorých sa škola (ŠKD) zúčastnila: 

 

MZ ŠKD 

Názov súťaţe , olympiády 
Umiestnenie - dosiahnuté výsledky 

obvodné krajské celoslovenské medzinárodné 

Tanec v duši  1.-3. miesto       

Olympijský festival nádejí Petrţalka 2018 - 

cyklistika 
3. miesto       

Olympijský festival nádejí Petrţalka 2018 - 

plávanie 

individuálne dievčatá - 1. miesto, 

štafeta - 3. miesto 
      

 
 

22. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

 

V sledovanom školskom roku bola dňa 21. 3. 2018 vykonaná inšpekcia Štátnou školskou 

inšpekciou . 

 

Predmet školskej inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania ţiakov     

9. ročníka. 

Závery z vykonanej inšpekcie: Školská koordinátorka a administrátorky zabezpečili vhodné 

priestory, dodrţali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. 

Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníka boli 

v kontrolovaných skupinách dodrţané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.  

Záverečná správa z inšpekcie je prílohou č. 2 tejto správy. 

 

23. 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 stabilne riešime 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 – stále pociťujeme nedostatok modernej didaktickej techniky aj keď sa 

nám postupne tento deficit darí zniţovať. V tomto školskom roku sme zakúpili 6 stolových 

počítačov do odborných učební, školskej kuchyne a školského klubu detí a dva notebooky 

pre učiteľov. Cieľom je, aby pedagogický aj odborný zamestnanec mal permanentný prístup 

k počítaču pripojeného na internet či uţ v kabinete, v triede alebo aby mal k dispozícii 

notebook. Z tohto dôvodu sme v  celej budove vybudovali rozvody internetu 

z mimorozpočtových prostriedkov.  

 

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

Do odborných učební a do tried s interaktívnymi tabuľami nakupujeme keramické tabule. 

Škola vlastní  6 interaktívnych tabúľ v odborných učebniach biológie, fyziky, informatiky, 

anglického jazyka a v dvoch triedach 1. stupňa.  
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 d)  Vybavenosť a funkčnosť špeciálnych učební – učebne majú základné vybavenie. V odbornej 

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

učebňami na výučbu informatiky, z ktorých jedna je vybavená novou  výpočtovou technikou 

zakúpenou výlučne z mimorozpočtových zdrojov. PC v druhej učebni vyţadujú v najbliţšej 

dobe výmenu. 

 Učebné pomôcky z minulých rokov pre jednotlivé vyučovacie predmety sme vymenili 

zakúpením nových máp na geografiu , biológiu, prírodovedu a prvouku. Neustále 

obnovujeme a doplňujeme inventár telesnej výchovy zakúpením lôpt na futbal, futsal, 

basketbal, volejbal a vybavenie na florbal. V tomto roku boli vo veľkej telocvični 

nainštalované nové basketbalové dosky s košmi, ktoré sú výškovo nastaviteľné. Túto výmenu 

financoval basketbalový klub BSC Petrţalka, s ktorým máme obojstranne prospešnú 

spoluprácu.  

    Postupne vymieňame školský nábytok v kmeňových triedach. Nákupom lavíc 

a stoličiek sme dosiahli stav, ţe vo všetkých triedach je nový školský nábytok - lavice 

a stoličky. Vybavenie tried a kabinetov ostatným nábytkom sa nám darí zlepšovať darmi od 

fyzických aj právnických osôb. Sme veľmi radi, ţe sa nám podarilo efektívnejšie vyuţívať 

školskú kniţnicu. V minulom roku sme zakúpili flipcharty a knihy v hodnote 300 €. 

 

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 i keď palubovka je do značnej miery opotrebovaná, 

jej podklad je na mnohých miestach nalomený a v krátkom časovom horizonte bude 

potrebovať výmenu. Vo vonkajšom areáli školy sme inštalovali kladinu a hrazdu, ktoré boli 

financované z mimorozpočtových zdrojov. 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 aj mimo vyučovania, ničia fasády budovy, oplotenie 

školy, rozbíjajú okná a ničia zámky na vchodových dverách do telocvične. Tento stav sa nám 

nedarí zlepšiť ani 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: 

 

 dokončiť rekonštrukciu hygienických zariadení,  

 zrekonštruovať sprchy a toalety v šatniach pri telocvični, 

 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 a na chodbách, 

 doplniť krycie lišty fasády objektov a vytmeliť škáry, 

 dokončiť ochranný náter oplotenia školského areálu, 

 vymeniť palubovku a drevené obklady v telocvičniach, 

 inštalovať antikorový parapet vo výdajni jedál v školskej jedálni,  

 vymeniť umývadlá a vodovodné batérie v triedach a kabinetoch. 
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 V septembri 2017 bola ukončená komplexná rekonštrukcia školskej kuchyne. 

Rekonštrukcia spočívala v kompletnej výmene rozvodov, veľkokuchynských zariadení, 

elektrických rozvádzačov, elektrických rozvodov, obkladov, dlaţby a sanity. V auguste 2018 bola 

daná do prevádzky aj nová vzduchotechnika. Vedúca školskej kuchyne má prístup k internetu, 

potrebný na zahájenie elektronického stravovacieho systému. Školská kuchyňa spĺňa všetky 

hygienické aj technické štandardy na prevádzku. Investorom bol zriaďovateľ školy MČ Bratislava – 

Petrţalka. Ako veľké riziko vnímame zabezpečenie plánovaného bezplatného stravovania ţiakov 

a to po organizačnej, kapacitnej aj personálnej stránke. Z rozpočtových zdrojov sme vymenili 

všetky jedálenské stoly a inštalovali siete proti hmyzu, aby sme zvýšili kultúru stolovania.  

 V auguste  začala rekonštrukcia sociálnych zariadení v trakte B3, ktorá spočíva vo 

výmene rozvodov, odpadov, obkladov a sanity. Rekonštrukcia nebola do konca letných prázdnin 

ukončená a pokračuje v septembri 2018. Investor je zriaďovateľ školy MČ Bratislava – Petrţalka. 

 Z rozpočtu školy sme vymenili všetky vodovodné batérie v sociálnych zariadeniach na 1. 

stupni, všetky vodovodné ventily a opravili odpady v učebni chémie a v učebniach v pavilóne B3, 

ktoré boli v havarijnom stave. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sme vymaľovali len tri 

učebne na 2. stupni. Na malom školskom dvore sme zriadili školskú záhradu. Vysunuté záhony boli 

financované z grantových peňazí.  

 Treba zdôrazniť veľkú ústretovosť rodičov v oblasti  finančnej podpory rozvoja školy či 

uţ priamo cez občianske zdruţenie rodičov alebo formou asignácie 2% z daní cez OZ LINGUA. 

 

                                    

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

 

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

prílohu č. 3 správy  

 

25. 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. Škola dosahuje dobré výsledky  

– v externých testovaniach ţiakov 5. ročníka  

– vo vyučovaní cudzích jazykov, hlavne jazyka anglického 

– v predmetových súťaţiach 

– v práci s nadanými a talentovanými ţiakmi 

– v primárnej prevencii 

– v prijímacom pokračovaní na stredné školy 

– v spolupráci s materskými školami 

– v organizovaní škôl v prírode 

– v práci ţiackeho parlamentu 

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

– v stabilizovanom pedagogickom zbore 

– 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 
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– vyuţitie školskej kniţnice 

– finančné prostriedky na asistenta učiteľa 

– vo vybavení učební pre výučbu informatiky 

– zavedenie elektronického dochádzkového systému a stravovacieho systému 

– 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 

 

B. Oblasti, v ktorých sú nedostatky  

 

– morálne a hygienicky zastarané sociálne zariadenia v časti budovy 

– zastarané počítače v počítačovej učebni (plánovaná výmena na rok 2019) 

– v celoslovenskom testovaní ţiakov 9. ročníka sme v slovenskom jazyku a literatúre 

nedosiahli celoslovenský priemer druhýkrát za sebou a prvýkrát z matematiky 

– nutnosť výmeny rozvodov vody a odpadov 

– dlhodobo chýbajúce pracovné sily v školskej kuchyni 

– chýbajúci špeciálny pedagóg od októbra 2017 a školský psychológ od januára 2018. (v 

auguste 2018 boli obe pozície obsadené kvalifikovanými pracovníkmi) 

– nedostatok učiteľov matematiky na pracovnom trhu 

– nekvalifikovane odučené hodiny výchovných predmetov 

– 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 

– odchod ţiakov na bilingválne školy 

– 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 

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

nedostatok výberu podľa kritérií stanovených školou 

 

C. Opatrenia na zlepšenie jednotlivých oblastí, v ktorých sú nedostatky 

 

 Aktívnym prístupom, propagáciou, spoluprácou s rodičmi a vzdelávaním detí v oblasti zdravej 

výţivy, zlepšením prostredia a kvality podávanej stravy presvedčiť ţiakov a rodičov o vhodnosti 

a nevyhnutnosti školského stravovania.  

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

sme túto akciu úspešne zopakovali a počítame s jej uskutočnením aj v budúcich 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.  
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  V personálnej oblasti doplniť pedagogický zbor o učiteľov matematiky a 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.  

  

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 psycho - hygienické 

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.  Pravidelnou revíziou prechádzajú aj poţiarne hydranty 

a hasiace prístroje. 

  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 na 1. stupni, po 40 rokoch od jej vybudovania 

komplexnú rekonštrukciu. 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 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, v ktorom sme boli 

úspešní.  

  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 Lubetha v Ľubietovej.  Zúčastnilo sa jej 177 

detí, 66 detí čerpalo finančnú dotáciu od štátu. Ţiaľ, nepodarilo sa nám zrealizovať lyţiarsky 

výcvikový kurz pre nedostatočný záujem detí. 

  V školskom roku 2017/2018 bola uskutočnená kontrola z Regionálneho úradu zdravotníctva. 

Zápisnica z kontroly je priloţená ako príloha č.4 tejto správy. 
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2. Spolupráca školy s/so  
 

2.1. 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 päťkrát. 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. 

 

 

2.2. 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 2017/2018 boli individuálne začlenení 15 

ţiaci. Intenzívne spolupracujeme s CPPPaP 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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2.3.  materskými školami  

 

 Škola dlhodobo 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 pravidelne navštevujú 

triedy predškolákov a naopak učiteľky MŠ s 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 informujeme o školskom vzdelávacom 

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

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 so ţiakmi MŠ pri 

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

inštitúcií a rodičmi detí. 

 

2.4. 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. Tieto 

prednášky sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou tak u detí ako aj u pedagógov. 

Deti z prvého stupňa uţ niekoľko rokov pravidelne navštevujú seniorov v SSS na Mlynarovičovej 

ulici a SSS na Vavilovovej ulici s kultúrnym programom a vlastnoručne vyrobenými darčekmi.  
 

2.5. 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. 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 aj u jednotlivcov. 

 Finančnú pomoc pri zabezpečení chodu a vybavenia školy nám poskytuje Občianske 

zdruţenie LINGUA. Výrazne škole pomáha občianske zdruţenie rodičov. Finančne zabezpečuje 

odmeňovanie najúspešnejších ţiakov na konci školského roka a  poplatky spojené s účasťou ţiakov 

v predmetových súťaţiach a poskytuje finančné prostriedky aj na vybavenie školou výpočtovou 

a zobrazovacou technikou. 

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

metód do vyučovania s EDULAB n. o. V oblasti voľného času spolupracujeme s OZ Krúţky 

v škole a OZ Beniteam a BSC Petrţalka. 

 

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

1. Úloha: V roku školskom roku 2018/2019 dosiahnuť počet ţiakov 430  

Plnenie: Počet ţiakov v školskom roku 2018/2019 je 427 

2. Úloha: Zavedenie elektronického dochádzkového a stravovacieho systému. 

Plnenie: Splnené  

3. Úloha: Inštalácia PC a dataprojektorov do učební. 

Plnenie: nainštalovaných 5 dataprojektorov 

4. Úloha: Pokračovať v rozvodoch internetovej siete. 

Plnenie: Rozvodmi internetu je pokrytá celá škola vrátane školskej jedálne. 

5. Úloha: Pripraviť skúšobnú prevádzku internetovej triednej knihy. 

Plnenie: Nesplnené. Dôvodom je chýbajúce vybavenie výpočtovou technikou v triedach. 

Túto úlohu splníme v školskom roku 2019/2020. 

6. Úloha: Zlepšiť vyuţitie školskej kniţnice počas vyučovania aj počas mimoškolskej činnosti. 

Plnenie: Z radov učiteľov sme získali knihovníka, zaviedli sme výpoţičné hodiny, niektoré 

vyučovacie hodiny sa realizujú priamo v kniţnici, kniţnicu vyuţíva aj ŠKD. Investovali sme 

do vybavenia kniţnice aj do kniţného fondu. 


