
Správa  

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

Lachova 1, 851 03,  Bratislava za školský rok 2020/2021 

 
 

        

I. Prerokovanie v pedagogickej rade  

 

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

2020/2021 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 2. 9. 2021  

 

 

 

 

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

            podpis riaditeľa školy 

 

 

II. Prerokovanie v rade školy 

 

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

2020/2021 prerokovala rada školy dňa 13.10. 2021  

 

 

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

  podpis predsedu rady školy 

 

 

 

 

III. Stanovisko zriaďovateľa:  

 

Mestská časť Bratislava-Petrţalka 

 
a) s c h v a ľ u j e    

 

b) neschvaľuje 

 

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

1, 851 03  Bratislava za školský rok 2020/2021 

       

 

 

 

 

V Bratislave dňa...................                                 ............................................ 
               Ing. Andrea Garanová 

                 vedúca oddelenia školstva 
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Východiská a podklady: 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Vyhodnotenie činnosti Rady školy pri ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava 

3. Zápisnice pedagogickej rady 

4. Vyhodnotenie činnosti predmetových komisií a činnosti metodických zdruţení 

5. Zápis ţiakov do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020 

6. Prijímacie konanie na vzdelávanie v strednej škole 

7. Výsledky hodnotenia ţiakov 

8. Štatistické výkazy  

9. Realizované projekty  

10. SWOT analýza 

11. Webové sídlo ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: 

členovia vedenia školy,  

predseda rady školy  

vedúci PK, MZ,  

vedúci ďalších poradných orgánov 

školský špeciálny pedagóg  

školský psychológ  
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Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Lachova 1 

za školský rok 2020/2021 

 

1. ÚDAJE O ŠKOLE 
 

  

Adresa Lachova 1, 851 03 Bratislava 

Telefónne číslo + 421-2-62 311 667 

Webové sídlo www.zslachova.sk 

Adresa elektronickej pošty  capek@zslachova.sk 

 

Mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie 

 

Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Martin Capek riaditeľ školy  

Mgr. Mária Trnková zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň  

PhDr. Dagmar Phungová zástupca riaditeľa školy pre II. stupeň  

Mgr. Gabriela Mráziková vedúca metodického zdruţenia školského klubu detí 

Zlata Knotková vedúca školskej jedálne 

 

Mená a priezviská a funkcie členov Rady školy pri ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava 

 

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

1. Mgr. Zuzana Határová predseda pedagogických zamestnancov 

2. PaedDr. Renáta Hebortová podpredseda pedagogických zamestnancov 

3. Mária Fogmegová zapisovateľ nepedagogických zamestnancov 

4. Ing. Andrea Garanová člen zriaďovateľa 

5. PaedDr. Juraj Monsberger člen zriaďovateľa 

6. Mgr. Ján Bučan člen zriaďovateľa 

7. Mgr. Natália Podhorná člen zriaďovateľa 

8. JUDr. Blanka Gergoová člen za zákonných zástupcov ţiakov 

9. Marcela Šcuryová člen za zákonných zástupcov ţiakov 

10. Ing. Zuzana Lachkovičová člen za zákonných zástupcov ţiakov 

11. Ing. Lucia Gramatová člen za zákonných zástupcov ţiakov 

 

2. ÚDAJE O ZRIAĎOVATEĽOVI 

 

Názov  Mestská časť Bratislava-Petrţalka 

Sídlo   Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Telefónne číslo + 421-2-68 288 834 

Adresa elektronickej pošty  andrea.garanova@petrzalka.sk 

 

 

 



3. INFORMÁCIE O ČINNOSTI PORADNÝCH ORGÁNOV 

 

3.1. Informácia o činnosti Rady školy pri ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava 
Činnosť Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Počet zasadnutí – štyri 

Dve prezenčné zasadnutia 

Dve dištančné zasadnutia.  

Rada školy kreovala svoje orgány 

na obdobie nového volebného 

obdobia, rozhodovala o návrhu 

nového riaditeľa školy na základe 

výberového konania na funkciu 

riaditeľa školy na volebné obdobie 

2021 – 2026. 

Rada školy bola zo strany riaditeľa 

školy informovaná o priebehu 

vzdelávania počas pandémie Covid-

19, o dôleţitých dokumentoch, ktoré 

boli s radou školy prerokované. 

7.10.2020 Prezenčné zasadnutie rady školy:  

Ustanovujúca schôdza rady školy  po vypršaní 

mandátu predchádzajúcej rady školy: 

Program:  

1. Voľba orgánov rady školy 

2. Štatút rady školy 

3. Informácie riaditeľa školy o súčasnej 

situácii vo výchove a vzdelávaní vzhľadom 

na epidemiologickú situáciu 

Uznesenie: 

1. Zloţenie rady školy 

2. RŠ prijala návrh štatútu 

3. RŠ vzala na vedomie informácie 

riaditeľa školy 

26.10.2021 Dištančné zasadnutie rady školy: 

Program:  

1. Prerokovanie správy o výchovno - 

vzdelávacej činnosti za školský rok 

2019/2020 – odporučená na predloţenie 

zriaďovateľovi školy 

2. Prerokovanie koncepcie rozvoja školy na 

nasledujúce 2. Roky 

Uznesenia: 

1. Správa o VVČ odporučená na 

predloţenie zriaďovateľovi školy. 

2. Koncepcia rozvoja školy odporučená 

na predloţenie zriaďovateľovi školy 

23.4.2021 Dištančné zasadnutie rady školy:  

Program:  

1. Prerokovanie organizácie školského roka 

2021/2022 

Uznesenia:  

1. RŠ berie na vedomie informácie riaditeľa 

školy o organizácii nasledujúceho 

školského roka. 

14.6.2021 Prezenčné zasadnutie rady školy:  

Program: 

1. Voľba riaditeľa školy na nasledujúce 

volebné obdobie 

Uznesenie. RŠ navrhla zriaďovateľovi na 

vymenovanie za riaditeľa na nasledujúce volebné 

obdobie 2021 – 2026 Mgr. Martina Capeka 

 

3.2. Informácia o činnosti pedagogickej rady 

 
Činnosť Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Pedagogická rada zasadala 

v školskom roku 2020/2021 osem 

krát. Predmetom rokovaní boli 

otázky obsahu a kvality výchovno – 

vzdelávacieho procesu, výchovné 

problémy (výchovné opatrenia, 

zníţené známky zo správania), 

podpora vzdelávania detí so ŠVVP, 

dištančné vzdelávanie – rozsah, 

obsah, dochádzka , krúţková 

činnosť, účasť na súťaţiach počas 

9.9.2020  Vyhodnocovacia pedagogická rada: 

1. Riaditeľ školy berie na vedomie hodnotiace 

správy vedúcich PK a MZ, školského poradcu, 

školského psychológa a koordinátora prevencií 

za školský rok 2019/2020. 

11.11.2020 Hodnotiaca pedagogická rada za 1. štvrťrok 

2020/2021 – prvý stupeň: 

Riaditeľ školy ukladá: 

1. Triednym učiteľom informovať o výchovno – 

vzdelávacích výsledkoch ţiakov a výchovných 

opatreniach zákonných zástupcov ţiakov. 
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dištančného vzdelávania, 

organizácia vyučovania vzhľadom 

na pandemické opatrenia, prijímacie 

pokračovanie, príprava zápisu 

ţiakov do 1. ročníka, správy 

z metodických zdruţení 

a predmetových komisií, činnosť 

inkluzívneho tímu, vzdelávanie PZ 

a OZ. 

 

preukázateľným spôsobom.   

T: do 13.11.2020 

2. Vyučujúcim prijať opatrenia na zlepšenie 

prospechu slabšie prospievajúcich ţiakov. 

3. Špeciálnemu pedagógovi v spolupráci 

s triednou učiteľkou v II.C vypracovať 

Individuálny študijný plán pre individuálne 

začleneného ţiaka II.C M. V., z dôvodu 

dlhodobej neprítomnosti v škole zo zdravotných 

dôvodov.  T: do 20.11.2020 

4. Dôsledne vykonávať dozory počas prestávok, 

v prípade podozrenia na šikanovanie okamţite 

postupovať v súlade so smernicou o šikanovaní 

a bezodkladne tieto skutočnosti ohlásiť 

priamemu nadriadenému. 

T: neustále  

12.11.2020 Hodnotiaca pedagogická rada za 1. štvrťrok 

2020/2021 – druhý stupeň: 

Riaditeľ školy berie na vedomie: 

1. Informácie triednych učiteľov o výchovno – 

vzdelávacích výsledkoch ţiakov za 1. Štvrťrok 

šk. roka 2020/2021. 

2. Informácie o priebehu dištančného vzdelávania 

3. Ukladá vyučujúcim dňom 16.11.2020 nastaviť 

a uplatňovať spôsob klasifikácie počas 

dištančného vzdelávania tak, aby bol v súlade 

s odporúčaniami MŠVVaŠ a oznámiť spôsob 

klasifikácie zákonným zástupcom ţiakov. 

4. Udeľuje pokarhania riaditeľom ţiakom V.P, 

R.B,M.T a berie na vedomie udelené 

pokarhania triednym učiteľom a zároveň ukladá 

triednym učiteľom povinnosť oznámiť túto 

skutočnosť zákonným zástupcom ţiakov. 

5. Ukladá PZ a OZ v prípade návštevy lekára 

a súbeţného čerpania dovolenky (počas 

dištančného vzdelávania) vopred informovať 

svojho priameho nadriadeného. 

 

13.1.2021/online Pedagogická rada: 

Riaditeľ školy ukladá triednym učiteľom, 

učiteľom a vedúcim PK a MZ 

1. Vypracovať zoznam ţiakov, ktorí nemôţu byť 

klasifikovaní, ktorí budú hodnotení stupňom 

nedostatočný, ktorým je navrhnuté výchovné 

opatrenie alebo zníţená známka zo správania, 

ktorí budú mať odloţenú klasifikáciu 

s odôvodnením a návrhom pomoci týmto 

ţiakom pri vzdelávaní. 

2. Poslať klasifikačnú správu do 18.1.2021. 

3. Informovať zákonných zástupcov ţiakov 

o navrhovaných opatreniach a nedostatočnom 

prospechu. 

4. Zapísať známky do IŢK a predmety TSV, 

HUV, VYV, ETV/NBV a THD hodnotiť 

absolvoval/ neabsolvoval. 

5. Zorganizovať online zasadnutia MZ a PK 

6. Odovzdať zápisnice PK a MZ v elektronickej 

forme 

25.1.2021 Hodnotiaca pedagogická rada za 1. polrok 

2020/2021 – druhý stupeň: 
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Riaditeľ školy: 

1. Berie na vedomie návrhy na klasifikáciu ţiakov 

2. Stupňa. 

2. Schvaľuje návrhy na udelenie výchovných 

opatrení. 

3. Udeľuje zníţené známky zo správania na 

základe návrhov triednych učiteľov. 

4. Ukladá triednym učiteľom informovať 

zákonných zástupcov ţiakov. 

5. Ukladá vyučujúcim uzatvoriť podklady na 

klasifikáciu do 27.1.2021 do 15: 00 h. 

 26.1.2021 Hodnotiaca pedagogická rada za 1. polrok 

2020/2021 – prvý stupeň: 

Riaditeľ školy: 

1. Berie na vedomie návrhy na klasifikáciu ţiakov 

1 stupňa. 

2. Schvaľuje návrhy na udelenie výchovných 

opatrení. 

3. Ukladá triednym učiteľom informovať 

zákonných zástupcov ţiakov. 

4. Ukladá vyučujúcim uzatvoriť podklady na 

klasifikáciu do 26.1.2021 do 15: 00 h. 

 

15.4.2021/online  Hodnotiaca pedagogická rada za 3. štvrťrok 

2020/2021: 

Riaditeľ školy: 

1. Berie na vedomie informácie o výchovno – 

vzdelávacích výsledkoch a priebehu 

dištančného vzdelávania. 

2. Schvaľuje návrhy na udelenie výchovných 

opatrení. 

3. Udeľuje zníţené známky zo správania na 

základe návrhov triednych učiteľov berie na 

vedomie informáciu o zapojení ţiakov do 

súťaţí a olympiád. 

4. Ukladá triednym učiteľom informovať 

zákonných zástupcov ţiakov. 

5. Ukladá vyučujúcim preštudovať podklady 

k návratu ţiakov 8. a 9. ročníka na prezenčné 

vzdelávanie. 

6. Ukladá učiteľom rešpektovať adaptačné 

obdobie pri návrate ţiakov do školy 

7. Ukladá venovať pozornosť triednej klíme a pri 

náznakoch šikanovania kontaktovať vedúcu 

inkluzívneho tímu. 

8. Ukladá učiteľom venovať zvýšenú pozornosť 

komunikácii s rodičmi. 

9. Ukladá triednym ţiakov P.V., E.P. e E.P. 

v otázke vymeškaných hodín konať v súlade 

s vyjadrením úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny. 

24. 6. 2021 Hodnotiaca pedagogická rada za 2. polrok 

2020/2021: 

Riaditeľ školy:  

1. Berie na vedomie informácie o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch ţiakov za 2.polrok 

školského roka 2020/2021.  

2. riaditeľ školy ukladá triednym učiteľom 

odovzdať podklady na tlač vysvedčení do 25.6. 

2021 do 8:00. 

3. riaditeľ školy berie na vedomie informácie 

triednych učiteľov, vedúcich metodických 



 

7 

 

7  

orgánov a ostatných vyučujúcich o priebehu 

dištančného vzdelávania.  

4. riaditeľ školy ukladá vyučujúcim ţiakov, ktorí 

budú konať opravnú skúšku vypracovať plán 

doučovania, v spolupráci s triednym učiteľom 

kontaktovať zákonných zástupcov detí 

a dohodnúť termíny a časy doučovania. 

5. riaditeľ školy udeľuje pokarhania ţiakom: A.L., 

B.S. a berie na vedomie napomenutia, 

pokarhania a pochvaly navrhnuté triednymi 

učiteľmi, ktorým zároveň ukladá 

preukázateľným spôsobom informovať o týchto 

skutočnostiach zákonných zástupcov ţiakov. 

6. riaditeľ školy udeľuje zníţené známky zo 

správania 

2. stupeň: M.F., M.T. 

3. stupeň: V.P., D.R a P.P 

4.stupeň: R.B. 

(Pri udeľovaní zníţenej známky zo správania za 

vymeškané hodiny počas dištančného 

vyučovania riaditeľ školy prihliadol na 

objektívne skutočnosti a mieru zavinenia 

absencií zákonnými zástupcami detí.) 

Zároveň ukladá preukázateľným spôsobom 

informovať zákonných zástupcov 

o schválených zníţených známkach zo 

správania. 

7. Riaditeľ školy ukladá triednym učiteľom 

zapísať udelené výchovné opatrenia a zníţené 

známky do klasifikačného hárku 

s odôvodnením. 

 

 

 

3.3. Informácia o činnosti metodických zdruţení  

 
Metodické zdruţenie ŠKD Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Metodické zdruţenie prerokovávalo 

hlavne zabezpečenie chodu 

školského klubu detí 

v pandemickom období – 

bezpečnosť detí v oddeleniach a pri 

výdaji stravy a o aktivitách detí 

a správaní sa v súlade s poriadkom 

ŠKD 

11.9.2020 1. Prerokovaný a schválený plán práce na školský 

rok 2020/2021. 

2. O vydávacích časoch detí zo ŠKD. 

3. O bezpečnostných a hygienických opatreniach 

počas pobytu detí v ŠKD. 

4. O organizácii rannej prevádzky. 

5. O evidencii detí. 

6. O reţime v školskej jedálni. 

Zodpovední: všetci členovia MZ 

 

18.11.2020 1. O uskutočnených akciách pre deti v rámci ŠKD 

2. O príprave na vianočné obdobie – výzdoba tried 

a školy. 

3. O výchovných problémoch a prejavoch 

šikanovania – konzultácie so školskou 

psychologičkou. 

4. O spôsobe preukazovania závaţných porušení 

poriadku ŠKD zákonným zástupcom dieťaťa. 

Na vedomie: všetci členovia MZ 

2.7.2020 1. O vyhodnotení činnosti MZ za uplynulý 

školský rok. 

2. O aktivitách za 3. štvrťrok školského roka 

3. O príprave na prechod na internetovú triednu 

knihu.  
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Metodické zdruţenie 1. -2. ročník  Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Na zasadnutiach metodických 

zdruţení s a prerokovávali plány 

práce na školský rok, práva detí, 

zlepšovanie čitateľskej a finančnej 

gramotnosti, kompetencie ţiakov 

v anglickom jazyku, podpora 

regionálnej výchovy a zdravého 

ţivotného štýlu, bezpečnosť ţiakov 

a prevencia úrazov, zvyšovanie 

profesijných kompetencií učiteľov, 

podpora výchovy a vzdelávania 

ţiakov so ŠVVP, tvorba IVVP, 

spôsob hodnotenia a klasifikácie, 

stupnice na hodnotenia písomných 

prác, harmonogram podujatí 

a aktivít, prospech a správanie 

ţiakov, prechod od dištančného k 

prezenčnému vyučovaniu, 

doučovanie ţiakov, ktorí zvládali 

dištančné vyučovanie v niţšej 

miere, doučovanie ţiakov počas 

letných prázdnin, príprava na 

komisionálne skúšky ţiakov. 

5.9.2020 7. Prerokovaný a schválený plán práce na školský 

rok 2020/2021. 

Zodpovední: všetci členovia MZ 

14.11.2020 1. Kontrola uznesenia z 5.9.2020 

2. Správa o vyhodnotení  prospechu a výchove za 

1. štvťrok 2020/2021. 

3. O kontrole plnenia TVVP. 

4. O správe o absolvovaní aktivít ţiakov. 

5. O opatreniach v prevencii šikanovania ţiakov. 

       Zodpovední: členovia MZ 

22.1.2021 1. O výchovných a vzdelávacích výsledkoch 

jednotlivých tried. 

2. O podpore slabo prospievajúcich ţiakov. 

3. O návrhoch a výchovné opatrenia a zníţené 

známky zo správania. 

        Zodpovední: členovia MZ 

8.4.2021 1. O výchovných a vzdelávacích výsledkoch 

jednotlivých tried a ţiakov. 

2. O priebehu dištančného vzdelávania. 

3. O podpore ţiakov v spolupráci s inkluzívnym 

tímom. 

Zodpovední: členovia MZ, špeciálny pedagóg 

a školská psychologička 

16.6.2021 1. O výchovných a vzdelávacích výsledkoch 

ţiakov. 

2. O návrhoch na výchovné opatrenia a zníţené 

známky zo správania. 

3. O práci so začlenenými ţiakmi. 

4. O vyhodnotení úspešných ţiakov 

v reprezentácii školy. 

5. O návrhu na letné doučovanie ţiakov. 

Metodické zdruţenie 3. - 4. ročník Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Na zasadnutiach metodických 

zdruţení s a prerokovávali plány 

práce na školský rok, práva detí, 

zlepšovanie čitateľskej a finančnej 

gramotnosti, kompetencie ţiakov 

v anglickom jazyku, prierezové 

témy, environmentálna výchova, 

podpora regionálnej výchovy 

a zdravého ţivotného štýlu, 

bezpečnosť ţiakov a prevencia 

úrazov, zvyšovanie profesijných 

kompetencií učiteľov, podpora 

výchovy a vzdelávania ţiakov so 

ŠVVP, tvorba IVVP, spôsob 

hodnotenia a klasifikácie, stupnice 

na hodnotenia písomných prác, 

harmonogram podujatí a aktivít, 

prospech a správanie ţiakov, 

prechod od dištančného ku 

prezenčnému vyučovania, 

doučovanie ţiakov, ktorí zvládali 

dištančné vyučovanie v niţšej 

miere. 

9.9.2020 1. O Prerokovaní a schválení plánu práce  pre 

školský rok 2020/2021, ktorý je v súlade so 

Sprievodcom školským rokom 2020/21 

2. O právach detí. 

3. O výchove a vzdelávaní detí 

v environmentálnej oblasti. 

4. O zaradení prierezových tém do výchovy 

a vzdelávania. 

 

10.11.2020 1. O výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. 

štvrťrok 2020/2021. 

2. Informácie školského špeciálneho pedagóga. 

3. Informácie školského psychológa. 

Na vedomie: členovia MZ 

19.1.2021-online 1. O výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. 

polrok 2020/2021. 

2. Informácie školského psychológa. 

3. O klasifikácii: Na základe rozhodnutia MŠ sa 

neklasifikujú predmety ETV, NBV, TV, HUV. 

Na vysvedčení sa zadáva absolvoval/a. 

Na vedomie: členovia MZ 

8.4.2021 1. O výchovno – vzdelávacích výsledkoch za 3. 

Štvrťrok 2020/2021.  

2. O plnení TVVP vzhľadom na dištančné 

vzdelávanie – v súlade s plánom, zmena 

poradia tematických celkov. 

3. O ţiakoch, u ktorých sa prehĺbili problémy so 
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vzdelávaním v súvislosti s dištančným 

vzdelávaním. 

4. O priebehu dištančného vzdelávania. 

5. O spolupráci so špeciálnym pedagógom. 

O prechodnom období po nástupe ţiakov do 

školy. 

 

 
 

3.4. Informácia o činnosti predmetových komisií  

 
Človek a príroda/BIO, FYZ, CHE  Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Na zasadnutiach predmetovej 

komisie a prerokovávali plány práce 

na školský rok, podpora regionálnej 

výchovy a zdravého ţivotného 

štýlu, bezpečnosť ţiakov 

a prevencia úrazov, zvyšovanie 

profesijných kompetencií učiteľov, 

podpora výchovy a vzdelávania 

ţiakov so ŠVVP, tvorba IVVP, 

spôsob hodnotenia a klasifikácie, 

stupnice na hodnotenia písomných 

prác, harmonogram podujatí 

a aktivít, prospech a správanie 

ţiakov, prechod od dištančného ku 

prezenčnému vyučovania, 

doučovanie ţiakov, ktorí zvládali 

dištančné vyučovanie v niţšej 

miere, účasť ţiakov na 

predmetových olympiádach 

a súťaţiach, adaptačná doba po 

prechode na prezenčné vzdelávanie, 

o účasti na seminároch, vyuţívanie 

interaktívnych pomôcok vo 

vzdelávaní, o dochádzke ţiakov na 

online hodiny, o externom testovaní 

eTest a Komparo 

11.9.2020 

 
1. O Prerokovaní a schválení plánu práce  pre 

školský rok 2020/2021, ktorý je v súlade so 

Sprievodcom školským rokom 2020/21. 

2. O plánovaných aktivitách, exkurziách a 

súťaţiach v šk. roku 2020/2021. 

3. O kontrole časovej dotácie hodín TVVP- 

import plánov do Edupage. 

4. O opatreniach na odstránenie prípadných 

následkov dištančného vzdelávania, 

opakovanie učiva, prípadné doplnenie učiva 

podľa Hodnotenia dištančného vzdelávania 

5. O vzdelávaní – profesijnom raste PZ. 

6. O zadávaní DÚ do Edupage – všetci členovia 

PK budú zadávať učivo a DÚ pre chýbajúcich 

ţiakov do Edupage. 

Zodpovední: členovia PK 

10.11.2021 1. O vyhodnotení výchovno- vzdelávacích 

výsledkov v 1.štvrťroku šk.r. 2020/21. 

2. O dištančnom vzdelávaní – v rámci 

predmetov PK je učivo preberané v súlade 

s TVVP, nedochádza zatiaľ k ţiadnym 

časovým sklzom alebo redukcii učiva. Všetky 

predmety PK sa vyučujú dištančnou formou 

(online ZOOM hodiny + zadávanie učiva cez 

edupage). Ţiaci, ktorí sa nezapájajú 

pravidelne do dištančnej výuky, prípadne 

chodia neskoro na online hodiny, 

nedodrţiavajú školský poriadok aj v rámci 

domácej výuky, boli nahlásení triednym 

učiteľom.  

3. O uskutočnených aktivitách – vzhľadom 

k pandemickej situácii sa neuskutočnili ţiadne 

školské aktivity v 1.štvrťroku šk.r.2020/2021 

4. O vyučovaní v odborných učebniach – 

vyučujúci vo všetkých predmetoch PK sa 

informovali o moţnostiach opätovného 

pouţívania odborných učební a vyjadrili 

potrebu ich pouţívať. 

5. O pouţívaní Interaktívnych titulov Taktik – 

učitelia PK majú záujem o interaktívnu 

biológiu, fyziku a chémiu pre 2.stupeň za 

zvýhodnenú cenu s licenciou na 1 rok. 

6. O účasti na odbornom webinári -  Členka PK 
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sa zúčastnila odborného webinára 

nakladateľstva Raabe s názvom Hráme sa 

s biológiou. 

Na vedomie: členovia PK 

21.1.2021 - online 1. O vyhodnotení výchovno- vzdelávacích 

výsledkov v 2.štvrťroku šk.r. 2020/21. 

2. O dištančnom vzdelávaní a plnení TVVP 

3. O uskutočnených aktivitách, akciách, 

exkurziách – v 2 štvrťroku.  

4. O profesijnom raste: Členka PK sa zúčastnila 

niekoľkých školení 

1. Ako viesť ţiakov k prosociálnosti - 

dištančné vzdelávanie (20.10.2020) 

2. Edukačné videohry vo vzdelávaní - 

prírodné vedy (24.11.2020)  

3. Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 

- prvá pomoc pri zasiahnutí elektrickým 

prúdom (7.12.2020)  

4. Dištančné vzdelávanie - ako to 

zvládnuť a nezblázniť sa (8.12.2020) 

5. Prečo je dôleţitá sociálna inteligencia 

a ako ju rozvíjať - dištančné vzdelávanie 

(17.12.2020) 

6. Online tipy a triky v práci učiteľa 

(20.01.2021)  

5. O poţiadavke na pomôcky – V rámci nášho 

PK sme poţiadali o zakúpenie nasledovných 

pomôcok: 

- nástenná mapa Fyzikálne veličiny 

a jednotky 

- digitálny mikroskop 

- lupy 

6. Interaktívne tituly Taktik – učitelia PK  môţu 

zatiaľ vyuţívať tituly Taktik Hravá chémia, 

biológia, fyzika či uţ v prezenčnom alebo 

online vyučovaní len v rámci prelistovania 

pracovných zošitov, privítali by sme obsah 

v digitalizovanej forme s licenciou na 1 rok. 

7. Fenomény sveta – v rámci predmetov PK 

bude moţné vyuţívať tento vzdelávací portál.  

Zodpovední : členovia PK 

9.4.2021 1. O dištančnom vzdelávaní – v rámci 

predmetov PK je učivo preberané v súlade 

s TVVP. Všetky predmety PK sa vyučujú 

dištančnou formou (online ZOOM hodiny + 

zadávanie učiva cez edupage). 

2. O uskutočnených aktivitách, akciách, 

exkurziách  

3. O projekte Erasmus + - Medzinárodné online 

stretnutie študentov aj učiteľov – 

prostredníctvom Google Meet, online aktivity 

– 15.2.2021 

Fenomény sveta – v rámci predmetov PK je 

vzdelávací portál aktívne vyuţívaný. 

4. O plánovaných aktivitách  -  Ekotopfilm - 
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envirofilm – Juniorfestival – enviromentálny 

filmový festival  - bude prebiehať 

premietaním alebo zdieľaním youtubových 

filmov s témou potravinového odpadu 

a uhlíkovej stopy – 26.4.- 30.4.2021 

Zodpovední. Členovia PK 

 21.6.2021 1. O vyhodnotení výchovno- vzdelávacích 

výsledkov v 4.štvrťroku šk. roku 2020/21 

2. O prezenčnom  vzdelávaní, vyhodnotenie – 

v priebehu 4.štvrťroka prešli ţiaci 

z dištančného vzdelávania na prezenčnú 

výučbu. V rámci adaptačného obdobia sme sa 

vo všetkých predmetoch riadili adaptačným 

plánom – metodickým usmernením návratu 

ţiakov do škôl. V rámci všetkých predmetov 

PK bolo učivo prebrané v súlade s TVVP, 

nedošlo k redukcii učiva.  

 O uskutočnených aktivitách, akciách, 

exkurziách - Ekotopfilm - envirofilm – Junior 

festival – environmentálny filmový festival  -  

prebiehal premietaním filmov z You tube 

s témou potravinového odpadu a uhlíkovej 

stopy – interaktívna forma účasti ţiakov - 

26.4.- 30.4.2021 (všetky ročníky 2.stupňa) 

 Komparo – v predmete Fyzika boli testovaní 

ţiaci 8.ročníka: 

- Počet testovaných ţiakov – 33, priemer 

skupiny – 48, 7%, rozdiel oproti 

celoslovenskému priemeru +6,3%. 

V porovnaní tried dosiahla  8.A o 13,2% 

lepšie výsledky ako 8.B. 

 Členka PK sa zúčastnila niekoľkých školení 

-Vírusové ochorenie od prvých príznakov  

(23.5.2021) 

  -Pohybová aktivita detí v čase pandémie  

(31.5.2021)  

  -Formatívne hodnotenie ţiakov (1.6.2021)  

   - Profesijný rozvoj učiteľa a moţnosti jeho 

kariérneho postupu (10.6.2021) 

Ako pracujeme s deťmi s ADHD (12.6.2021) 

 Erasmus +  Medzinárodné online stretnutie 

študentov aj učiteľov – virtuálna mobilita 

prostredníctvom ZOOM, online aktivity – 

7.6.-11.6.2021. 

3. O príprave záverečnej správy PK – členovia 

vypracujú podklady na prípravu záverečnej 

správy PK – priemery za jednotlivé 

predmety, ročníky a stručný komentár 

k vyhodnoteniu výsledkov v jednotlivých 

predmetoch. 

Na vedomie: členovia PK 
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Matematika a práca 

s informáciami/MAT, INF 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Na zasadnutiach PK sa 

prerokovávali výchovno – 

vzdelávacie výsledky ţiakov, účasť 

ţiakov na dištančnom vzdelávaní, 

zapojenie do olympiád a súťaţí, 

vyuţívanie nových progresívnych 

vyučovacích prostriedkov, plnenie 

a redukcia TVVP, presuny 

tematických celkov, adaptácia 

ţiakov po prechode  na prezenčnú 

formu vyučovania, externé 

testovania ţiakov, podpora slabo 

prospievajúcich ţiakov počas 

letných prázdnin. 

15.9.2020 5. O Prerokovaní a schválení plánu práce  pre 

školský rok 2020/2021, ktorý je v súlade so 

Sprievodcom školským rokom 2020/21 

6. O pouţívaní pracovných zošitov na 

matematike od vydavateľstva Libera Terra vo 

všetkých ročníkoch. 

7. O jednotnom hodnotení písomných prác 

a testov. 

18.11.2020 1. O vyhodnotení výchovno- vzdelávacích 

výsledkov ţiakov. 

2. O dištančnom vzdelávaní (Takmer všetci ţiaci 

sa pravidelne zapájajú do dištančného 

vzdelávania, plnia úlohy, ktoré pravidelne 

odovzdávajú. Deviataci majú naviac hodiny 

matematiky, ktoré sú dobrovoľné a kde sa 

pripravujú na Testovanie 9). 

3. O Súťaţiach, exkurziách a testovaniach na 

ktorých sme sa zúčastnili, alebo 

zúčastňujeme. 

4. O vyhodnotení výchovno- vzdelávacích 

výsledkov ţiakov. 

5. O dištančnom vzdelávaní. 

6. O súťaţiach, exkurzie a testovaniach na 

ktorých sme sa zúčastnili, alebo 

zúčastňujeme. 

Na vedomie: členovia PK 

13.4.2021-online 1. O kontrole slabo prospievajúcich ţiakov 

2. O dištančnom vzdelávaní (Všetci ţiaci sa 

pravidelne zapájajú do dištančného 

vzdelávania, okrem vyššie spomínaných 

ţiakov, plnia úlohy, ktoré pravidelne 

odovzdávajú. Učivo je preberane podľa časovo-

tematických plánov)  

3. O účasti v súťaţiach“  

4. O ďalších aktivitách: členky PK sa zúčastnili: 

Vyučovacej hodiny v spolupráci s Ajtyvit. 

Ţiaci sa hravou a kreatívnou formou učili 

programovať a vďaka microbit pochopia,  ako 

funguje aj zloţitejšia elektronika, ktorá nás 

obklopuje.  Micro:bit je malý vreckový 

počítač. 

Projektu Naučiť lepšie s témou Hry 

v matematike. 

workshopov: 1. Platforma Nearpod, 2. Ako 

rozlíšiť pravdu a hoax, 3.Efektívne 

vzdelávanie s Google, 4. Bezpečnosť v 

projektoch 

Na vedomie: členovia PK 

 17.6.2021 1. Kontrola a hlásenie slaboprosievajúcich ţiakov 

2. Dištančné vzdelávanie: Všetci ţiaci sa 

pravidelne zapájajú do dištančného 

vzdelávania. Učivo je preberané podľa časovo-

tematických plánov.  

3. Súťaţe, exkurzie a testovania na ktorých sme 

sa zúčastnili, alebo zúčastňujeme: 

4. O Testovaní 9 (bolo zrušené a nahradené 

monitoringom, na ktorom sa zúčastnilo 

pribliţne 500 škôl, medzi nimi aj naša) 

 KOMPARO 8 a 9 – uskutočnilo sa 13.5.2021 
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– výsledky našich ôsmakov a deviatakov 

hodnotíme ako výborné, nakoľko sme nad 

celoslovenský priemer). 

Na vedomie: členovia PK 

Jazyk a komunikácia/SJL Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Na zasadnutiach PK sa 

prerokovávali výchovno – 

vzdelávacie výsledky ţiakov, účasť 

ţiakov na dištančnom vzdelávaní, 

zapojenie do olympiád a súťaţí, 

plnenie a redukcia TVVP, presuny 

tematických celkov, adaptácia 

ţiakov po prechode  na prezenčnú 

formu vyučovania, adaptačný plán, 

doučovanie ţiakov. 

7.9.2020 1. O Prerokovaní a schválení plánu práce  pre 

školský rok 2020/2021, ktorý je v súlade so 

Sprievodcom školským rokom 2020/21 

Na vedomie: členovia PK 

4.11.2020 - online 1. O hodnotení výchovno-vzdelávacích 

výsledkov za 1.štvrťrok. 

2. O kontrole plnenia tematických plánov, 

a dištančného  vzdelávania 

Na vedomie: členovia PK 

20.1.2021 - online 1. O hodnotení výchovno-vzdelávacích 

výsledkov za 1.polrok 

2. O kontrole plnenia tematických plánov 

3. O kontrole písomných kontrolných prác podľa 

poţiadaviek učebných osnov (ţiaci ich napíšu 

po návrate do školy) 

4. O súťaţiach  

5. O hodnotení výchovno-vzdelávacích 

výsledkov za 1.štvrťrok. 

6. O ţiakoch, ktorí po návrate do školy budú 

vyţadovať špeciálnu pozornosť.  

7.  Testovanie 5 bolo tento rok zrušené. 

8. O kontrole plnenia TVVP – sklz v jazykovej 

zloţke. 

9. O príprave ţiakov na prijímacie pohovory 

Na vedomie: členovia PK 

16.6.2021 1. Jednotlivé členky vyhodnotili výsledky 

ţiakov za 2. polrok.  

2. O neprospievajúcich ţiakoch a o ich 

doučovaní počas letných prázdnin. 

3. O plnení TVVP 

4. O Testovaní 9  a jeho náhrad elektronickým 

testovaním vybranej vzorky ţiakov z 500 škôl 

Slovenska. 

5.  O externých testovaniach: vo všetkých 

testovaniach, externých meraniach vedomostí 

(E-testovanie, Komparo), ktoré sa v tomto 

školskom roku uskutočnili, vo všetkých 

ročníkoch naši ţiaci zo SJL dosiahli lepšie 

výsledky ako bol celonárodný priemer.  

Na vedomie: členovia PK 

Jazyk a komunikácia: ANJ/NEJ Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Na zasadnutiach PK sa 

prerokovávali výchovno – 

vzdelávacie výsledky ţiakov, účasť 

ţiakov na dištančnom vzdelávaní, 

zapojenie do olympiád a súťaţí, 

vyuţívanie nových progresívnych 

vyučovacích prostriedkov, plnenie 

a redukcia TVVP, presuny 

tematických celkov, adaptácia 

ţiakov po prechode  na prezenčnú 

formu vyučovania, o práci 

s nadanými ţiakmi a ţiakmi so 

ŠVVP, spolupráci s asistentmi 

učiteľa. 

10.9.2020 1. O prerokovaní a schválení plánu práce  pre 

školský rok 2020/2021, ktorý je v súlade so 

Sprievodcom školským rokom 2020/21 

2. O práci s nadanými ţiakmi 

3. O Inovovaných ŠKVP 

4. O pouţívaní učebníc a pracovných zošitoch 

5. O prierezových témach 

6. O ponukách mimoškolských aktivít 

7. O odoberaní cudzojazyčných časopisov 

Na vedomie: členovia PK                                                                                                                                                                                                             

5.11.2020- online 1. O hodnotení výchovno – vzdelávacích 

výsledkov ţiakov za 1. štvrťrok 

2. O kontrole plnenia TVVP                                                                                                                                                                                         

3. zvýšenej pozornosti  ţiakom so špeciálnymi 
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výchovno-vzdelávacími poruchami učenia. 

4. vypracovaní nových TVVP pre  celý 1. stupeň 

podľa nových učebníc: v 1.ročníku  First 

Friends 1, v 2. ročníku First Friends 2, v 3. 

ročníku Family and Friends 1 a v 4. ročníku 

Family and Friends 2 (2. edícia). Taktieţ  pre 

2. stupeň bolo treba vypracovať nové TVVP, 

pretoţe  sa vo všetkých ročníkoch pouţíva 

najnovšia 4. edícia Projectu. 

5. O vytipovaní  niektorých ţiakov na jazykové 

olympiády.  Vedúca PK  informovala o 

6. O ďalších aktivitách  PK CJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sekcia ANJ aj tento školský rok zabezpečila 

pracovné zošity pre všetky ročníky 

a chýbajúce učiteľské knihy a nahrávky 

k učebniciam.                                                              

Z príleţitosti Europskeho dňa jazykov- 26. 

septembra  vyučujúci PK CJ urobili výstavku 

prác ţiakov a informačných materiálov 

a rozprávali so ţiakmi o dôleţitosti cudzích 

jazykov. Pri tej príleţitosti pripravili reláciu 

o dôleţitosti cudzích jazykov aj do školského 

rozhlasu. Cieľom Europského dňa jazykov 

je  oslava  viacjazyčnosti a podpora štúdia 

cudzích jazykov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Na vedomie: členovia PK 

18.1. 2021 - online 1. O hodnotení výchovno – vzdelávacích 

výsledkoch ţiakov za 1. polrok šk. roka 

2020/2021. 

2. O problémoch so slaboprospievajúcimi 

ţiakmi v jednotlivých triedach. A 

individuálnemu prístupu špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami učenia 

naše asistentky naďalej  venujú  zvýšenú 

pozornosť.  

3. O plnení TVVP. 

4. O školskom kole olympiády v ANJ online 

v dvoch kategoriach.    

5. O okresnom kole OANJ                                   

uskutočnilo 13 .1. 2021 pod záštitou 

IUVENTY- organizátor ZŠ Lachova 1.  

Na vedomie: členovia PK 

 12.4.2021 1. O hodnotení výchovno-vzdelávacich 

výsledkov  ţiakov za 3. štvrťrok. 

2. O hodnotení dištančného  vyučovania  počas  

prerušenia  prezenčného  vyučovania     

3. O krajskom kole  OAJ, ktoré sa uskutočnilo 

10. februára 2021. Naša ţiačka  sa umiestnila  

na  6. mieste. 

4.  O plnení  TVVP a redukcii učiva.    

jazykových súťaţiach: 26. apríla sa 

uskutočnila online recitačno-spevácka súťaţ 

Novodobo so Shakespearom.                                                                                               

Dvaja naši ţiaci obsadili 2. miesta 

Na vedomie: členovia PK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

14.6.2021 1. O hodnotení výchovno-vzdelávacich 

výsledkov  ţiakov za 2. polrok 

2. O presune učiva do nasledujúceho školského 

roka. 

3. O Pouţívaní učebníc ANJ a NEJ v budúcom 
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školskom roku. 

Na vedomie: členovia PK 

Človek a spoločnosť, 

DEJ,GEG,OBN,ETV,NBV  

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Na zasadnutiach PK sa 

prerokovávali výchovno – 

vzdelávacie výsledky ţiakov, účasť 

ţiakov na dištančnom vzdelávaní, 

zapojenie do olympiád a súťaţí, 

vyuţívanie nových progresívnych 

vyučovacích prostriedkov, plnenie 

a redukcia TVVP, presuny 

tematických celkov, adaptácia 

ţiakov po prechode  na prezenčnú 

formu vyučovania. 

7.9.2021 

1. O prerokovaní a schválení plánu práce  pre 

školský rok 2020/2021, ktorý je v súlade so 

Sprievodcom školským rokom 2020/21 

2. O plánovaných exkurziách, akciách a 

prednáškach v školskom roku 2020/2021: 

O finančných poţiadavkách pre Radu rodičov 

na školský rok 2020/2021: 

Geografická olympiáda -  10, eur, 

Dejepisná olympiáda -  10, eur, 

Fenomény sveta: voda, vzduch, slnko, 

kultúra, komunikácia a peniaze – 1 500,- eur. 

3. O tematických výchovno-vzdelávacích plánoch 

jednotlivých predmetov  

4. O kontrole časovej dotácie jednotlivých 

predmetov (viď plán práce PK). 

5. O pouţívaných učebniciach: V súvislosti 

s Inovovaným ŠVP sa bude pouţívať 

v predmete  geografia v 6. ročníku učebnica 7. 

ročníka, v 7. ročníku učebnica 8. ročníka, v 8. 

ročníku učebnicu 9. ročníka a v 9. ročníku 

učebnica 6. ročníka.   

Na vedomie: členovia PK a riaditeľ školy 

11.11.2020 online 1. O výchovno-vzdelávacích výsledkoch v 1. 

štvrťroku 

2. O príprave ţiakov na predmetové olympiády 

a súťaţe 

3. O plnení TVVP a počtu hodín, venujúcich sa 

jednotlivých tém v ETV a NBV. 

4. O poţiadavke na zakúpenie Fenoménov sveta 

a interaktívnych titulov Taktik 

20.1.2021 - online 1. O výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. 

polrok 

2. O uskutočnených mimoškolských aktivitách 

a súťaţiach 

3. O plnení TVVP 

4. O priebehu dištančného vzdelávania 

5. O vzdelávaní učiteľov: webinár: Čitateľská 

gramotnosť na etike? Áno! 8. februára 2021 

s dokladom o ukončení formou certifikátu 

 5.4.2021 1. O výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 3. 

štvrťrok. 

2. O uskutočnenej mimoškolskej činnosti. 

3. O plnení TVVP. 

4. O vyhodnotení dištančného vzdelávania. 

5. O návrhu na nákup didaktických pomôcok. 

Na vedomie: členovia PK 

16.5.2021 1. O výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 2. 

Polrok. 

2. O uskutočnenej mimoškolskej činnosti. 

3. O plnení TVVP. 

4. O vyhodnotení dištančného vzdelávania. 

5. O návrhu na nákup didaktických pomôcok. 

Na vedomie: členovia PK 
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Zdravie a pohyb, umenie 

a kultúra, človek a svet práce: 

TSV, THD, HUV, VYV 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

Na zasadnutiach PK sa v prevaţnej 

miere riešil spôsob online 

vyučovania, plnenia TVVP a ich 

úprav, systém vyučovania po 

návrate do školy v kontexte 

pandemických opatrení 

a hodnotenie ţiakov. Súťaţe 

a olympiády sa vzhľadom na 

povahu vyučovaných predmetov 

neuskutočnili. 

10.9.2021 

1. O prerokovaní a schválení plánu práce  pre 

školský rok 2020/2021, ktorý je v súlade so 

Sprievodcom školským rokom 2020/21 

2. O kontrole TVVP 

3. O prerokovaní potreby opakovania učiva 

z minulého roka z dôvodu dištančného 

vzdelávania. 

4. O oboznámení sa s organizačnými pokynmi 

MŠVVaŠ SR pre školský rok 2020/2021 

5. O Podpore  informovať o ochrane a právach 

detí medzi osobami, ktoré majú pravidelný 

kontakt s deťmi v oblasti výchovy 

a vzdelávania 

6. O zdravom ţivotnom štýle  

7. O zadávaní domácich úloh cez EduPage. 

8. O plánovaných aktivitách  

10.11.2021 - online 1. O vyhodnotení výchovno-vzdelávacích 

výsledkov v 1. štvrťroku 

2. O zrušení vyučovania výchovných predmetov 

z dôvodu pandémie od 26. októbra 2020. 

3.  O plnení TVVP  

4. O dištančnom vzdelávaní: výchovy sa dištančne 

nevyučujú 

5. O nákupe didaktických pomôcok 

18.1.2021 - online 1. O vyhodnotení výchovno-vzdelávacích 

výsledkov v 1. polroku 2020/2021 

2. O obnovení dištančného vzdelávania 

výchovných predmetov od 30. novembra 2020– 

ţiaci sú hodnotení absolvoval/neabsolvoval 

Na vedomie: členovia PK 

 

9.4.2021 - online 1. O vyhodnotení výchovno-vzdelávacích 

výsledkov v 3. štvrťroku 2020/2021: predmety 

sa klasifikujú:absolvoval/neabsolvoval 

2. O plnení TVVP: zlučovanie tém, TVS 

vyučovaná dištančne – domáce cvičenia 

3. O online vyučovaní TSV 

Na vedomie: členovia PK 

22.6.2021 1. O vyhodnotení výchovno-vzdelávacích 

výsledkov v 2. polroku 2020/2021                   
2. O plnení TVVP, úprava pre TSV: prezenčne s 

obmedzeniami /mimo telocvične/ s novou 

témou: Pohybové aktivity na školskom dvore. 

3. O poţiadavke na nákup učebníc 

Učitelia THD vyslovili poţiadavku na 

zakúpenie učebníc z techniky aj pre ţiakov 7. – 

9. ročníka (z ministerského príspevku pre 

školy).  

Na vedomie: členovia PK 

 

 

 

 

 

3.5. Informácia o činnosti odborného inkluzívneho tímu  
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Počet zasadnutí : 3 

 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

14.4.2021 1. O kreovaní inkluzívneho tímu. 

2. O postupoch práce a štruktúre inkluzívneho 

tímu. 

2. O práci so skupinovo začlenenými ţiakmi. 

12.5.2021 1. O pomoci ţiakom po návrate. z dištančného 

vzdelávania. 

2. O spolupráci so školským psychológom. 

10.6.2021 1. O administrácii nových začlenených ţiakov pre 

školský rok 2021/2022. 

 

Inkluzívny tím bol riaditeľom školy zriadený 1. 4. 2021. Na jeho čele stojí vedúca – špeciálna 

pedagogička a jeho členmi sú: školská psychologička, päť asistentov učiteľa financovaných zo 

štrukturálnych fondov EÚ, dvaja financovaní z nenormatívnych zdrojov  a jeden zo zdrojov MČ 

Bratislava – Petrţalka. Na zasadnutiach inkluzívneho tímu sa riešia aktuálne problémy a postupy pri 

vzdelávaní jednotlivých ţiakov a otázky operatívnej spolupráce s vyučujúcimi a zákonnými 

zástupcami ţiakov. 

 

4. POČET ŢIAKOV 

 

4.1. Počet ţiakov v ZŠ a v ŠKD 
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1. 3  58  2 53 3  56  2 44 

2. 3  68  2 60 3  67  2 37 

3. 3  58  2 41 3  62  2 35 

4. 3  61  1 32 3  61  1 18 

5. 2  52    2  52    

6. 3  59    3  59    

7. 2  52    2  54    

8. 2  43    2  42    

9. 1  31    1  30    

Spolu 22  482   186 22  484   134 

Počet ţiakov v jednotlivých triedach nevykázal významný pohyb. Pokles počtu ţiakov o 52 

v školskom klube detí bol jednoznačne spôsobený obavami zákonných zástupcov zo zdravotných 

rizík vyplývajúcich z pandémie Covid – 19. 

 

4.2. Počet ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

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

Stav k 15.9.2020 0 2 7 9 2 5 6 5 6 42 

Stav k 31.8.2021 0 2 7 10 2 5 7 5 6 44 

Počet ţiakov špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je v porovnaní s minulým rokom 

stabilizovaný. Zmena je  však v tom, ţe rastie počet detí, ktorých poruchy majú závaţnejší charakter. 
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Ide hlavne o poruchy správania, čo si v mnohých prípadoch vyţaduje výraznejšie intervencie 

inkluzívneho tímu a intenzívnu spoluprácu s príslušnými odborníkmi. 

 

5. POČET ZAPÍSANÝCH ŢIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA V ŠKOL. ROKU 2020/2021 

 

Počet zapísaných ţiakov* Z počtu zapísaných ţiakov 

Spolu Dievčatá – počet/% Odklady – počet/% Nezaškolení v MŠ – počet/% 

88 52/59 16/18 6/6,8 

Do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021 nastúpilo 58 detí do troch tried. Rozdiel medzi 

počtom zapísaných detí, odkladmi a reálnym počtom prvákov je tak, ako kaţdý rok, spôsobený 

duplicitnými zápismi ţiakov na viacero škôl zo strany zákonných zástupcov detí, čo v konečnom 

dôsledku vedie k rozhodovaniu rodičov na poslednú chvíľu a táto skutočnosť značne komplikuje 

personálne zabezpečenie vzdelávania prvákov. V minulom školskom roku bolo v riadnom termíne 

zapísaných 82 ţiakov. 

 

6. POČET ŢIAKOV, KTORÍ SI PODALI PRIHLÁŠKU NA VZDELÁVANIE V STREDNEJ   

ŠKOLE, A POČET ŢIAKOV PRIJATÝCH NA VZDELÁVANIE V STREDNEJ ŠKOLE 

 

 

R
o

čn
ík

 

Počet ţiakov 

Gymnázium Stredná odborná škola 
Konzerva- 

tórium  osemročné 

štúdium 

päťročné 

štúdium 

štvorročné 

štúdium 
päťročná štvorročná trojročná dvojročná 

Prih. Prij. Prih. Prij. Prih. Prij. Prih. Prij. Prih. Prij. Prih. Prij. Prih. Prij. Prih. Prij. 

5. 15 7 - - - - - - - - - - - - 1 1 

8. - - 15 4 - - 3 2 - - - - - - - - 

9. - - 2 1 4 3 3 0 24 21 1 1 0 0 0 0 

Sp: 15 7 17 5 4 3 6 2 24 21 1 1 0 0 0 1 

   Legenda: Prih. – prihlásení, Prij. – prijatí po zapísaní 

 

5.ročník: 

Po minuloročnom páde záujmu o osemročné gymnáziá pozorujeme tento rok opätovne nárast 

podaných prihlášok a hlavne dvojnásobnú úspešnosť prijatia na 8- ročný typ štúdia. Na počet detí 

v triede je to najvyššie percento prijatých ţiakov za posledných 5 rokov. Ţiaci počas domáceho 

vyučovania, aj po skúsenostiach rodičov s konkurenciou z minulých rokov vyuţili čas na individuálnu 

prípravu a rôzne formy doučovania. Z počtu prihlásených bola prijatá polovica ţiakov,  1 ţiačka  na 

tanečné konzervatórium.  

8.ročník: 

Stredné školy  poučené minuloročnou mimoriadnou situáciou, kedy sa zohľadňovali len 

prospechové kritériá, pripravili tento rok pre ţiakov 8.ročníka riadne talentové prijímacie skúšky, ktoré 

vykonávali prezenčnou formou. Oproti minulému roku vzrástol počet prijatých ţiakov na bilingválne 

školy (4 ţiaci prijatí na gymnáziá a 2 ţiaci na obchodné akadémie). Ţiaci získali na prípravu čas 

naviac, keďţe skúšky sa konali netradične aţ v májovom termíne. Z počtu prihlásených ţiakov 

8.ročníka vychádza na prijatých pribliţne 40%, gymnáziá pripravili tento rok náročné prijímacie 

skúšky a chceli prijať ozaj len tých najlepších. Celkovo môţeme konštatovať, ţe záujem o bilingválne 

štúdium pretrváva, na čo reagujú aj stredné školy a za ostatné roky pribudlo viacero škôl, ktoré 

umoţňili túto formu štúdia. 

9.ročník: 

Stredné školy nastavili tento rok z dôvodu dištančného vyučovania a minuloročného 

neobjektívneho prijímacieho procesu mimoriadne prísne kritériá prijímacieho konania. Dôkazom toho 

je prijatie niektorých ţiakov aţ v 2.kole, príp. viacero prijatí aţ po odvolaní sa.  Oproti minulému roku, 

kedy bola viac ako tretina ţiakov zapísaná na gymnáziá, keď bol jediným kritériom prospech na ZŠ, 
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v tomto školskom roku sa zapísali na gymnáziá len 4 ţiaci, čo je necelých 14%. Väčšina ţiakov 

uprednostnila 4-ročné SOŠ, mnoho z nich je zapojených do duálneho systému vzdelávania, aţ 43% 

ţiakov je prijatých na školy s týmto typom vzdelávania. Študenti tak získavajú  vyššiu konkurenčnú 

výhodu pre uplatnenie sa na trhu práce. Keďţe maturita je stále prioritou, 3-ročnú SOŠ si vybral len 1 

ţiak a na 2-ročnú sa nezapísal podobne ako minulé roky nikto. 

 

7. VÝSLEDKY HODNOTENIA ŢIAKOV PODĽA POSKYTNUTÉHO STUPŇA 

VZDELÁVANIA 

 

7.1. Celkový prospech podľa poskytovaného stupňa vzdelania k 31.8.2021. 

 

Ročník 

Prospeli 

s vyznamenaním 

Prospeli veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Nehodnotení 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

1.     52 92,86 1 1,79 3 5,35 

2. 63 94,00 2 3,00 1 1,50 0 0 1 1,50 

3. 53 86,50 4 6,50 3 5,30 0 0 1 1,70 

4. 45 73,80 10 16,40 3 4,90 0 0 3 4,90 

I. 

stupeň 
161 63,54 16 6,47 59 26,19 1 0,44 8 3,36 

5. 31 59,70 13 25,00 5 9,62 0 0 3 5,77 

6. 32 54,20 18 30,50 5 8,50 0 0 4 6,80 

7. 30 56,00 5 9,40 16 30,00 1 1,80 2 3,50 

8. 17 39,54 14 32,55 8 18,60 0 0 4 9,31 

9. 7 23,32 14 46,67 5 16,67 0 0 4 13,34 

II. 

stupeň 
114 46,55 64 28,8 39 16,78 1 0,36 17 7,77 

ZŠ 275 55,00 80 17,63 98 21,48 2 0,4 25 5,56 

Vysvetlivky: Nehodnotení – ţiaci  vzdelávaní v zahraničí.  

Ţiaci prvého ročníka boli hodnotení slovne s prospechom „prospel“. Na 2. Stupni neboli klasifikované 

predmety EZV/NBV, TSV, HUV,VYV a THD. 

 

7.2. Hodnotenie správania ţiakov k 31.8.2021  

 

Ročník 

Stupeň hodnotenia správania 

veľmi dobré uspokojivé menej uspokojivé neuspokojivé 

Počet ţiakov 
% 

Počet 

ţiakov 
% 

Počet ţiakov 
% 

Počet ţiakov 
% 

1. 53 100,00 0 0 0 0 0 0 

2. 66 100,00 0 0 0 0 0 0 

3. 60 100,00 0 0 0 0 0 0 

4. 57 98,28 0 0 1 1,72 0 0 

5. 49 100,00 0 0 0 0 0 0 

6. 54 98,19 1 1,81 0 0 0 0 

7. 47 92,20 1 1,90 2 3,94 1 1,96 

8. 39 100,00 0 0 0 0 0 0 

9. 26 100,00 0 0 0 0 0 0 

Spol

u 
451 98,75 2 0,42 2 0,62 1 0,21 

 

V ostatných ročníkoch boli udelené len známky veľmi dobré. V uvedenom stave nie sú 

započítaní ţiaci, plniaci si povinnú školskú dochádzku v zahraničí. 
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V minulom školskom roku bola udelená len jedna dvojka zo správania. Zhoršenie správania je 

jednoznačne spôsobené narušením sociálnych väzieb detí počas dištančného vzdelávania. U ţiakov sa 

prejavuje zvýšená agresivita a prejavy fyzického násilia a sebeckého správania. 

V školskom roku 2020/2021 zasadala výchovná komisia trikrát. Obsahom zasadnutí bolo 

závaţné porušovanie školského poriadku. Takisto sme riešili podozrenia na šikanovanie ţiakov. Obsah 

všetkých zasadnutí je zachytený zápisnične. V školskom klube detí sme boli nútení pristúpiť 

k vylúčeniu ţiaka na základe závaţného porušenia poriadku ŠKD.  

 

7.3. Výsledky externých meraní  

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zrušil Rozhodnutím číslo 

2021/9113:1-A1810 zo 4. januára 2021 v školskom roku 2020/2021 externé testovanie ţiakov 5. 

ročníka základných škôl a určil, ţe externé testovanie ţiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční 

v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021.  

Rozhodnutím číslo 2021/15060:1-A1810 z 27. mája 2021 minister školstva rozhodol, ţe sa v školskom 

roku 2020/2021 zrušuje externé testovanie ţiakov 9. ročníkov základných škôl.  

Celoplošné testovanie deviatakov bolo nahradené testovaním na reprezentatívnej vzorke, ktorej 

súčasťou bola aj ZŠ Lachova 1. 

 

Slovenský jazyk a literatúra Matematika 
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26 21 18,1       18,5 60,5 61,6 26 21 18,7 16,9 62,2 56,4 

  

8. POČET PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV, ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV  

A ĎALŠÍCH ZAMESTNANCOV 

 

8.1. 

 

Celkový počet zamestnancov školy   

Z
 t

o
h

o
 

zamestnanci základnej školy 58 

zamestnanci školského klubu detí 8 

zamestnanci školskej jedálne 6 

zamestnanci centra voľného času 0 

Počet pedagogických zamestnancov v základnej škole   

Z
 t

o
h

o
 

kvalifikovaní učitelia 33 

nekvalifikovaní učitelia 0 

doplňujúci si kvalifikáciu  0 

pedagogickí asistenti  6 

školskí špeciálni pedagógovia 1 

Počet vychovávateľov v školskom klube detí  7 
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8. 2. Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov  

 

Dosiahnuté vzdelanie SOŠ VŠ I. stupňa VŠ II. stupňa nekvalifikovaní 

Učitelia 0 0 33 0 

Vychovávatelia 5 0 2 0 

Školskí špeciálni 

pedagógovia 
0 0 1 0 

Pedagogickí asistenti 2 0 4 0 

Spolu 7 0 40 0 

 

 

9. INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH A ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

 

9.1. Aktivity organizované školou, ŠKD, školskou kniţnicou, aj prezentačné aktivity  

 
Názov aktivity Účastníci Cieľ 

ZŠ 
YOYO mánia - cvičenie s Yoyom  

 

Ţiaci 3.-9. ročníka Ţiaci boli vedení k tomu, ţe cvičenie 

môţe byť zábava, pri ktorej sa trénuje 

nielen telo ale aj myseľ a je zároveň 

prípravou na individuálnu 

prezentáciu s hudbou i bez hudby. 

Projekt: Naučiť lepšie, odmeniť 

viac - Spoločenské hry v 

matematike 

Ţiaci 5. -9. ročníka Ţiaci 8. ročníka vytvárali 

spoločenské hry, ktorých cieľom bolo 

utvrdiť si vedomosti, ale tieţ zlepšiť 

manuálne zručnosti. Prínosom je, ţe 

ţiaci videli výsledok svojej práce, 

ktorý je aj vyuţiteľný. 

Beseda na tému Ako šetriť 

 

 Finančná gramotnosť 

 

Medzinárodný deň školských 

kniţníc 

Ţiaci 1. -4. ročníka Čitateľská gramotnosť a história 

svojej vlasti 

Beseda na tému: ako šetriť Ţiaci 1. - 4. ročníka Finančná gramotnosť 

Exkurzia: Dunajská Luţná- dobré 

jablká 

Ţiaci 1. - 4. ročníka Zdravý ţivotný štýl 

Workshop Slovart Ţiaci 1. - 4. ročníka Rozvoj manuálnych zručností 

Vianočná besiedka Ţiaci 1. - 4. ročníka Tradície, v triednych kolektívoch 

Výchovný koncert „Čarovná Ţiaci 1. - 4. ročníka Spoznávanie kultúrneho dedičstva 

Z
 t

o
h

o
 kvalifikovaní 6 

nekvalifikovaní  0 

doplňujúci si kvalifikáciu 1 

Počet vychovávateľov v centre voľného času 0 
Z

 t
o

h
o
 kvalifikovaní 0 

nekvalifikovaní  0 

doplňujúci si kvalifikáciu 0 

Počet odborných zamestnancov  0 

Z
 t

o
h

o
 

školský psychológ 1 

zahraničný lektor  0 

tréner 0 

iní 0 

Počet nepedagogických zamestnancov  7 
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Názov aktivity Účastníci Cieľ 

pastelka“ svojej vlasti 

Školská Bibliotéka Ţiaci 1. - 4. ročníka Popularizácia čítania 

Vlastivedné vychádzky Ţiaci 1. - 4. ročníka Spoznávanie svojho mesta 

 

9.2. Účasť ZŠ, ŠKD  na aktivitách iných subjektov 

 
Názov aktivity Účastníci Prínos v súlade s cieľmi ZŠ 

ZŠ Erasmus + , SAIIC, eTwinnig 

 Ţiaci 6.-9. ročníka V rámci medzinárodného projektu 

Erasmus+ sa štvrtá školiaca aktivita 

konala virtuálne. Aj keď sme kvôli 

pandemickej situácii nemohli privítať 

študentov z partnerských krajín – Česka, 

Chorvátska a Lotyšska priamo na pôde 

našej školy, presunuli sme sa do online 

priestoru a pripravili sme pre partnerov 

program plný zaujímavých aktivít 

súvisiacich s objektom nášho výskumu. 

Okrem komunikačných a jazykových 

zručností sa študenti zdokonalili hlavne 

v digitálnych technológiách. 

Zahraničným partnerom sme predstavili 

nielen naše metódy a výsledky 

pozorovania, ale aj našu školu a krásy 

Slovenska. 

 

Viem, čo zjem, ÚVZ Bratislava 

 Ţiaci 5 . - 6. ročníka Osvojiť si zásady zdravého ţivotného 

štýlu uţ v detskom veku, hravou formou 

motivovať k vyváţenému ţivotnému 

štýlu, správnym stravovacím návykom a 

pohybu. Aktivity sa realizovali aj počas 

domáceho vyučovania.  

Ekotopfilm – envirofilm    Juniorfestival, MFF eko s.r.o. 

 Ţiaci 2. stupňa Prostredníctvom enviromentálneho 

filmového festivalu priniesť 

mnoţstvo motivačných myšlienok 

ako a prečo sa správať šetrne k našej 

planéte. Festival prebiehal 

premietaním youtubových filmov 

s témou potravinového odpadu 

a uhlíkovej stopy s interaktívnou 

spoluúčasťou ţiakov 

   

Komparo: zemepis, dejepis, matematika, slovenský jazyk a literatúra/Exam testing 

 Ţiaci 2. stupňa Periodický, nezávislý, externý systém 

merania vzdelávania na vstupe, počas 

štúdia a na výstupe 

Edulab – fenomény sveta 

 Ţiaci 2. stupňa Vyuţívanie digitálneho obsahu na 

vzdelávanie ţiakov 2. stupňa 

 

   

eTest: matematika, slovenský jazyk a literatúra/ NÚCEM 

 Ţiaci 5.-9. ročníka Periodický, nezávislý, externý systém 

merania vzdelávania na vstupe, počas 

štúdia a na výstupe 

Divadlo spoza voza Ţiaci 1. -4. ročníka Ekologická výchova 
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Názov aktivity Účastníci Prínos v súlade s cieľmi ZŠ 

   

   

   

Attomat Ţiaci 5.-9. ročníka Súťaţ zameraná na rozvoj 

matematických schopností 

a zručností, ktorá prebieha online. 

Korešpondenčný seminár MAKS  Riešenie zaujímavých a praktických 

matematicko-logických príkladov 

vyuţiteľných v ţivote. 

Petrţalské súzvuky Ferka Urbánka ţiaci 5.-9. ročníka Rozvoj tvorivosti a komunikačných 

zručností začínajúcich autorov, 

prehlbovanie štylistických schopností 

jednotlivcov,  publikovanie vlastnej 

literárnej tvorby 

Divadlo Clipperton - Aladin Ţiaci 1. -4. ročníka Dramatizácia textu 

 

 

9.3. Predmetové súťaţe a olympiády 

Názov 

súťaţe/olympiády 

Školské 

kolo 
Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo 

Počet 

účastníkov 

Počet 

účastníkov 
Umiestnenie 

Počet 

účastníkov 
Umiestnenie 

Počet 

účastníkov 
Umiestnenie 

Matematické 

Matematická 

olympiáda 
25 10 

1 miesto 

(8x) 

2, 3. miesto 

0 0 0 0 

Pytagoriáda P3-P4 24 4 3. 0 0 0 0 

iBobor 0 0 0 0 0 73 
17 ţiakov 

100% 

Pytagoriáda P5-P8  16 
9 

úspešných 

riešiteľov 

0 0 0 0 

Maxík 15 Nekoná sa  Nekoná sa  Nekoná sa  

Klokanko 3 16 Nekoná sa  Nekoná sa  Nekoná sa  

Klokanko 4 8 Nekoná sa  Nekoná sa  Nekoná sa  

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre 

 5 1 3. 0 0 0 0 

Šaliansky Maťko 

 11 1 3. 0 0 0 0 

Jazykové – Olympiáda v anglickom jazyku 

 5 2 3. 1 6. 0 0 

Novodobo zo Shakespearom/ANJ 

 0 2 2., 6. 0 0 0 0 

Prírodovedné - Fyzikálna olympiáda 

 2 1 1. 0 0 0 0 

Športové – v školskom roku 2020/2021 sa z pandemických dôvodov športové súťaţe nekonali. 

 0 0 0 0 0 0 0 

Dejepisná olympiáda 

 12 7 1. 0 0 0 0 

Geografická olympiáda 

 8 8 3. 0 0 0 0 
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Medzinárodné súťaţe 

 

V tomto školskom roku sa ţiaci školy nezúčastnili ţiadnej medzinárodnej súťaţe. 

 

10. INFORMÁCIE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 

 
Názov projektu Vyhlasovateľ 

projektu 

Cieľ, cieľová 

skupina 

Termín začatia 

a ukončenia 

Finančné 

zabezpečenie 

ENTER pre školy Nadácia Pontis Cieľom grantového 

programu je 

sprístupniť ţiakom a 

ţiačkam druhého 

stupňa základných 

škôl  

hravou, zaujímavou a 

interaktívnou formou 

svet digitálnych 

technológií a 

programovania  

prostredníctvom 

micro:bitov. 

November 2020- jún 

2021 

1 000,- 

Dištančné 

vzdelávanie pre 

deti zo sociálne 

znevýhodneného 

prostredia 2021 

Nadácia Pontis Cieľom grantovej 

výzvy je podporiť 

deti zo sociálne 

znevýhodneného 

prostredia pri 

dištančnom 

vyučovaní 

zabezpečením 

technického 

vybavenia a 

potrebného 

príslušenstva.   

Apríl 2021- jún 2021 1 500,- 

Svet plastelíny Svet plastelíny Podpora inštitúcií a 

organizácií, ktoré 

povaţujú pouţívanie 

kreatívnych hier za 

dôleţité vo svojej 

kaţdodennej práci s 

deťmi. 

November 2020-jún 

2021 

500,- 

Čítame radi MŠ SR Podpora čitateľskej 

gramotnosti v rámci 

projektu „Čítame 

radi“  

nákupom detských a 

mládeţníckych kníh 

a audiokníh,  

prípadne  

odborných kníh 

December 2020-apríl 

2021 

800,- 

Erasmus+ EÚ- výzva 2018 Medzinárodná 

spolupráca v rámci 

vyučovania 

prírodovedných 

predmetov, ţiaci 2. 

Stupňa (6.-9. ročník) 

August 2019- august 

2022 

30 714,- € 
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 11. INFORMÁCIE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE  

 

V sledovanom školskom roku 2020/2021 nebola v ZŠ Lachova 1 vykonaná ţiadna inšpekcia.  

 

12. INFORMÁCIE O PRIESTOROVÝCH PODMIENKACH A  MATERIÁLNO-

TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY 

 

12.1. Priestorové podmienky  

 

Škola má:  

 

25 kmeňových učební, v ktorých prebieha denné vyučovanie 

Odborné učebne: 

1. Chémie 

2. Fyziky 

3. Jazyková učebňa 1 

4. Jazyková učebňa 2 – vo výstavbe. 

5. Učebňa informatiky 1 

6. Učebňa informatiky 2 

7. Učebňa biológie 

8. Školské dielne 

9. Veľká telocvičňa 

10. Malá telocvičňa 

 

Škola vyuţíva  posilňovňu, školskú kuchynku a miestnosť na výučbu náboţenskej výchovy. 

Taktieţ je k dispozícii miestnosť na prácu so začlenenými ţiakmi a ţiakmi so ŠVVP. 

Všetky kmeňové aj odborné učebne vyhovujú priestorovými dispozíciami (podlahová plocha aj objem 

miestnosti) na výchovu a vzdelávanie detí. Vo všetkých učebniach (okrem telocviční) je tečúca pitná 

voda, v šiestich aj TÚV. Miestnosti sú vykurované ústredným kúrením. Vo všetkých miestnostiach je 

osvetlenie spĺňajúce hygienické normy. V triedach je podlahová krytina PVC/linoleum, ktoré je 

staršieho dáta a je nutná jeho výmena jednak z estetického hľadiska a v niektorých triedach aj 

z bezpečnostného (vyţaduje si neustálu údrţbu) hľadiska. Podklad palubovky v telocvičniach je na 

mnohých miestach poškodený, no spĺňa všetky bezpečnostné kritériá. Škola ma dostatočné priestory 

na plnenie Štátneho aj školského vzdelávacieho programu. 

 

Školský klub detí 

V školskom klube detí pracovalo 7 oddelení, v ktorých prebiehala činnosť podľa výchovného 

programu „Naša cestička k úspechu“ . Oddelenia pracovali v dvoch učebniach, ktoré sa nevyuţívajú na 

ranné vyučovanie a v piatich kmeňových učebniach. Činnosť ŠKD prebieha na školskom dvore, 

v telocvični aj v školskej kniţnici. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v tomto školskom roku 

neprebiehali ţiadne iné externé aktivity. Vzhľadom na relaxačnú povahu činnosti ŠKD by sme privítali 

revitalizáciu priestorov. Snaţili sme sa získať finančné prostriedky prostredníctvom projektov, ţiaľ, 

zatiaľ neúspešne. 

Školská kniţnica 

Školská kniţnica je samostatná miestnosť vo vedľajšom trakte, čo vytvára kľudné a tiché 

prostredie pre čitateľov. Kapacita na sedenie je 25 ţiakov. Kniţnica má určeného školského 

knihovníka. Vyuţíva sa počas vyučovania, v ŠKD aj na rôzne podujatia a besedy súvisiace s knihami 

a literatúrou. 

Školská jedáleň 

Školská jedáleň má kapacitu 85 ţiakov (v posledných dvoch rokoch bola kapacita upravená 

podľa poţiadaviek RÚVZ a MŠVVaŠ) s dostatočným priestorom a hygienickými štandardami. 
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V jedálni sú 3 umývadlá, z toho dve s tečúcou teplou vodou a taktieţ dávkovače dezinfekcie 

a zásobníky papierových utierok. V roku 2017 bola rekonštruovaná kuchyňa v rozsahu nových 

rozvodov vody, elektriny, plynu a odpadov. Boli kompletne vymenené veľkokapacitné varné 

zariadenia, ktoré boli projektom nadimenzované na 600 stravníkov. Nie však všetky zariadenia boli 

dodané. V roku 2018 bola vymenená vzduchotechnika. Rekonštrukcia však nezasiahla skladové 

priestory a zázemie pre zamestnancov. Priestory skladov sú dostatočné a spĺňajú všetky hygienické 

štandardy vyţadujúce na skladovanie potravín.  

 

12.2. Materiálno-technické podmienky 

 

Všetky kmeňové učebne sú vybavené novým školským nábytkom –lavice, stoličky a katedry. 

V kaţdej triede je skriňa, skrinka alebo obe, slúţiace na odkladanie učebných pomôcok. Triedy sú 

vybavené nástenkami a nádobami na separovaný zber. Triedy majú prípojky na internet, stolové PC 

a dataprojektory. V jednej triede sa nachádza interaktívny panel, v 5 triedach je inštalovaná 

interaktívna tabuľa. V dvoch učebniach je klavír. 

Učebne informatiky sú vybavené moderným nábytkom, výkonnými PC, interaktívnou tabuľou, 

dataprojektorom a tlačiarňou. Škola má vlastný server. Všetky PC boli finacované 

z mimorozpočtových prostriedkov. 

Učebne jazykov sú vybavené LCD monitorom, multifunkčným zariadením, interaktívnou 

tabuľou a notebookom s výučbovým softvérom. Finacovanie: štrukturálne fondy EÚ. 

Školské dielne sú vybavené pracovnými stolmi a základným ručným náradím. 

Telocvične sú vybavené basketbalovými košmi, hádzanárskými bránami, stojanmi na 

volejbalovú sieť, lanom a tyčou na šplhanie, rebrinami, kruhmi hrazdou a kladinou. Kabinetná zbierka 

obsahuje všetko náradie a náčinie potrebné na plnenie školského a štátneho vzdelávacieho programu. 

Vonkajší areál je nevhodný na tréning atletiky a loptových hier. 

Učebne chémie, biológie a fyziky obsahujú pracovné stoly, dataprojektor, interaktívne tabule, 

vizualizér, elektronický mikroskop, systém senzorov PASC sensorium, pomôcky na vyučovanie fyziky 

a biológie, základné chemikálie, chemické pomôcky a chemické sklo. Vyučujúci disponujú potrebnou 

odbornou literatúrou. Učebne chémie a fyziky nemajú rozvody elektriny ani vody k ţiackym stolom. 

Učebne umoţňujú plniť poţiadavky vyplývajúce zo štátneho aj školského vzdelávacieho programu. 

  

 

Školský klub detí 

Herňa školského klubu detí je vybavená kobercom, detskou sedačkou, detským nábytkom, 

sedacími vakmi, dataprojektorom s premietacím plátnom, televízorom a DVD prehrávačom. Jednotlivé 

oddelenia sú vybavené odkladacími skrinkami, audioprehrávačmi, spoločenskými stolovými hrami, 

hračkami primeranými veku dieťaťa a športovými potrebami. Prostredie tried, v ktorých ţiaci trávia 

celý deň pri vyučovaní neprináša ţelaný efekt relaxácie detí po vyučovaní. Je to spôsobené 

priestorovými podmienkami školy. 

 

Školská kniţnica 

Školská kniţnica je vybavená špecializovaným kniţničným nábytkom – uzamykateľnými 

skrinkami, stolovým počítačom s výpoţičným systémom Clavius, tlačiarňou, skenerom a dvoma 

notebookmi s permanentným pripojením na internet. Toto zariadenie bolo v minulosti financované 

prostredníctvom projektu MŠVVaŠ. Stoly a stoličky boli zakúpené z normatívnych finančných 

prostriedkov. Kniţničný fond je budovaný 40 rokov zo zdrojov školy, darov, projektov a finančných 

prostriedkov školy. 

 

 

Školská jedáleň 

Vybavenie jedálne aj kuchyne nábytkom aj veľkokuchynskými zariadeniami je na veľmi dobrej 

technickej úrovni a vyhovuje súčasnej kapacite školy. Zariadenie kuchyne bolo financované zo 
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zdrojov mestskej časti Bratislava – Petrţalka a zariadenie jedálne z normatívnych zdrojov pridelených 

škole. 

 

13. INFORMÁCIA O OBLASTIACH, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ 

VÝSLEDKY, O OBLASTIACH, V  KTORÝCH MÁ ŠKOLA NEDOSTATKY, REZERVY 

 

13.1. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  

 
Oblasti s dobrými výsledkami Konkrétny prínos 

eTestovanie ţiakov spätná väzba pre pedagógov a ţiakov 

jazyková príprava ţiakov výborné výsledky v súťaţiach, záujem o štúdium na našej 

škole 

vybavenie výpočtovou technikou všetci učitelia vybavení notebookmi nie staršími ako 3 

roky, PC v učebniach 

vybavenie IKT technikou 8 interaktívnych tabúľ, LCD panel, dataprojektory v 

triedach 

spolupráca s rodičmi finančná podpora na materiálno – technické vybavenie 

školy 

vybavenie pomôckami moderné pomôcky, dopĺňanie kabinetných zbierok 

kvalifikovanosť PZ a OZ všetci PS a OZ sú plne kvalifikovaní 

športová a telesná príprava nadpriemerné výsledky v športových súťaţiach, 

basketbalový krúţok  

projektová činnosť získanie finančných prostriedkov na podporu vyučovania, 

podpora dištančného vyučovania – výpočtová technika 

a tablety, medzinárodná spolupráca 

zapojenosť do eTestovania a testovania Komparo motivácia ţiakov, spätná väzba pre vyučujúcich 

elektronizácia vyučovania elektronická dochádzka, elektronická triedna kniha, 

stravovací systém, školský server – vlasné kontá 

a emailové adresy meno@zslachova.sk 

práca so ţiakmi so ŠVVP – inkluzívny tím zlepšenie prospechu a správania ţiakov so ŠVVP 

 

13.2. Oblasti, v ktorých má škola nedostatky, respektíve rezervy 

 
Oblasti s nedostatkami, 

respektíve rezervami 

Dôsledky Návrhy opatrení 

nie dostatočné uplatňovanie 

moderných vzdelávacích metód 

niţšia motivácia ţiakov k 

vzdelávaniu 

vzdelávanie PZ, motivácia vedúcich 

PK a MZ, materiálna podpora 

vedenia školy 

čitateľská gramotnosť problémy ţiakov pri vzdelávaní vo 

všetkých predmetoch 

je stanovený koordinátor, 

vypracovaný plán, spolupráca 

s externými organizáciami, 

vzdelávanie pedagógov, dôraz 

v učebných plánoch 

finančná gramotnosť dôsledky sa prejavia hlavne v 

budúcnosti 

je stanovený koordinátor, 

vypracovaný plán, spolupráca 

s externými organizáciami, 

vzdelávanie pedagógov, dôraz 

v učebných plánoch 

chýbajúce priestory pre ŠKD ţiaci trávia celý deň v tých istých 

priestoroch 

vybudovanie kútika v respíriu školy 

niţšia miera krúţkovej činnosti prechod ţiakov do komerčnej 

krúţkovej sféry 

motivácia zamestnancov školy a 

ţiakov 

nedostatok finančných 

prostriedkov na prevádzku ŠK 

niţšia miera obnovy priestorov herní spolupráca so zriaďovateľom 

a rodičmi ţiakov 

opotrebované podlahové krytiny narúša estetický dojem, bezpečnosť 

ţiakov 

spolupráca so zriaďovateľom 

zastarané sociálne zariadenia 

v pavilóne B1 

zníţený hygienický štandard spolupráca so zriaďovateľom 
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Oblasti s nedostatkami, 

respektíve rezervami 

Dôsledky Návrhy opatrení 

nedostatok učiteľov 1. stupňa 

a vychovávateľov ŠKD 

a asistentov učiteľa 

zníţená konkurencia pri výbere 

zamestnanca 

aktívne vyhľadávanie na trhu práce 

Nedostatok pracovníkov 

v prevádzke ŠJ 

zvýšené pracovné výkony 

zamestnancov 

spolupráca so zriaďovateľom 

 

14. INFORMÁCIE O FINANČNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI ŠKOLY 

Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy tvoria Prílohu č. 1 Správy. 

 

 

15. INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH ŠKOLY, KTORÉ REALIZUJE PRE DETI A ŢIAKOV 

V ICH VOĽNOM ČASE 

 

15.1. Záujmová činnosť organizovaná školou s podporou vzdelávacích poukazov 

 

P. 

č. 
Názov záujmového útvaru  

Počet 

krúţkov 

Počet 

ţiakov 
Vyuţitie vzdelávacích poukazov  áno/nie 

1 Krúţok ľudového spevu 1  áno 

2 Matematika inak 1  áno 

3 Historický krúţok 1  áno 

4 Basketbal - pokročilí 2  áno 

5 Basketbal - prípravka 1  áno 

S p o l u 6   

 

V septembri 2020 bola zo strany vyučujúcich vypracovaná ponuka krúţkovej činnosti. Takisto 

škola spolupracovala s organizáciami, ktoré ponúkali záujmovú činnosť v priestoroch školy. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu, prerušenie prezenčného vzdelávania a odporúčania MŠVVaŠ pre 

prezenčnú výučbu a krúţkovú činnosť sme vzhľadom riziko nákazy z  premiešavania ţiakov 

v jednotlivých krúţkových skupinách krúţkovú činnosť nezahájili. Celkovo si uplatnilo vzdelávací 

poukaz 138 ţiakov. Financie za vzdelávacie poukazy, ktoré boli škole poukázané, boli vyuţité podľa 

pokynov MŠVVaŠ na nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov. 

 

15.2. Aktivity vo voľnom čase zabezpečované v škole inými organizáciami 

 

P. 

č. 

Názov organizácie: Prenajatý priestor Zameranie aktivít: 

1 Basketbalový klub BSC Veľká telocvičňa basketbal 

2 BeniKlub Telocvičňa šport 

3 Krúţky v škole Telocvičňa/učebne umenie/veda/šport 

4 iHouse Bratislava Učebne výučba anglického jazyka 

ZŠ prenajímala svoje priestory na činnosť organizáciám, ktoré zabezpečujú pre deti záujmové  

aktivity vo voľnom čase. Príjmy z nájmov tvorili príjmovú časť rozpočtu ZŠ a polovica z nich bola 

odvedená zriaďovateľovi školy. Príjmy za energie a poskytované sluţby a polovica nájomného  zostali 

ZŠ a boli pouţité na úhradu nákladov školy za energie. V školskom roku prebiehali aktivity prevaţne 

dištančne, ak to povaha záujmového útvaru umoţňovala a to z dôvodu epidemiologickej situácie. 

Tomu zodpovedali aj prímy z prenájmov. 
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16. SPOLUPRÁCA ŠKOLY SO ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI ŠKOLY 

 

16.1. Spolupráca s Rodičovským zdruţením a komunikácia so zákonnými zástupcami  

 

Rada rodičov je organizovaná ako občianske zdruţenie. V uplynulom školskom roku prebehlo 

prezenčne len jedno zasadnutie výboru a jedenkrát triedne schôdzky, súčasťou ktorých bola voľba 

zákonných zástupcov ţiakov do rady školy. Štvrťročne prebiehali online triedne schôdzky, na ktorých 

dostali rodičia informácie o organizácii vyučovania tak prezenčného ako aj dištančného vzdelávania, 

o prospechu a správaní svojich detí. Rodičia sa výraznou mierou podieľajú na materiálno – technickom 

vybavení školy zakúpením notebookov, dataprojektorov, interaktívnych tabúľ. Taktieţ spolufinancujú 

nákup hygienických potrieb, ktorých je v súčasnej dobe zvýšená spotreba. Komunikáciu s rodičmi 

zabezpečuje mailové spojenie a komunikácia cez Edupage. Spoluprácu s rodičmi povaţujeme za 

korektnú, plodnú a osoţnú pre obe strany. Ich príspevok ku vzdelávaniu detí je veľkým prínosom pre 

vzdelávanie detí v našej škole. 

 

17. SKUTOČNOSTI, KTORÉ BOLI PRE ZŠ PODSTATNÉ Z DÔVODU MIMORIADNEJ 

SITUÁCIE SPOSOBENEJ PANDÉMIOU OCHORENIA COVID-19 

 

Dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie bola pandémia ochorenia COVID-19 a zamedzenie 

šírenia ochorenia a vzniku nových ohnísk vyhláseného 11.3.2020 generálnym riaditeľom Svetovej 

zdravotníckej organizácie.  

 

17.1. Prerušenie a obnovenie vyučovania, činnosti školského klubu detí a činnosti centra voľného 

času  

V čase pretrvávajúcej mimoriadnej situácie rozhodol minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky o prerušení školského vyučovania a  prevádzok školského klubu detí a centra 

voľného času.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. stupeň 2. stupeň ŠKD 

Od 18.12. prerušené 

vyučovanie. 

Od 26.10.2021 prerušené 

vyučovanie.  

Do 18.12. 2021 

v prevádzke. 

Od 15.2.2021. pre ţiakov 

1. -2. ročníka na základe 

dobrovoľnosti (79,4% 

prezenčne a 20,6% 

dištančne). 

Od 19.4.2021 obnovené 

vyučovanie v 8. a 9. 

ročníku  (končiace 

ročníky). 

Od 15.2. 2021 v prevádzke 

pre ţiakov 1.-2. ročníka. 

Od 23.2.2021 karanténa 

ţiakov 1. A. 
  

Od 7.3. prerušené 

vyučovanie v 1. -4. 

ročníku. 

Od 26.4.2021 obnovené 

vyučovanie v 5., 6. a 7. 

Ročníku. 

Od 8.3. 2021v prevádzke 

pre deti pracovníkov 

v kritickej infraštruktúre. 

Od 8. 3. 2021 obnovené 

vyučovanie v 1. 4. ročníku 

pre deti pracovníkov 

v kritickej infraštruktúre 

(48 detí prezenčne) 

 

Od 8.3. 2021v prevádzke 

pre deti pracovníkov 

v kritickej infraštruktúre. 

Od 12.4. obnovené 

vyučovanie v  1.- 4. 

ročníku. 

 
Od 12.4.2021 plnej 

prevádzke. 
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17.2. Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pri prerušení školského vyučovania    

 

Pri prerušení školského vyučovania a karanténe jednotlivých tried boli ţiaci vzdelávaní online. 

Vyučujúci pri ňom vyuţívali skúsenosti z prvej vlny pandémie a poznatky nadobudnuté zo vzdelávaní 

organizovaných k dištančnej forme vyučovania.    

 

Výučba sa uskutočňovala v predmetoch:  

 

I. stupeň: matematika, slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, prírodoveda, anglický jazyk, 

informatika a prvouka 

 

II. stupeň: slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, nemecký jazyk, informatika, 

fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka 

 

Výučba sa neuskutočňovala v predmetoch:  

 

I. stupeň: výtvarná výchova, telesná a športová výchova, hudobná výchova, etická a náboţenská 

výchova, pracovné vyučovanie 

 

II. stupeň: hudobná výchova (dlhodobá PN učiteľa hudobnej výchovy, ţiaci dostávali zadania 

prostredníctvom EDUPAGE) 

 

Dištančná výučba prebiehala v súlade s usmerneniami a odporúčaniami MŠVVaŠ. Dištančného 

vzdelávania sa zúčastňovali všetci ţiaci. U pár jednotlivcov bola miera vymeškaných hodín vyššia ako 

obvykle. Počas dištančného vzdelávania vyučovali aj asistenti učiteľa, čo malo veľký prínos pre 

vzdelávanie detí so ŠVVP. Ţiaci dostávali aj podporu zo strany školského psychológa. 

Po návrate detí na prezenčné vyučovanie mala škola vypracovaný adaptačný plán. 

V metodických zdruţeniach a predmetových komisiách sa posúdil vplyv dištančného vzdelávania na 

stav vedomostí ţiakov a členovia prijali opatrenia na utvrdenie, doplnenie a opakovanie dôleţitých 

častí učiva v jednotlivých predmetoch. Ţiakom, ktorí mali vymeškaných viac hodín ako ostatní ţiaci 

sme poskytovali individuálne doučovanie aj počas letných prázdnin.  Ţiaľ, naša snaha mala len veľmi 

malú odozvu zo strany zákonných zástupcov ţiakov. 


