Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Základnej školy, Holíčska 50 za školský rok 2014/2015

I. Prerokovanie v pedagogickej rade
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2014/2015 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 15. 10. 2015.

...............................................
podpis riaditeľa školy
II. Prerokovanie v rade školy
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2014/2015 prerokovala rada školy dňa 15. 10. 2015.
Rada školy odporúča mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť správu.

...............................................
podpis predsedu rady školy

III. Stanovisko zriaďovateľa:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
a) s c h v a ľ u j e
b) neschvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy,
Holíčska 50 za školský rok 2014/2015

V Bratislave dňa

........................................
Mgr. Veronika Redechová
vedúca OŠKaŠ
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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 usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005
3. Koncepcia školy na roky 2014 – 2018, školský vzdelávací program a školský výchovný
program.
4. Vyhodnotenie plnenia rámcových úloh ZŠ, predmetových komisií a metodických združení.
5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Holíčska 50, Bratislava.
6. Vyhodnotenie plánu aktivít projektu Zelená škola.
7. Vyhodnotenie plánu preventívnych aktivít, činnosti školského parlamentu, plánu činnosti
koordinátora environmentálnej výchovy.
8. Hodnotiaca správa výchovného poradenstva za školský rok 2014/2015.
9. Ďalšie podklady predložené pedagogickými zamestnancami školy v rámci hodnotenia práce
školy v školskom roku 2014/2015.

Vypracovali:
Mgr. Jozef Varga, riaditeľ školy
PaedDr. Valéria Tomanová, zástupkyňa riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie
RNDr. Zdenka Sládeková, zástupkyňa riaditeľa školy pre nižšie sekundárne vzdelávanie
Zuzana Sláviková, vedúca školského klubu detí
Mária Kállayová, vedúca školskej jedálne
Mgr. Milota Marčišová, výchovná poradkyňa a koordinátorka projektu Zelená škola
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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Holíčska 50 za školský rok
2014/2015
A. Základné údaje o škole
1. Identifikačné údaje
Názov školy
Adresa školy
Telefónne číslo
Faxové číslo
Internetová adresa
E-mailová adresa
Údaje o zriaďovateľovi
Metodické a odborné
riadenie

Základná škola
Holíčska 50, 851 05 Bratislava
02/63 810 206
Xxxxxxxxxxxx
www.zsholicska.sk
zsholicska@zsholicska.sk
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Oddelenie školstva, kultúry a športu, Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Internetová adresa: www.petrzalka.sk

2.Vedúci zamestnanci školy a ich funkcie
Meno a priezvisko
Funkcie
riaditeľ školy
Mgr. Jozef Varga
zástupkyňa riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie
PaedDr. Valéria Tomanová
zástupkyňa riaditeľa školy pre nižšie stredné vzdelávanie
RNDr. Zdenka Sládeková
vedúca školského klubu detí
Zuzana Sláviková
vedúca školskej jedálne
Mária Kállayová
3. Údaje o rade školy:
3.1. Údaje o rade školy:
Rada školy pri ZŠ Holíčska 50 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 29. 05. 2012 . Funkčné obdobie začalo dňom 29.
05. 2012 na obdobie 4 rokov. Uznesením MZ MČ Bratislava-Petržalka č. 20/2015 z 24. 02.
2015 boli novozvolení poslanci MZ delegovaní do rady školy na obdobie 2015 – 2018.
Členovia rady školy
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
Mgr. Táňa Ďuríčková
Mgr. Vlasta Valachová
Miriam Polčicová
Ing. Andrej Peciar
Branislav Riegel
Petra Kotláriková
Mgr. Gabriela Hrušková
PhDr. Ľudmila Farkašovská
Oľga Adamčiaková
Ing. Alexandra Petrisková
Ing. Pavel Šesták

Funkcia
predseda
podpredseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
člen
člen
člen

Zvolený/delegovaný za
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
rodičov
rodičov
rodičov
rodičov
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
zriaďovateľa
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3.2. Činnosť rady školy za školský rok 2014/2015:
V hodnotenom období sa rada školy zišla na dvoch riadnych zasadnutiach. Na prvom
stretnutí, ktoré sa konalo 16. 10. 2014, bola prerokovaná Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ za školský rok 2013/2014. Rada sa na tomto
zasadnutí zaoberala aj navrhnutými zmenami v školskom poriadku a zobrala na vedomie Systém
hodnotenia a klasifikácie žiakov školy. Druhé riadne zasadnutie 27. 05. 2015, na ktorom sa už
zúčastnili noví členovia delegovaní zriaďovateľom, prerokovalo nové učebné plány školského
vzdelávacieho programu a nezmenené smerovanie školy v 1. a 5. ročníku ŠkVP od 01. 09. 2015,
zobralo na vedomie organizáciu nového školského roka. Rada školy bola oboznámená
s prípravou prieskumu medzi žiakmi, rodičmi a pedagógmi formou dotazníkov v doméne
„Vzťahy s prostredím.“ Okrem dvoch riadnych zasadnutí sa niektorí členovia rady školy
zúčastnili aj slávnostnej pedagogickej rady ku „“Dňu učiteľov“ a „1. Fašiangovej zábavy.“
Významným prínosom pre školu (aj finančným) bola aktivita členky rady pani Petre
Kotlárikovej, volenej zástupkyne rodičov, pri organizovaní športových a zábavných aktivít na
pôde školy v prospech žiakov a rodičov.
4. Činnosť poradných orgánov školy
4.1. Činnosť pedagogickej rady
V hodnotiacom období sa poradný orgán riaditeľa školy stretol na ôsmych zasadnutiach.
Platný rokovací poriadok pedagogickej rady(ďalej PR) z predchádzajúceho obdobia
pedagogický kolektív nepovažoval za potrebné meniť, resp. doplniť. Každé rokovanie
poradného orgánu hodnotilo v úvode svojich sedení plnenie opatrení z predchádzajúceho
sedenia (z 22 prijatých opatrení bolo splnených 18, 2 len čiastočne, 2 nesplnené).
- prvé rokovanie na začiatku školského roka zobralo na vedomie informáciu riaditeľa školy
z aktívu riaditeľov MČ a výsledky komisionálnych skúšok žiakov v opravných termínoch za II.
polrok. Výchovná poradkyňa oboznámila pedagogický kolektív s výsledkami špeciálnopedagogických vyšetrení žiakov, ktorí budú v tomto školskom roku integrovaní, upozornila na
potrebu rešpektovať ich špeciálne potreby vo vzdelávacom aj výchovnom procese. PR zobrala
na vedomie prípravu a program úvodných triednych aktívov. Poradný orgán prerokoval
navrhovanú zmenu školského poriadku a odporučil túto zmenu predložiť rade školy na
prerokovanie, plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2014/2015 a organizáciu nového
školského roka a úväzky pedagógov. Riaditeľ školy po prerokovaní v PR rozhodol o klasifikácii
jednotlivých predmetov I. a II. stupňa v nastávajúcom školskom roku.
- októbrová PR zobrala na vedomie návrh vedenia školy na ocenenie Mgr. Miloty Marčišovej
starostom MČ Bratislava - Petržalka, zaoberala sa plánom exkurzií a výletov v školskom roku,
ako aj mimoškolskou záujmovou činnosťou v rámci vzdelávacích poukazov. Prerokovala
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2013/2014 a po doplnení odporučila riaditeľovi školy predložiť ju na rokovanie rady školy.
Súčasťou rokovania PR bolo aj školenie pedagogických zamestnancov v oblasti BOZP a PO,
ktoré vždy v dvojročnom intervale realizuje technik Ing. Kurta.
- hlavným bodom tretieho rokovania PR bolo hodnotenie zaostávania žiakov v oblasti
vzdelávania a výchovy v I. štvrťroku školského roka. Riaditeľ školy rozhodol po prerokovaní
v PR o udelení pochvál za úspešnú reprezentáciu triedy a školy na úrovni MČ, ako aj
výchovných opatrení na posilnenie disciplíny, o udelení ktorých museli triedni učitelia
preukázateľne informovať zákonných zástupcov žiakov a zaznamenať v jeho katalógovom liste.
PR bola oboznámená s Pokynom riaditeľa školy na vykonanie opatrení pri predchádzaní
pandémie chrípky v podmienkach školy a každej triedy, ktoré bolo vykonateľné okamžite.
- hlavným bodom rokovania PR v januári 2015 bolo hodnotenie dosiahnutých výsledkov žiakov
v oblasti výchovy a vzdelávania v I. polroku školského roka 2014/2015. Riaditeľ školy po

5
prerokovaní v PR rozhodol o uložení opatrení na posilnenie disciplíny, ako aj o znížení
klasifikácie správania u niektorých žiakov II. stupňa. Rada zobrala na vedomie informáciu
výchovnej poradkyne o súčte neospravedlnených hodín jednotlivcov a odporučila žiaka na
špeciálno-pedagogické vyšetrenie do poradenského centra.
- slávnostná pedagogická rada v marci bola venovaná Dňu učiteľov. Slávnostný príhovor
predniesol riaditeľ školy, ktorý zároveň vyzdvihol Mgr. T. Ďuríčkovú za ocenenie, ktoré získala
na úrovni Hl. mesta Bratislavy a Ing. N. Jarábkovú za ocenenie starostom MČ Bratislava –
Petržalka. Na návrh vedenia školy riaditeľ školy odovzdal ďakovný list a finančnú odmenu za
dlhoročnú úspešnú pedagogickú prácu pre školu Mgr. V. Valachovej a E. Berthovej.
- ťažiskom rokovania aprílovej PR bola problematika zaostávania žiakov v oblasti vzdelávania a
výchovy v III. štvrťroku školského roka. Rada prerokovala návrh učebných plánov školy pre
ISCED 1 a ISCED 2 (pre 1. a 5. ročník) a podporila návrh vedenia školy v smerovaní školy –
ANJ, IKT a ENV, t. j., pokračovať v ŠkVP prijatom v predchádzajúcom období. PR zobrala na
vedomie informáciu o organizácii čistenia školského areálu žiakmi školy, ako aj informáciu
o projekte MČ –Naučiť lepšie, odmeniť viac, kde riaditeľ školy vyzval kolektív na zapojenie sa
do projektu prekovaného zastupiteľstvom MČ. Predmetom jej rokovania bola aj príprava
programu triednych aktívov a rozšíreného výboru Združenia rodičov.
- siedme rokovanie poradného orgánu riaditeľa školy zhodnotilo dosiahnuté výchovno-vzdelávacie
výsledky školy za obdobie II. polroka, zaoberalo sa organizáciou záveru školského roka
2014/2015 a prípravou hodnotiacej pedagogickej rady, ktorú sme po dohode s kolektívom
stanovili na posledný deň školského roka. Riaditeľ školy podľa čl. 6, ods. 1 MP na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základnej školy povolil vykonanie opravnej skúšky 9 žiakom, určil
komisie, deň a čas realizácie komisionálneho preskúšania. Zároveň uložil vyučujúcim daných
predmetov, aby určili žiakom rozsah učiva II. polroka, z ktorého bude realizovaná opravná
skúška.
- posledná PR sa zaoberala hodnotením a analýzou dosiahnutých výsledkov práce MO, ŠKD,
koordinátora prevencie, projektu školskej mediácie, výchovného poradenstva a aktivít v oblasti
environmentalistiky. Koordinátorka projektu Zelená škola Mgr. Marčišová informovala
kolektív pedagógov o kladnom vyhodnotení tohto projektu a získaní čestného titulu a vlajky.
Zástupkyňa riaditeľa školy RNDr. Sládeková informovala PR o školení k príprave nového
ŠkVP. Riaditeľ školy zmenil opravný termín z MAT u žiaka 9.ročníka z 28. 08. na 31. 08. 2015
o 9:00 hod.
Poradný orgán riaditeľa školy bol aj v tomto školskom roku partnerom a jeho rokovania
priestorom na odborné diskusie k problematike výchovy a vzdelávania žiakov. Veľkú časť
svojich rokovaní venoval problematike zaostávania žiakov pri plnení zámerov ŠkVP, hľadal
a navrhoval cesty, ako zlepšiť výsledky školy pri T-9 a pomôcť žiakom so ŠVVP, problémom
komunikácie so zákonnými zástupcami žiakov, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu výsledkov
zápisu do 1. ročníka.
4.2. Činnosť metodického združenia
MZ pre primárne vzdelávanie – vedúca Mgr. Daniela Banásová.
V priebehu školského roka sa metodický orgán stretol 4 – krát na plánovaných sedeniach.
Obsah rokovaní:
- prerokovanie plánu činnosti MO na príslušný školský rok, realizácia UO a príprava
TVVP pre jednotlivé triedy každého ročníka,
- systém hodnotenia a klasifikácie žiakov primárneho vzdelávania, systém priebežného
hodnotenia žiakov, výber testov, previerok, kombinácia diktátov a samostatnej práce
žiakov,
- práca so žiakmi s vývinovými poruchami učenia, spolupráca so špeciálnou
pedagogičkou,
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čitateľská gramotnosť, práca s knihou a textom, výrazové prostriedky, dramatizácia
textu,
- projektové vyučovanie, realizácia vzdelávacieho procesu s využitím informačných
technológií (Planéta vedomostí, Datakabinet, Virtuálna knižnica),
- práca s nadanými žiakmi, príprava na súťaže,
- príprava žiakov 4. ročníka na medzinárodné testovanie TIMSS 2015 z predmetov MAT
a PDA,
- problematika finančnej gramotnosti a jej zaradenie do tematických oblastí jednotlivých
predmetov,
- problematika ľudských práv a práv dieťaťa, diskriminácie a intolerancie, predchádzanie
šikanovaniu, agresivite u detí, práca v komunitách, motivácia žiakov,
- zdravotná výchova, pestrá a zdravá strava, pohybové a stravovacie aktivity proti obezite
detí,
- environmentálne aktivity združenia v rámci projektu Zelená škola, zber druhotných
surovín,
- kvalita spolupráce so zákonnými zástupcami žiakov, organizácia Dní otvorených dverí
a spolupráca s MŠ – elokovaným pracoviskom,
- problematika Zdravotnej výchovy žiakov a Národného programu prevencie proti
nadváhe,
- plán kontinuálneho vzdelávania členov MO,
- príprava slávnostného zápisu do 1. ročníka.
Pozitívom je využívanie inovatívnej metódy SFUMATO pani učiteľky z 1.A triedy pri rozvíjaní
základov čitateľských zručností. Jej základ je v hlasovom prejave, pričom plynulé čítanie sa
u žiakov rozvíja napájaním hlásky na hlásku (legátove – viazané čítanie). Jednotlivé orgány,
ktoré sa zúčastňujú v procese učenia touto metódou, nadväzujú na seba v presnej postupnosti,
t. j. zrak – hlas – sluch.
-

MZ školského klubu detí – vedúca Zuzana Sláviková.
V priebehu školského roka sa metodický orgán zišiel na 5 zasadnutiach, ktorých obsah bol
špecifikovaný na úvodnom zasadnutí pred začiatkom školského roka.
Obsah rokovaní:
- realizácia záujmovej činnosti detí prostredníctvom jednotlivých výchovno-vzdelávacích
oblastí (vzdelávacia oblasť výchovy, spoločensko–vedná, pracovno-technická, estetickovýchovná, prírodovedno-environmentálna, telesná, zdravotná a športová),
- príprava jednotlivých aktivít ŠKD k ročným obdobiam, významným svetovým dňom,
- príprava Mikulášskej besiedky v jednotlivých oddeleniach a školskej vianočnej
akadémie,
- vianočná burza a tvorivé dielne (Vianoce, Veľká noc), Dni otvorených dverí v ŠKD,
- príprava zápisu prváčikov, karnevalu,
- športové a zábavné súťaže (Tanec v duši, Olympijský festival športových nádejí),
organizácia záujmového útvaru k tomuto účelu, športové aktivity na školskom dvore,
- príprava environmentálnych aktivít v rámci školského projektu Zelená škola,
- plán exkurzií, výletov do prírody, návštevy KZ MČ Petržalka (knižnica, DK)
Pozitívne možno hodnotiť rôznorodosť aktivít ŠKD, kde si každé dieťa môže nájsť oblasť
svojho záujmu, využívanie odborných učební na spestrenie vzdelávacej a spoločensko-vednej
oblasti činnosti ŠKD v prospech detí (telocvičňa, učebne IKT).
4.3. Činnosť predmetových komisií
PK spoločenskovedných predmetov – vedúca Mgr. Elena Smoláková

7
Do predmetovej komisie boli zahrnuté predmety SJL, OBN, DEJ a GEO. Jej členovia sa na
zasadnutiach stretli 5 – krát.
Obsah rokovaní:
- tvorba tematických výchovno-vzdelávacích plánov, príprava učebných osnov V. ročníka
pre školský rok 2015/2016,
- koordinácia spolupráce vyučujúcich jednotlivých predmetov PK,
- vypracovanie vstupných testov, porovnanie výsledkov s požiadavkami vzdelávacieho
štandardu z jednotlivých predmetov,
- príprava žiakov na T – 9, monitorovanie úrovne vedomostí žiakov 9. ročníka,
- práca s talentovanými žiakmi, príprava na súťaže a predmetové olympiády,
- práca so žiakmi so ŠVVP a zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- jazykový prejav žiakov, vlastná tvorba žiakov, práca s informáciami z rôznych zdrojov,
čitateľská gramotnosť žiakov a schopnosť argumentácie,
- kontinuálne vzdelávanie členov PK, potreba ďalšieho vzdelávania členov
komisie, požiadavky a potreby školy,
- plán exkurzií ako doplnkový zdroj informácií pre žiakov.
PK cudzích jazykov – vedúca Ing. Nadežda Jarábková
V učebnom pláne ŠkVP (školský vzdelávací program) je prvým cudzím jazykom ANJ, s ktorým
sa žiaci stretnú v rozsahu 2 vyučovacích hodín už v 1. ročníku. Druhý cudzí jazyk NEJ bol
predchádzajúcom období zaradený v učebnom pláne ISCED 2 od 5. ročníka, čo podľa názoru
členov PK robilo väčšine žiakom problémy. Preto na návrh predmetovej komisie a po
prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy bol druhý jazyk zaradený v učebnom pláne až
v VI. Ročníku. Čo do personálneho obsadenia najväčšia predmetová komisia sa zišla v priebehu
školského roka na 5 zasadnutiach.
Obsah rokovaní:
- úprava učebných osnov, vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov,
- stanovisko k redukcii vyučovacích hodín NEJ v učebnom pláne školy pre ISCED 2,
výber vhodných učebníc na vyučovanie ANJ a NEJ,
- práca s talentovanými žiakmi a ich príprava na obvodné súťaže, príprava a organizácia
školských súťaží na I. stupni,
- práca s žiakmi so ŠVVP, systém ich hodnotenia,
- príprava jazykovo – poznávacieho zájazdu do Anglicka,
- systém ďalšieho vzdelávania členov PK, plán kontinuálneho vzdelávania, účasť členov
komisie na seminároch k problematike didaktiky a metodiky vyučovania cudzích
jazykov,
- príprava učebných textov pre žiakov nižších ročníkov, pracovné zošity, príprava testov
na zisťovanie vedomostí v jednotlivých ročníkov,
- rozšírenie obsahu vyučovania cudzích jazykov o prácu s internetom.
PK prírodovedných predmetov – vedúca Mgr. Táňa Ďuríčková
Dôraz v práci komisie bol dávaný na voľbu metód a foriem práce, ktoré by u žiakov pomáhali
rozvíjať záujem o prírodovedné predmety, najmä o matematiku a fyziku. Na splnenie tohto cieľa
bol používaný portál Planéta vedomostí, Datakabinet, využívaná bola ponuka NÚCEM-u, ale aj
iné IKT prostriedky. Vyučovacie hodiny MAT boli dosť často oživované úlohami, ktoré sú
prepojené s bežným životom, zapracované boli aj úlohy finančnej gramotnosti. Predmety INF
a ENV boli vzájomne prepojené obsahom, s cieľom získať deti k osvojeniu si nových IKT
technológii, no zároveň získať pomocou týchto technológií dostatok poznatkov o potrebe
chrániť našu planétu. PK zahŕňa vyučovacie predmety MAT, FYZ, CHEM, BIO, ENV a INF.
V priebehu školského roka sa PK stretla 5 – krát.
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Obsah rokovaní:
- príprava tematických výchovno – vzdelávacích plánov,
- finančná gramotnosť,
- príprava žiakov 9. ročníka na T 9,
- práca s talentovanými žiakmi a ich príprava na súťaže (mapa súťaži),
- ponuka záujmových útvarov,
- práca so žiakmi zdravotne znevýhodnenými, systém ich hodnotenia,
- realizácia projektu Zelená škola, environmentálne aktivity,
- NÚCEM – testovací balíček pre žiakov II. stupňa,
- plán exkurzií,
- projekt „Petržalská super škola“.
PK výchovných predmetov – vedúci PaedDr. Peter Muzika
PK zahŕňa vyučovacie predmety TŠV, HUV TECH a SPA. V priebehu školského roka sa
predmetová komisia stretla 4 – krát.
Obsah rokovaní:
- príprava tematických výchovno – vzdelávacích plánov,
- zapracovanie plávania do plánov jednotlivých ročníkov v školskom bazéne,
- organizácia základného plaveckého výcviku pre školy v našej lokalite + MŠ Holíčska 30,
elokované pracovisko,
- organizácia športových súťaží, rozdelenie úloh a zodpovednosť za ich plnenie,
- záujmové útvary, práca s talentovanými žiakmi,
- materiálno – technické vybavenie na vyučovanie výchovných predmetov problém
slabého materiálového technického vybavenia na vyučovanie predmetov TV a
TŠV,TECH a SPA
- zapojenie talentovaných žiakov do hudobných súťaží, plán prípravy spoločných
vystúpení pre rodičov.
5. Údaje o počte žiakov školy
Počet oddelení ŠKD

Počet žiakov v ŠKD

2

51

2

49

2.

2

36

1

26

2

35

1

24

3.

2

46

2

45

2

44

2

45

4.

2

35

1

24

2

35

1

23

5.

2

48

2

49

6.

2

33

2

31

7.

2

31

2

30

8.

1

23

1

23

2

Z toho začlenených
(integrovaných

Počet tried

49

Počet žiakov

Počet žiakov ŠKD

2

Z toho špeciálnych
tried.

Počet oddelení ŠKD

49

Z toho začlenených
(integrovaných)

2

Počet žiakov

1.

Z toho špeciálnych
tried

Počet tried

Z toho v špeciálnych
triedach

Stav k 31. 8. 2015

Ročníky

Z toho v špeciálnych
tried.

Stav k 15. 9. 2014

2

9.

1

23

2

Spolu

9

16

324

4

6

144

1

23

2

16

321

4

6

141

Komentár:
Zmena počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch v priebehu školského roka bola minimálna. Časť
žiakov zo školy odišla, ale aj prišla, najčastejšie z dôvodu migrácie v rámci mestskej časti, resp.
mesta. V ŠKD príchodom teplejšieho jarného obdobia dochádza každoročne k úbytku žiakov
v jednotlivých oddeleniach.
6. Údaje o počte zapísaných žiakov do I. ročníka
Počet žiakov
Spolu

Z celkového počtu zapísaných

Počet tried

Dievčatá

Odklady

Nezaškolení v MŠ

počet /%

počet /%

počet /%

30/57,7

3/5,7

4/7,7

52

Samostatné
2

Komentár:
Školský rok
Počet zapísaných
Začalo plniť
Rozdiel/%
2013/2014
43
36
7/16,3
2014/2015
52
49
3/5,7
Kým počet zapísaných žiakov oproti predchádzajúcemu školskému roku 2013/2014 vzrástol
o 17,31% (fyzicky o 9 žiakov), tak počet žiakov, ktorí začali plniť povinnú školskú dochádzku
v školskom roku 2014/2015 oproti predchádzajúcemu vzrástol o 36,1% (fyzicky o 13 žiakov).
Pozitívny trend môžeme konštatovať aj v počte odkladov povinnej školskej dochádzky a v počte
nezaškolených v MŠ, ktorý v obidvoch ukazovateľoch klesol vo vzťahu v predchádzajúcemu
školskému roku o 50%. Žiaci, ktorí nenastúpili na plnenie povinnej školskej dochádzky, mali
odklad.
Údaje o umiestnení žiakov na štúdium na stredné školy
Prehľad o počte umiestnených žiakov 9. ročníka na jednotlivé druhy SŠ
Stredné odborné školy
Gymnáziá
Konzervatórium
SOŠ 5.r.
SOŠ 4.r
SOŠ 3.r.
SOŠ 2.r
Počet
žiakov
9. r.
Zapísaní

Prihlás.

Prijatí

Zapísaní

Prihlás.

Prijatí

Zapísaní

Prihlás.

Prijatí

Zapísaní

Zapísaní

Prijatí

8

2

1

0 12 12 11 3

3

3

1

1

1

0

0

0

Prijatí

Prihlás.

23

Prihlás.

Zapísaní

10 8

Prihlás.

Prijatí

7.

Komentár:
Prijímacie konanie na stredné školy v školskom roku 2014/2015 bolo ovplyvnené zmenami
v legislatíve. S účinnosťou od 1. septembra 2014 sa mali uplatniť predpoklady, že do prvého
ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách a do prvého ročníka päťročného
vzdelávacieho programu bilingválneho štúdia mal byť priemerný prospech do 2,0 z povinných
vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základnej školy
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na konci druhého polroku predposledného ročníka ich štúdia a na konci prvého polroku
posledného ročníka ich štúdia na základnej škole. Do študijných odborov stredných odborných
škôl mal byť priemerný prospech do 2,75 z tých istých predmetov, pričom sa zaviedla
požiadavka na splnenie tejto podmienky priemerného prospechu i na konci druhého polroku
posledného ročníka štúdia. V súlade s týmito zmenami sme v časovom predstihu informovali
žiakov aj ich rodičov a pri voľbe strednej školy sme im odporúčali nahradiť odbor, kde nespĺňali
uvedené kritériá, iným odborom. Rozhodnutím Ústavného súdu, že predpoklady prijatia merané
priemermi známok sú diskriminačné, nastalo niekoľko ďalších zmien pri výbere strednej školy.
Rozhodnutia rodičov a žiakov komplikovala ešte aj skutočnosť s pohybom termínu Testovania
9, a to až dvakrát. Po zmene termínu T-9, ale ponechaní termínu prijímacieho konania, nemali
už žiaci možnosť zmeniť voľbu strednej školy podľa toho, ako boli úspešní v celoslovenskom
testovaní. Na stredné školy boli prijatí všetci žiaci deviateho ročníka v prvom kole, resp.
v odvolacom konaní prvého kola. Rozloženie záujmu žiakov o jednotlivé stredné školy je
podobné ako v predchádzajúcom školskom roku. Tretina žiakov odišla na gymnáziá, všetci mali
priemer známok lepší ako 2,00. Takmer polovica žiakov odchádza na stredné školy so
štvorročnou dĺžkou štúdia, z nich niektorí majú priemer horší ako 2,75. Záujem žiakov je
rovnomerne rozložený medzi stredné školy elektrotechnické, zdravotnícke, polygrafické,
pedagogické, umelecké a gastronomických služieb. Na SZŠ Záhradnícka boli prijaté dve žiačky
v odvolacom konaní, o túto školu bol veľký záujem aj zo strany mimobratislavských škôl.
Všetci traja žiaci hlásiaci sa na SOŠ trojročné boli prijatí, dvaja z nich však na odbor, o ktorý
mali prioritný záujem, nemohli nastúpiť, lebo sa škole nepodarilo uvedený odbor naplniť
dostatočným počtom žiakov a odbor neotvorila. Jeden zo žiakov odišiel na Praktickú školu na
Švabinského ul. Rozhodnutie zákonnej zástupkyne nastalo po neprospievaní na konci II. polroka
z dvoch predmetov. Žiak však komisionálne skúšky z predmetov MAT a ANJ zvládol a získal
nižšie stredné vzdelanie.
8. Žiaci 5. ročníka prijatí na 8. ročné gymnáziá a iné školy s osemročnou dĺžkou štúdia
Počet
žiakov
5.
ročníka

Iné školy (tanečné konzervatórium,
športové školy, škola pre nadané deti)

Osemročné gymnáziá

Prihlásení prijatí
48

10

zapísaní

%

Prihlásení

prijatí

zapísaní

%

5

10,42

0

0

0

0

6

Komentár:
V tomto školskom roku sa zvýšil záujem žiakov o štúdium na 8-ročných gymnáziách. Prihlášky
si podalo 10 žiakov z celkové počtu 48, čo predstavovalo 20,83%. Prijatí však boli iba šiesti,
z nich reálne odišli na štúdium iba piati. Ostatní, napriek našej snahe, aby títo „lepší“ žiaci ostali
v škole, odišli do klasických tried spojených škôl, ktorých zriaďovateľom sú cirkevné
spoločenstvá.
9. Prehľad o počte žiakov 8. ročníka prijímaných na bilingválne štúdium na SŠ
Počet žiakov
8. ročníka

Prihlásení

Prijatí

zapísaní

% prijatých z celkového počtu
žiakov 8. ročníka

23

1

0

0

0
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Komentár:
Z ôsmeho ročníka sa jedna žiačka snažila o prijatie na bilingválne gymnázium, neúspešne. Tento
ročník bol ovplyvnený výrazným odlivom žiakov na osemročné gymnáziá, preto je aj záujem
o bilingválne gymnáziá menší. Dvaja žiaci ôsmeho ročníka, ktorí získali len primárne vzdelanie
poskytované základnou školou, odišli na dvojročné SOŠ, kde si môžu doplniť vzdelanie.
10. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania
I. stupeň
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov
Ročník
VYV

HUV

ETV

NAV

IFV

Ø
ročníka

-

SH

SH

SH

SH

SH

-

SH

1,24 1,11

-

1,03 1,00

1,00

A

A

1,03

1,17

1,41

1,18 1,25

-

1,00 1,00

1,00

A

A

1,02

1,20

-

1,49

1,34 1,43 1,00 1,00 1,00

1,00

A

A

1,06

1,21

-

1,43

1,25 1,26 1,00 1,01 1,00

1,00

A

A

1,03

1,19

ANJ

PVO

MAT

PDA

1.

SH

SH

-

SH

SH

2.

1,44 1,29

-

1,41

3.

1,55 1,39

-

4.

1,51 1,29

Ø
predmetu

TEV

SJL

1,50 1,32

VLA PVC

-

SH – slovné hodnotenie
II. stupeň

FYZ

CHEM

PRI/BIO

TCHV/Svet práce
a technika

VYV

HUV

TEV/TSV

VUM

ETV

Ø ročníka

-

1,48 1,77

A

2,19

-

-

2,15

-

1,00

1,00

A

1,15 1,17 1,52

-

A

1,66

6.

2,71

2,35

2,03

-

-- 1,61 1,90

A

2,45

2,19

-

2,29

-

1,39

1,00

A

1,44 1,48 1,58

-

A

1,92

7.

2,50

3,00

2,57

-

-

2,63
2,17

A

2,93

2,27 2,43

2,67

A

1,27

1,00

A

1,30

1,73

-

A

2,26

8.

2,39

2,35

2,22

-

-

2,13 2,09

-

2,96

2,22 2,30

2,39

A

-

-

A

1,00 1,22 1,57

-

A

2,17

-

ENV

MAT

-

INF

OBV/OBN

-

NAV

FRJ
INÉ

2,08

ZEM/GEO

NEJ

2,27

DEJ

ANJ

5.

Ročník

SJL

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov
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Ø
predmetov

9.

2,30

2,30

2,00

-

-

2,04 2,22

A

2,57

2,09 1,91

2,13

-

-

-

A

2,43

2,41

2,20

-

-

1,88 2,12

A

2,62

2,19 2,21

2,32

A

1,22

1,00

A

-

-

1,87 1,00 A

2,04

1,22 1,29 1,65 1,00 A

2,01

A - absolvoval
Komentár:
Výsledky celkovej klasifikácie I. stupňa, ako aj jednotlivých predmetov, sú prakticky totožné
s hodnotením za minulý školský rok. Výsledný priemer primárneho stupňa je už tretí rok
rovnaký – 1,19. Na jednej strane to môže signalizovať stabilitu požiadaviek na výkony žiakov
zo strany pedagógov, na strane druhej sa však vynára otázka, či tieto požiadavky na vedomosti
žiakov sú dostatočné a korešpondujú s požiadavkami výkonových štandardov jednotlivých
predmetov. Na stupni nižšieho stredného vzdelávania boli výsledky v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím slabšie len o 0,04%. Pri porovnaní paraleliek jednotlivých ročníkov
najvýraznejšie rozdiely boli u šiestakov, kde rozdiel v celkovej klasifikácii medzi A a B triedou
bol 0,45. V siedmom ročníku bol tento rozdiel lepší len o 0,1. V obidvoch prípadoch sú
výsledky klasifikácie priamo úmerné výchovným problémom a tým aj snahe a ochote
žiakov týchto tried vzdelávať sa a záujmu zákonných zástupcov spolupracovať pri riešení
nakumulovaných vzdelávacích a výchovných problémov svojich ratolestí so školou.
2.

3.

4.

I.
st.

%

5.

6.

7.

8.

9.

II.
st.

%

ZŠ

%

PV

27

36

28

91

55

22

13

9

9

9

62

39

153

47

PVD

7

7

6

20

12

15

3

5

2

5

30

19

50

15

1

1

50

30

11

14

11

10

8

54

34

104

32

4

2

1

5

2

1

9

5

13

4

1

0,6

1

0,3

Ročník

1.

P

48

N

3

1

Neukon.
Spolu

1
51

35

44

35

165 100

49

31

30

23

23

156 100 321 100

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

Žiak piateho ročníka mal na základe žiadosti zákonnej zástupkyne (matky) rozhodnutím
riaditeľa školy na obdobie jedného školského roka povolený osobitný spôsob školskej
dochádzky (Česko), kde však neustále dochádzalo k porušovaniu povinnosti dochádzať do školy
zo strany zákonnej zástupkyne. Na základe žiadosti starých rodičov chlapec pokračoval
v povinnej školskej dochádzke na Slovensku mimo náš obvod.
Koncoročné hodnotenie správania
Stupeň správania

veľmi dobré

uspokojivé

menej
uspokojivé
7

Neuspokojivé

Počet žiakov
306
8
Komentár:
Oproti minulému školskému roku došlo k miernemu zníženiu počtu žiakov, ktorí mali znížené
hodnotenie zo správania (-2). Napriek uvedenej skutočnosti neklesá počet žiakov, ktorých
správanie nezodpovedá normám bežnej komunikácie. Nepriaznivým javom tohto správania je
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skutočnosť, že sa tento problém presúva do nižších ročníkov. Stupňuje sa agresivita žiakov,
navzájom aj vo vzťahu k pedagógom, bežným sa stáva ničenie školského majetku (zisťovanie a
vymáhanie škôd je veľmi zložité), bežným javom v školskom systéme sa stalo záškoláctvo
žiakov, ktoré je v mnohých prípadoch kryté zákonnými zástupcami. Škola má vypracovaný
systém postupov proti žiackej šikane, pravidelne mesačne sme vyhodnocovali počty
vymeškaných vyučovacích hodín – prioritne neospravedlnených. Každému zníženiu hodnotenia
správania predchádzalo opatrenie na posilnenie disciplíny, ktoré sa však zväčša míňalo účinku.
Pri opakujúcich sa javoch boli predvolávaní zákonní zástupcovia, urobil sa záznam o riešení
a prijatých opatreniach v konkrétnom prípade, na zlepšení správania sa žiakov aktívne pracovala
špeciálna pedagogička. Absencie na vyučovaní, ktoré vykazovali znaky záškoláctva, sme pri
prekročení počtu 15 hodín písomne okamžite oznamovali sociálnemu oddeleniu MČ a ÚPSVaR
(sumár polročne). Spätnú väzbu o pohovore sme vo väčšine prípadov dostali.
Výchovné opatrenia
pochvala,
opatrenie

Pochvala od
triedneho učiteľa

Pochvala od
riaditeľa školy

Pokarhanie od
triedneho učiteľa

Pokarhanie od
riaditeľa školy

Počet žiakov

50

63

8

6

Komentár:
Motivačný systém pochvál je spracovaný v prijatom školskom poriadku (výborné výchovnovzdelávacie výsledky; reprezentácia triedy, školy; výsledky v súťažiach; účasť na vystúpeniach
v rámci obvodu; atď.). Podobne je spracovaný aj systém udelenia výchovného opatrenia na
posilnenie disciplíny – opakované porušenie pravidiel obsiahnutých v školskom poriadku,
absolútna neochota akceptovať určité výchovné pravidlá na pôde školy (vo vzťahu
k pedagogickým aj prevádzkovým zamestnancom), neospravedlnená neprítomnosť v škole,
záškoláctvo, znehodnocovanie a ničenie majetku školy ....
11. Výsledky externých meraní – celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka

Komentár:
Školský rok
2012/2013
2013/2014
2014/2015

MAT
3,04
2,39
2,62

T-9
44,46%
41,06%
46,09%

Body
8,90
8,21
9,22

Percentil školy

Percentuálna úspešnosť SR

23

Percentuálna úspešnosť
školy

23

Ø počet bodov v SR

Z toho písalo

X

Ø počet bodov školy

Počet žiakov

13,61 15,02 56,70 62,58 25,70

Percentil SR

Matematika

Percentil školy

Percentuálna úspešnosť SR

Percentuálna úspešnosť
školy

23

Ø počet bodov v SR

Z toho písalo

23

Ø počet bodov školy

Počet žiakov

Slovenský jazyk a literatúra

9,22 10,54 46,09 52,68 32,41

SJL
2,75
2,33
2,43

T-9
56,57%
58,18%
56,70%

Body
14,15
14,55
13,61

14

Testovanie T-9
60

Úspešnosť v %

50
40

šk.r.2012/13
30

šk.r.2013/14
šk.r.2014/15

20

10
0
MAT

SJL

Porovnanie dosiahnutých výsledkov za posledné tri školské roky ukazuje, že aj keď zoberieme
v úvahu určitú jednorazovú psychickú záťaž žiakov pri T-9, dosiahnuté výsledky ani v jednom
prípade nekorešpondujú s klasifikáciou žiakov v testovaných predmetoch. Výsledky
celoslovenského testovania žiakov našej školy v MAT aj SJL sa prakticky opakujú vo veľmi
malých intervalovom rozpätí, pričom klasifikácia za I. polrok daného školského roka vykazuje
väčšie rozdiely. Pri poslednom testovaní boli v triede 2 žiaci začlenení, ich časový úsek na prácu
bol zvýšený, dvaja žiaci v I. polroku neprospeli. V priebehu školského roka boli žiaci cielene
každý týždeň pripravovaní na túto chvíľu v záujmových útvaroch MAT a SJL. V spolupráci
s NÚCEM-om využívali testovacie balíčky, ktoré boli sprístupnené na lepšie technické
zvládnutie zadávaných úloh, zlepšenie čitateľskej zručnosti a získanie zručnosti so zadávanými
typmi úloh v obidvoch testovacích predmetoch. Napriek tejto skutočnosti a snahe pomôcť
žiakom zo strany pedagógov, vychádzali žiaci, ktorých motivácia dosahovať lepšie výsledky pri
vzdelávaní je veľmi malá, z testovacích tried po štvrť hodine.
Možné dôvody pretrvávajúcich zlých výsledkov:
 odchod kvality na 8 - ročné a bilingválne gymnáziá, v triedach chýbajú pozitívne vzory –
ťahúne, na škole ostávajú len žiaci s priemernými schopnosťami,
 chýba motivácia ohľadom ich budúceho štúdia na stredných školách, ktoré ponúkajú viac
miest ako je žiakov, maturitné odbory si vyberajú žiaci s priemernými študijnými
výsledkami,
 absentuje dlhodobá pamäť a logické myslenie,
 povrchné čítanie zadávaných úloh,
 slabá domáca príprava žiakov,
 chýba podporné rodinné zázemie,
 absencia úprimnej túžby dosiahnuť lepšie výsledky v štúdiu.
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12. Zoznam voliteľných predmetov
I. stupeň - primárne vzdelávanie
Ročník

Využitie (názvy a počet) voliteľných hodín školského vzdelávacieho
programu

Trieda

I.A

SJL -1, ANJ – 2, PDA – 1, VYV – 1

I.B

SJL -1, ANJ – 2, PDA – 1, VYV – 1

II.A

SJL – 3, ANJ – 2

II.B

SJL – 3, ANJ – 2

III.A

SJL – 3, MAT – 2

III.B

SJL – 3, MAT – 2

IV.A

SJL – 3, MAT – 2

IV.B

SJL – 3, MAT – 2

1.
2.

3.

4.

II. stupeň – nižšie stredné vzdelávania

V.A

Využitie (názvy a počet) voliteľných hodín školského vzdelávacieho
programu
ANJ – 2, ENV – 1, MAT 2, INF – 1

V.B

ANJ – 2, ENV – 1, MAT 2, INF – 1

VI.A

SJL – 1, ANJ – 1, NEJ – 1, DEJ – 1, FYZ – 1, ENV – 1, MAT 1

VI.B

SJL – 1, ANJ – 1, NEJ – 1, DEJ – 1, FYZ – 1, ENV – 1, MAT 1

VII.A

SJL – 1, ANJ – 1, NEJ – 1, ENV – 1, DEJ – 1, MAT – 1

VII.B

SJL – 1, ANJ – 1, NEJ – 1, ENV – 1, DEJ – 1, MAT – 1

8.

VIII.A

ANJ – 1, NEJ – 2, ENV – 1, DEJ – 1, MAT – 1

9.

IX.A

ANJ – 1, NEJ – 2, FYZ – 1, ENV – 1, MAT – 1

Ročník

Trieda

5.
6.
7.

13. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy a odborných zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie
Základná škola
Zamestnanci ZŠ – spolu:
z toho PZ*
kvalifikovaní
nekvalifikovaní
z toho 0Z**
školský psychológ****
školský špeciálny pedagóg
z toho NZ***
školník

Prepočítaný počet
32,31
23,91
23,91
0,50
0,50
6,00
1,00

Školský klub detí
Zamestnanci ŠKD:
z toho PZ
kvalifikovaní
nekvalifikovaní
z toho NZ
upratovačky
ekonóm
personalista

Prepočítaný počet
7,86
6,00
6,00
1,86
1,86
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upratovačky
ekonóm,
rozpočtár
personalista
mzdár
Bazén – spolu:
z toho PZ
učiteľ plávania
z toho NZ
úpravár vody
strojník
upratovačka pre bazén

4,00
1,00

ŠJ spolu:
vedúci ŠJ
hlavný kuchár
pomocný kuchár
prevádzkový zamestnanec
upratovačka
ekonóm, účtovník

1,9

6,50
1,00
1,00
1,00
2,50
1,00

1,9
0,9
1,0

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

14. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov
Predmet
Fyzický počet kvalifikovaných učiteľov, ale
neodborne vyučujúcich
MAT

1

Celkový počet hodín
neodborne odučených za
týždeň
5

VUM

1

1

ANJ

4

1

THD

1

1

SEE

1

1

Komentár:
Vo všetkých prípadoch sa jedná o vyučovacie jednotky predmetov na doplnenie základných
úväzkov, na ktoré škola nemá kvalifikovaných pedagógov, resp. na tak nízky počet hodín ich
ani nenájde.
15. Údaje o kontinuálnom vzdelávaní PZ a OZ v zmysle zákona 317/2009 Z. z.

Druh kontinuálneho
vzdelávania

Počet
zaradených
podľa plánu
kontinuálneho
vzdelávania

PZ
Adaptačné
1. Získanie
profesijných
kompetencií

OZ

Priebeh vzdelávania v školskom roku 2014/2015 podľa plánu
kontinuálneho vzdelávania/počet
Prihlásených
– počet

PZ

OZ

začali počet

PZ

OZ

Ukončili

PZ

OZ

Získali kredity –
počet

PZ

1

1

1

1

0

Aktualizačné
profesijnýchprofesi
1.
Interpretácia
jných
kompetencií
literárnych textov

1

1

1

1

15

2. Škola v pohybe

1

1

1

1

14

1

1

1

1

6

Inovačné
1. Teória práva

OZ

17
2. Dóm sv. Martina
akvinského
3. Kritéria
hodnotenia
slohových prác

1

1

1

1

23

1

1

1

1

15

1

1

1

1

-

1

1

1

1

-

Špecializačné
1. Overenie
kompetencií VP
Funkčné
1. Modernizácie
v riadení školy
a školského
prostredia

Funkčné inovačné
prostredia
1.Inovácie v riadení
školy a školského
1
1
1
1
zariadenia
Komentár:
Plán kontinuálneho vzdelávania bol vypracovaný na základe požiadaviek metodických orgánov
a požiadaviek niektorých pedagogických zamestnancov. Najmä u starších kolegov badať záujem
o vykonanie 2. atestácie, to znamená, že v tomto školskom roku by radi absolvovali prípravu na
danú atestačnú skúšku v MPC. Kontinuálne vzdelávanie plní svoj pôvodný zámer, ktorým je
systém celoživotného vzdelávania. Škola v spolupráci s vydavateľstvom RAABE zabezpečila
vzdelávanie v podmienkach pracoviska, ktoré malo za cieľ sprístupniť prepojenie práce učiteľa
a žiaka interaktívnou tabuľou s úlohami v pracovnom liste vydanom spoločnosťou.
16. Aktivity a podujatia školy, organizované výlučne školou
Názov aktivity
Jeseň v záhrade - výstava ovocia
a zeleniny
1. – 4. ročník
Deň jabĺk
1. – 9. ročník
Tutanchamon – výstava
6., 7. ročník
ZOO Bratislava
2. ročník
Bratislava- Kráľovské mesto
6., 7., 8. ročník
Tvorivé dielne
2., 3., 4. ročník
SNG – stála expozícia, tvorivé
dielne
7. ročník

Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos
Spoznávanie jednotlivých druhov ovocia a zeleniny, ich
význam pre zdravie, vitamíny a minerálne látky
Zdravý životný štýl. Výstava jablkových koláčov, súťaž
o najchutnejší koláč a najkrajšie jablko
Prehlbovanie vedomostí z dejepisu
Žiaci si atraktívnou formou upevnili vedomosti z prírodopisu,
triedy boli týmto spôsobom motivovaní k separ. zberu.
Prehlbovanie národného povedomia, poznávanie historických
pamiatok v našom meste
Rozvoj talentu a zručností
Prehlbovanie vzťahu k výtvarnému umeniu a rozvoj talentu a
zručností

Rozvojový deň
9. ročník
Divadelné predstavenie
1., 2., 3., 4. ročník
Divadelné predstavenie
4.ročník
SNG – dejepisná exkurzia
6. ročník
Súdne pojednávanie
s mladistvými
7. ročník
Keramické dielne
2., 3. ročník
Planetárium – Hlohovec
4., 5. ročník
Schloss Hof – dejepisná exkurzia
6. ročník
Šaliansky Maťko
Školské kolo
5., 6. ročník
Divadelné predstavenie v ANJ
5. ročník
Dôvera školský pohár vo futbale
Chlapci 3. – 6. ročník
Bratislavský hrad – Etruskovia
6., 7., 8. ročník
Cyrilo – Metodická tradícia
7. ročník
Bibliotéka
8., 9. ročník
Bratislavský duchovia
6., 7. ročník
UNICEF – vianočné pohľadnice
Viedeň – historické centrum
6., 7., 8., 9. ročník
Vianočné trhy vo Viedni
3., 4. ročník
Vianočná akadémia
1. – 9. ročník
Divadelné predstavenie
3., 4.ročník
„Čľup a Kvak „
Filmové predstavenie: Bela a
Sebastián
1., 2., 3., 4., 5., 6. ročník

Multikultúrny rozvoj človeka,
podujatia
Poznávanie dramatického umenia

workshopy
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a kultúrne

Viesť žiakov ku kultúrnemu a slušnému správaniu na
divadelnom predstavení. Pochopenie dramatického diela.
Prehlbovanie vzťahu k výtvarnému umeniu
Prevencia proti kriminalite
Rozvoj talentu a zručností
Žiaci si rozšírili svoje vedomosti z fyziky
Multikultúrny rozvoj človeka a jazykových zručností
Preverenie a rozvoj schopností žiakov
Viesť žiakov ku kultúrnemu a slušnému správaniu na
divadelnom predstavení. Pochopenie dramatického diela.
Zdokonalenie sa v anglickom jazyku
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Prehlbovanie národného povedomia, poznávanie historických
pamiatok v našom meste
Prehlbovanie národného povedomia, prehlbovanie vedomostí
Orientácia na knižnom trhu, rozvíjanie záujmu o knihy,
o literatúru
Prehlbovanie vedomostí o meste, v ktorom žijem
Získať finančné prostriedky na podporu aktivít a programov
UNICEF.
Multikultúrny rozvoj človeka a jazykových zručností
Multikultúrny rozvoj človeka a jazykových zručností
Prezentácia žiakov školy – príprava programu, prejavenie
pocitu spolupatričnosti.
Viesť žiakov ku kultúrnemu a slušnému správaniu na
divadelnom predstavení. Pochopenie dramatického diela.
Viesť žiakov ku kultúrnemu a slušnému správaniu na
filmovom predstavení. Pochopenie dramatického diela.
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Olympiáda v anglickom jazyku
školské kolo
„Little Red Riding Hood“
5., 6., ročník
Olympiáda v nemeckom jazyku
školské kolo
5., 6., 7., 8., 9. ročník
Návšteva knižnice v Goetheho
ištitúte
9. ročník
„IM Restaurant“
9. ročník
Výstava Biblia na cestách
6. ročník
Olympiáda v nemeckom jazyku
obvodné kolo
5., 6., 7., 8., 9. ročník
Matematická olympiáda obvodné
kolo
5., 9. ročník
Rozprávky v starom a novom šate
2., 3. ročník
Divadelné predstavenie v ANJ
„Čierny Peter 2“
7., 8., 9. ročník
Matematická olympiáda obvodné
kolo
6., 7., 8., ročník
Bábkové divadlo
4. ročník
„ Miňo, môj Miňo“
Petržalka v r. 1946-1973
6., 7., 8. ročník
Návšteva knižnice, Vyšehradská
3. ročník
Novodobo so Shakespearom
školské kolo
5., 6., 7., 8., 9. ročník
Návšteva knižnice, Prokofievova
1., 2., 3. ročník
Stretnutie s Goethem
školské kolo
5., 6., 7., 8., 9. ročník
Kittsse – exkurzia
6., 7., 8. ročník
Návšteva Múzea dopravy
1., 2. ročník
Doprava v kocke
3. ročník

Preverenie a rozvoj schopností žiakov

Preverenie a rozvoj schopností žiakov
Multikultúrny rozvoj človeka a jazykových zručností
Multikultúrny rozvoj človeka a jazykových zručností
Prehlbovanie vedomostí z dejepisu
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Prehlbovanie vzťahu ku knihám, vzájomná inšpirácia
a motivácia pri poznávaní literatúry
Viesť žiakov ku kultúrnemu a slušnému správaniu na
divadelnom predstavení. Pochopenie dramatického diela.
Zdokonalenie sa v anglickom jazyku
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Viesť žiakov ku kultúrnemu a slušnému správaniu na
divadelnom predstavení. Pochopenie dramatického diela.
Prehlbovanie národného povedomia, poznávanie okolia
Podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti
Preverenie a rozvoj schopností žiakov
Podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti
Preverenie a rozvoj schopností žiakov
Multikultúrny rozvoj človeka a jazykových zručností
Spoznať exponáty automobilovej a železničnej dopravy
Bezpečné správanie sa na verejných komunikáciach
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Malá anglická olympiáda
školské kolo
3., 4. ročník
Pitva knihy
3., 4. ročník
Vodné dielo Gabčíkovo
6. ročník
Deň Európy – Hviezdoslavove
nám.
6., 7., 8. ročník
Bábkové divadlo
3., 4. Ročník
„Krása nevídaná“
Historia magistra vitae
5., 6., 7., 8., 9. ročník
Návšteva dopravného ihriska
1., 2., 3., 4. ročník
Poďme nazrieť do úľa
2. ročník
Stretnutie s Goethem
obvodné kolo
6. ročník
Výstava „Učenie mučenie“
6., 7., 8. ročník
Divadelné predstavenie
3., 4.ročník
Deň
otvorených
dverí
v Slovenskom štátnom archíve
6., 7., 8. ročník
Exkurzia do Botanickej záhrady
3. ročník
Vodný mlyn Jelka, Detská farma
Humanita
5. ročník
Devín
6., 7., 8. ročník
Opekanie pri Draždiaku
7. ročník
Cyklovýlet do Heinburgu
9. ročník
Noc v škole
6., 9. ročník
Po stopách Ľudovíta Štúra
6.- 8. ročník
Vychádzka do prírody
6., 8. ročník
Výlet do Heinburgu
6. ročník
Európsky týždeň programovania

Preverenie a rozvoj schopností žiakov
Podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti
Prehlbovanie národného povedomia, poznávanie okolia,
rozširovanie vedomostí z biológie a geografie
Multikultúrna výchova, hovoríme rôznymi jazykmi, ale
všetci sme ľudia
Viesť žiakov ku kultúrnemu a slušnému správaniu na
divadelnom predstavení. Pochopenie dramatického diela.
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Bezpečné správanie sa na verejných komunikáciach
Prehlbovanie a rozširovanie vedomostí
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Porovnanie výsledkov prác našich žiakov s prácami žiakov
iných škôl
Viesť žiakov ku kultúrnemu a slušnému správaniu na
divadelnom predstavení. Pochopenie dramatického diela
Prehlbovanie národného povedomia, poznávanie okolia
Poznávanie okolia, rozširovanie vedomostí z biológie
Prehlbovanie národného povedomia, rozširovanie vedomostí
z vlastivedy, dejepisu, biológie a geografie.
Prehlbovanie národného povedomia, rozširovanie vedomostí
z vlastivedy, dejepisu, biológie a geografie.
Upevňovanie kolektívu
Multikultúrny rozvoj človeka, telesných a jazykových
zručností
Upevňovanie kolektívu, pohyb, zdravie
Prehlbovanie národného povedomia, rozširovanie vedomostí
z jazyka slovenského
Poznávanie okolia, rozširovanie vedomostí z biológie
a geografie, preverenie si svojich telesných schopností.
Multikultúrny rozvoj človeka a jazykových zručností
Prehlbovanie a overovanie IKT zručností

Otvorenie hokejovej ligy za účasti
Handzuša a Lintnera
OFNP Petržalka 2015 – plavecké
preteky
1.- 4. ročník
Deň narcisov
1. – 9. ročník
Modrý gombík
1. – 9. ročník
Prednášky UNICEF – 25. Výročie
podpísania Dohovoru o právach
dieťaťa
Deň vody
2.-9.ročník
Nobelove ceny mieru - prednáška
Žonglovanie s loptou
1. – 9. ročník
Dravce
1. – 4. ročník
Canisterapia
3.- 4. ročníkov
Deň Matiek
1. – 5. ročník
Valentínska pošta
1. – 9. ročník
Deň zvierat na našej škole – sme
zodpovední a starostliví
I.,II stupeň
Zber papiera 1. – 9. roč.
Príbeh papiera
7.ročník
Čistiareň odpadových vôd
Hamuliakovo, Vodné dielo
Gabčíkovo s triedou 6.A
Prírodovedné múzeum - Viedeň
6. – 9. ročník
Týždeň športu
1. – 5. ročník
Šarkaniáda
1. – 5. ročník
Mikulášska besiedka
1. – 5. ročník
Hry v snehu
1. – 5. ročník
Karneval
1. – 5. ročník
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Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Spolupráca s Ligou proti rakovine, empatia s chorými, boj
proti rakovine
Zabezpečenie pitnej vody v Ugande.
Zvyšovanie povedomia detských práv
Rozširovanie vedomostí z biológie, geografie a chémie
Multikultúrny rozvoj človeka, venované za boj proti útlaku
detí a mladých ľudí, za právo všetkých detí na vzdelanie.
Podpora a rozvoj športu
Rozširovanie vedomostí z biológie
Ukážka pre žiakov
Kultúrny program, poďakovanie všetkým mamičkám
Podporuje rozvoj medziľudských vzťahov
Celoškolský projekt pri príležitosti Dňa zvierat
Pomoc škole, environmentálna výchova
Rozširovanie vedomostí, ochrana životného prostredia a
zručností
Rozširovanie vedomostí z biológie, geografie, fyziky,
chémie, ochrana životného prostredia
Rozširovanie vedomostí z prírodovedných predmetov,
multikultúrny rozvoj človeka a jazykových zručností
Upevňovanie kolektívu, pohyb, zdravie
Súťaž vo výrobe a púšťaní šarkanov
Zvyky a tradície, ich zachovanie
Utužovanie kolektívu, telesný rozvoj
Zvyky a tradície, karneval, súťaž masiek

Veľkonočná výstavka výrobkov
1. – 5. ročník
Pyžamová párty
1. – 5. ročník
Kreslenie na chodník
1. – 5. ročník
Vydávanie školského časopisu
5. – 9. roč.
Deň Zeme
1. – 5. ročník
Cesta slovanskou históriou
1. – 9. ročník
Vhodné partnerské vzťahy
7. ročník
Olympijský festival nádejí okresné kolo- organizáciaplávanie
1.-4.ročník
ŠvP Vršatecké Podhradie
1. – 4. ročník
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Tradície, zvyky, výstava kraslíc a veľkonočných výrobkov
Utužovanie kolektívu, priateľské vzťahy
Rozvoj talentu, kreativity, výtvarného cítenia
Žiaci pod vedením učiteľa vydávajú školský časopis, ktorý
si sami tvoria
Skrášlenie školského dvora
Spoznávanie dobového oblečenia, ako aj ukážky dobových
bitiek s využitím replík dobových zbraní.
Zdravý životný štýl
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností

Utužovanie kolektívu, priateľské vzťahy, spoznávanie
Slovenska, rozširovanie vedomostí z vlastivedy a
prírodovedy

Beseda so spisovateľkou
Ovocníčkovia
Zdravý životný štýl
1. – 4. ročník
RAJO, VESELÁ KRAVA
Zdravý životný štýl
1. – 9. ročník
Beseda „ Čas premien“
Zdravý životný štýl
6. ročník dievčatá
Tvorivé dielne
Rozvoj talentu a zručností
1. – 9. ročník
Rozlúčka so školským rokom
Utužovanie kolektívu, priateľské vzťahy, pozitívny vzťak k
1.-5. ročník
škole
Komentár:
Cieľovou skupinou pri organizovaní všetkých týchto aktivít boli žiaci našej školy, a to v rámci
vzdelávania a výchovy na 1. s 2. stupni, resp. výchovy organizovaných školským zariadením
ŠKD. Rozvíjali svoj talent a schopnosti v rôznych oblastiach vzdelávania a výchovy. Snahou
školy bolo zapojiť do týchto súťaží čo najväčší počet žiakov, základom však bol záujem žiakov.
17. Aktivity a podujatia, do ktorých sa škola zapojila
Názov aktivity
Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos
Cezpoľný beh
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
6., 8., 9. ročník
Obvodné kolo v šachu
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
2., 3., 4., 5. ročník
Obvodné kolo v basketbale žiačok Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
8., 9. ročník

Obvodné kolo v streľbe zo
vzduchovky
8. ročník
Šaliansky Maťko
obvodné kolo
5., 6. ročník
Petržalka v pohybe
3., 4. ročník
Olympiáda v anglickom jazyku
obvodné kolo
7., 9. ročník
Turnaj hokejbalových prípraviek
5., 6. ročník
Dejepisná olympiáda
6., 7., 8., 9. ročník
Geografická olympiáda
6., 7., 8., 9. ročník
Hokejbalový turnaj
5., 6. ročník
Obvodné kolo vo volejbale žiačok
8., 9. ročník
Zober loptu
3., 4. ročník
Pytagoriáda – obvodné kolo
3., 4., 5., 6., 7., 8., ročník
Petržalka v pohybe
1., 2. ročník
Novodobo so Shakespearom
obvodné kolo
5. - 9. ročník
Mc Donald Cup vo futbale
4. ročník
Obvodné kolo vo florbale chlapci
8., 9. ročník
Obvodné kolo vo florbale dievčat
9. ročník
Školský pohár Dôvera SFZ vo
futbale
4., 5., ročník
Tipsport – hokejbalový turnaj
5., 6. ročník
Malá anglická olympiáda
obvodné kolo
4. ročník
Školský atletický míting
5., 6., 7., 8., ročník
MO v atletike
8., 9. ročník
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Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Možnosť preveriť si svoje vedomosti v oblasti pohotovej
matematiky
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností

Cezpoľný beh
5.-9. ročník
Minipenalta 2015
3., 5. ročník
Historia magistra vitae
5., 6., 7., 8., 9. ročník
Lady Penalta
8., 9. ročník
Tanec v duši
2., 3. ročník
Konferencia Modrý oblak
8. ročník
Majstrovstvá kraja v atletike
9. ročník
Bojové umenia
5.-9. ročník
Dieťa života
4., 8. ročník
Dni Petržalky
9. ročník
Dejepisná exkurzia do Mikulova
6. ročník
Výtvarná súťaž – Hudba vo
výtvarnom umení
Výtvarná súťaž – Voda
Výtvarná
a literárna
súťaž
o ľudských právach – Moje ja, ja
som ja
Klokaniáda
Pangea- medzinárodná
matematická súťaž
iBobor- celoslovenská
informatická súťaž
Hravo ži zdravo
OFNP Petržalka 2015
1.- 4. ročník
Fotografická súťaž – Svet okolo
nás
Recyklohry
I.,II stupeň

Olompiáda
5.-9. ročník
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Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Rozvoj talentu a pohybového prejavu
Stretnutie mladých meteorológov a klimatológov
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Ukážky možných spôsobov sebaobrany
Kurz prvej pomoci so záverečnou súťažou
Multikultúrny rozvoj človeka, lokálpatriotizmus
Rozširovanie vedomostí z vlastivedy, dejepisu, biológie
a geografie.
Rozvoj talentu, kreativity, výtvarného cítenia
Rozvoj talentu, kreativity, výtvarného cítenia
Rozvoj talentu, kreativity, výtvarného cítenia
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Preverenie a rozvoj schopností nadaných žiakov
Zdravý životný štýl
Športová súťaž, preverenie si svojich telesných schopností
Rozvoj talentu, kreativity, výtvarného cítenia
Zapájame sa do recyklačnej súťaže, kde zbieraním bodov za
vyzbierané použité elektrozariadenia a ich následnou
výmenou získavajú žiaci zaujímavé odmeny od firmy Asekol.
Snažíme sa vytvárať pozitívny vzťah k životnému prostrediu
a v spolupráci s rodičmi žiakov poukazovať na možnosti
ďalšieho
využitia
kovových
častí
vyradených
elektrospotrebičov. Súčasťou programu sú sprievodné
aktivity, ktoré pútavou formou vťahujú deti do problematiky
ochrany životného prostredia.
Zber papiera a plastov. Ochrana životného prostredia.
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Projekt MEDZINÁRODNÝ
Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými základnými
MESIAC ŠKOLSKÝCH
školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny
KNIŽNÍC 2014
vlastnoručne zhotovených záložiek do kníh
TIMSS žiakov 4. ročníka
Medzinárodné testovanie z matematiky a prírodovedy
Športový deň
Preverenie a rozvoj športových schopností žiakov
1.-9. ročník
Socha stromu
Zvyšovanie povedomia detských práv, možnostiach brániť sa
1.-9. ročník
domácemu násiliu
Svet okolo nás
Ochrana životného prostredia.
5.-9. ročník
Nakresli si svojho Petra Sagana
Rozvoj talentu, kreativity, výtvarného cítenia
5.-9. ročník
Červené stužky
Zdravý životný štýl
5.-9. ročník
Komentár:
Cieľovou skupinou pri organizovaní všetkých týchto aktivít boli žiaci našej školy, a to v rámci
vzdelávania a výchovy na 1. s 2. stupni, resp. výchovy organizovaných školským zariadením
ŠKD. Rozvíjali svoj talent a schopnosti v rôznych oblastiach vzdelávania a výchovy. Snahou
školy bolo zapojiť do týchto súťaží čo najväčší počet žiakov, základom však bol záujem žiakov.
18. Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Umiestnenie – dosiahnuté výsledky

Názov súťaže, olympiády

obvodné

krajské

Šaliansky Maťko
1.
Ľudské práva očami detí-„Moje ja, ja som
ja“
Stretnutie s Goethem
1.
Matematická olympiáda Z7
1.
Matematická olympiáda Z5
3.,4.
Pangea

celoslovenské

5.

10
úspešných
riešiteľov

„Výtvarno – hudobné nálady 2015“

Bronzové
pásmo-8
prác

História Magistra Vitae
Pytagoriáda P7
Pytagoriáda P5
Olympiáda v NEJ
Olympiáda v ANJ
Novodobo so Shakespearom
Majstrovstvá Petržalky v šachu
iBobor – kategória Kadet

2.,2.
1.
5.,6.,7.,9.
4.,5.
5.
2.,4.
4.

Atletika
Hokejová liga mladší žiaci
Hokejová liga starší žiaci
Mc Donald Cup

1.
2.
3.
3.

medzinárodné

3
úspešní
žiaci
6.
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Lady penalta
Minipenalta
Hravo ži zdravo
Cezpoľný beh- staršie žiačky- družstvo
Školský pohár Dôvera SFZ
Atletický meeting
Olympijský festival nádejí - plávanie

4.
6.
1.,2.
4.
5.
3.,4.,4.
1.,2.

19. Projekty, ktoré škola realizovala v školskom roku 2014/2015
Vyhlasovateľ

Názov projektu

Cieľová skupina

Cieľ projektu

CEEV Živica

ZELENÁ ŠKOLA

Žiaci I. a II.
stupňa

Program Zelená škola je najväčším
environmentálnym programom pre
deti na svete. Získal uznanie ako
model pre trvalo udržateľný rozvoj.

SOŠ chemická,
Vlčie hrdlo

MODRÝ OBLAK

Žiaci II. stupňa

Asekol

RECYKLOHRY

Žiaci I. a II.
stupňa

CPPPaP

CHIPS – Childline in Žiaci I. a II.
Partnership
with stupňa
Schools

MČ Bratislava
Petržalka, SAV

Petržalská super
škola

Žiaci II. stupňa

MČ Bratislava
Petržalka
Program školy
/s firmou MP
promotion/
NÚCEM

Inovácia obsahu
a metód vyučovania
v ANJ
Čas premien

Žiaci I. stupňa

E-TEST

Žiaci II. stupňa

Meteorologické meranie, výsledky
sa
posúvajú do centra cez
meteorologickú stanicu školy, čím
žiaci pomáhajú vytvárať
poveternostnú mapu.
Vytváranie pozitívneho vzťahu
k životnému prostrediu,
poukázať na možnosť ďalšieho
využitia nepotrebných
elektrospotrebičov.
Program aktívnej pomoci deťom a
mladým ľuďom, ktorého cieľom je
podporiť vrstovnícke vzťahy na
školách
Vzdelávací projekt prostredníctvom
cyklu odborných prednášok
pracovníkov SAV približuje vedu
prijateľným spôsobom žiakom
základných škôl a napomáha
získavaniu nových informácií
v rámci regionálneho vzdelávania.
Projekt zameraný na
skvalitnenie
vyučovania ANJ na 1. stupni ZŠ
Pre dievčatá v 6. ročníku preventívny program zameraný na
intímne dospievanie
Testovanie zošitov elektronickou
formou, vykonávali ho žiaci 5. až 9.
ročníka z prírodovedných
predmetov a slovenského jazyka

dievčatá

Červený kríž

VÚDPaP

Dieťa života

žiačky 8. a 4.
ročníka

Predchádzame
Žiaci II. stupňa
sociálnopatologickým
javom – národný
projekt
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Primárnym cieľom je
prostredníctvom neformálneho
vzdelávania prispieť k rozvoju
osobnosti detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia a detí zo
základných škôl.
Predchádzanie soc.patol.javom,
pomoc žiakom so ŠVVP a tvorba
nových noriem pre vybrané psychol
testy. Možnosť aplikácie aj cez
počítač.

Komentár:
Program Zelená škola by sa mal v najbližších školských rokoch stať nosných z pohľadu
ďalšieho smerovania školy. Environmentálny program, ako model pre trvalo udržateľný rozvoj,
cez ďalšie menšie programy a projekty v spolupráci s občianskymi združeniami a organizáciami
pracujúcimi v tejto oblasti a zaoberajúcimi sa touto problematikou, by mal škole pomôcť
skvalitniť a vo väčšej miere sfunkčniť celý vzdelávací a výchovný proces. Po dvoch rokoch
trvania projektu a plnenia prijatých úloh škola požiadala riadiace centrum o zhodnotenie
výsledkov, ktoré sme si dali pri vstupe do projektu. Zhodnotenie bolo pozitívne a škola sa hrdí
čestným názvom a vlajkou „Zelená škola.“ Všetky projekty, do ktorých sa škola a jej
pedagógovia a žiaci v sledovanom období zapojili, majú v sebe svoju kvalitu a prínos pre
vzdelávací a výchovný proces. Okrem inovácie metód a foriem práce, ktoré motivujú žiakov byť
aktívnymi pri plnení čiastkových úloh jednotlivých projektov, škola v mnohých prípadoch
získava mimorozpočtové zdroje, nové učebné pomôcky a metodické materiály, ktoré by
z vlastného rozpočtu boli ťažko dosiahnuteľné (softvér na meranie kvality vody, meteorologickú
stanicu, magnetické tabule, atď.). Projekty a programy prinášajú do života žiakov praktickú
stránku naučených teoretických poznatkov z viacerých predmetov, čím napomáhajú u žiakov
vzbudiť záujem o danú problematiku, predmet.
20. Záujmová činnosť organizovaná školou
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Záujmový útvar/krúžok
Zábavná slovenčina
Novinársky
Matematický tréning
Regionálny dejepis
Ruský jazyk
PC
Plávanie
Zborový spev
Tanečný
IFV
Hravá matematika s hravou informatikou
Pracovno-výtvarný
Hokejbalový
Turistický
Šachový
Spolu

Počet krúžkov
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
17

Počet žiakov
23
17
23
16
8
32
15
25
25
14
14
19
23
17
10
281
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Komentár:
Záujmové útvary boli vytvárané na základe záujmu žiakov, ale aj odbornosti ich vedúcich. Pri
návrhu a realizácii záujmových útvarov škola privítala záujem externých vedúcich (šachový,
zborový, športové hry), ktorí do vedenia útvarov vniesli profesionalitu a vyššiu kvalitu práce.
Škola vydala 324 vzdelávacích poukazov, prijala vrátane poukazov od iných vydavateľov 316,
čo predstavovalo 97,5 %. Získané finančné prostriedky boli okrem mzdových nákladov za
vedenie útvarov využité na pokrytie ich prevádzky a nákup pomôcok na realizáciu niektorých
aktivít záujmových útvarov. Z celkové počtu žiakov bolo 136 žiakov 2. stupňa, t. j. 86%, zvyšok
boli žiaci 1. stupňa, čo predstavovalo 87,4 % z celkového počtu žiakov primárneho vzdelávania.
Oproti minulému školskému roku zapojenie žiakov obidvoch stupňov do mimoškolských
záujmových aktivít vzrástla. Aktivity v oblasti SJL a MAT mali za cieľ pomôcť žiakom 9.
ročníka kvalitnú prípravu T 9, výsledný efekt testovania bol nedostatočný. Kvalitnú prácu,
ktorou sa prezentoval aj na verejnosti, predstavoval záujmový útvar zameraný na zborový spev.
Šachový pre zmenu v rámci obvodnej súťaže v jednotlivcoch dosiahol v dvoch prípadoch
umiestnenie do 5. miesta. Záujmové útvary splnili svoj cieľ – poskytli žiakom priestor na
zmysluplnú realizáciu voľného času, aktivity podľa záujmu žiakov a úspešnú prezentáciu školy
v našej lokalite.
21. Činnosť CVČ pri ZŠ
P. č. Názov záujmového útvaru školského
Počet záujmových
Počet žiakov
strediska záujmovej činnosti
útvarov
1. Plávanie
3
43
2. Basketbal
3
35
3. Tanec
1
10
4. Tenis
1
5
Spolu
8
93
Komentár:
Záujmové útvary pri CVČ navštevujú žiaci viacerých petržalských základných škôl. Sú vedené
na profesionálnej úrovni, členovia jednotlivých útvarov, ktorí sú žiakmi našej školy, nás úspešne
reprezentujú na obvodnej, mestskej, ale aj celoštátnej úrovni. Basketbalisti, plavci, ale aj
tanečníci sa v mládežníckych kategóriách umiestňujú na popredných miestach v rámci
Slovenska.
22. Činnosť školskej jedálne pri ZŠ.
V školskom roku 2014/2015 sa v školskej jedálni stravovalo priemerne 212 žiakov, 42
dospelých a 8 cudzích stravníkov. O desiatu malo záujem každý deň približne 70 žiakov,
olovrant, ktorý je podávaný deťom v MŠ odoberalo 46 detí. Z uvedeného vyplýva, že
o stravovanie v školskej jedálni bol medzi žiakmi menší záujem oproti minulému školskému
roku približne o 15 %, u dospelých ostal na úrovni minulého školského roka, prínosom pre
ekonomiku prevádzky zariadenia boli aj cudzí stravníci. Školská jedáleň je dôležitou súčasťou
školy. Významnou mierou sa podieľa na zdravom vývoji detí, prispieva a pozitívne ovplyvňuje
výchovu k zdravému stravovaniu, správnym stravovacím návykom a správnym zložením stravy
bojuje proti veľkému problému dnešnej doby – obezite detí. Školské zariadenie sa zapojila do
programu „školské ovocie“. Hlavným cieľom tohto projektu je podávať deťom denne čerstvé
ovocie k obedu. Jedáleň zabezpečovala našim stravníkom denne čerstvú a vyváženú stravu za
výhodných finančných podmienok, prístupnú aj deťom zo sociálne slabších pomerov. Ponúkala
aj možnosť doplnkového stravovania vo forme desiat s mliečnym programom, ktorým
podporovala zdravý vývoj žiakov. Má nemalý podiel na plnení úloh vyplývajúcich z Národného
programu prevencie obezity a propagáciu zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravého
stravovania. Poskytovala stravovanie aj deťom z elokovaného pracoviska MŠ Holíčska 30, ktorá
sa nachádza v priestoroch našej základnej školy - 48 detí + 4 dospelí. Školské stravovacie
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zariadenie je už dlhšie aktívne svojou účasťou v projekte firmy RAJO – mliečne automaty
v školách. Školská jedáleň je nevyhnutnou súčasťou organizácie základnej školy, jej riadneho
fungovania v procese výchovy a vzdelávania. Akútny je problém materiálového a strojového
vybavenia školskej kuchyne, trpí tým kvalita stravy.
23. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V sledovanom školskom roku nebola zo strany Štátnej školskej inšpekcie vykonaná
komplexná inšpekcia, ani iná forma inšpekcie.
24. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy
V uplynulom školskom roku mala škola dostatočné priestorové a materiálové podmienky
na plnenie úloh definovaných v ŠkVP. Pokračovali sme obnovením hygienických náterov
v ďalších triedach a chodbových priestorov. Problémom, ktorý stále pretrváva, sú podlahové
krytiny v triedach, niektorých chodbách a odborných učebniach, kde zlý stav vytvára
nebezpečenstvo. Veľký hygienický problém, ktorý trápil pedagógov, rodičov a hlavne žiakov –
sociálne zariadenia v B3 a šatne s hygienickými zariadeniami v telocvičnom trakte, bol
odstránený. K začiatku školského roka bola rekonštrukcia týchto objektov ukončená. Pozitívom
pre prácu školy, žiakov aj rodičov, je zrekonštruované vstupné a bočné schodisko školy.
Vyššiu kvalitu dosiahla aj oblasť materiálových podmienok. Postupne sme vymenili
zastarané a znehodnotené školské lavice, časť školského nábytku, rekonštruujeme odborné
učebne. Škola mala k dispozícii dve nové počítačové učebne (stolové PC + notebooky)
s interaktívnou tabuľou a zabudovanými dataprojektormi, tri učebne cudzích jazykov s PC
jednotkami a dataprojekciou (1 s interaktívnou tabuľou), vybudovali sme ďalšiu učebňu, zväčša
využívanú na vyučovanie environmentálnej výchovy, s interaktívnou tabuľou. Pre žiakov I.
stupňa sme zabezpečili mobilnú jednotku s dataprojektorom a PC, ktorú sme doplnili v triedach
bielymi magnetickými tabuľami. Aj keď sme v tom najnutnejšom množstve zabezpečili
základné telocvičné náradie (švédske debny, odrazový mostík a žinenky), systém školskej
telesnej výchovy je v danom slabom materiálovom vybavení málo funkčný. Za hranicou
životnosti je technika, ktorá zabezpečuje chod školského bazéna. Nutná je postupná výmena
zastaraných školských tabúľ, finančné zdroje potrebujeme na dotvorenie školského WIFI
systéme, aby sme signálom pokryli celý priestor budovy. Naďalej pretrvával nedostatok dvoj
a trojrozmerných nových učebných pomôcok, kritický bol stav v ŠKD, kde sme finančné zdroje
hľadali aj organizovaním tvorivých dielní a predajom zhotovených výrobkov, resp.
organizovaním burzy hračiek, športového výstroja a vyzbroja, ale aj organizovaním fašiangovej
zábavy, ktorej výnos viac ako 500 Eur bol prioritne určený pre ŠKD. Pýšiť sa môžeme školskou
knižnicou, je vybavená počítačom so softvérom, pomocou ktorého môžu žiaci vyhľadávať knihy
aj v iných knižniciach na Slovensku. Knižnica má všestranné využitie po celý deň. Potreba
školy pre oblasť vzdelávania a výchovy je veľká, zdroje nedostatočné! Aj keď časť finančných
prostriedkov na nákup nového zariadenia a pomôcok sme vedeli pokryť z rozpočtovaných
zdrojov, väčšinou sme boli nútení hľadať mimorozpočtové prostriedky (rodičia, 2%, sponzori),
ktorých výška presiahla sumu 10 00 Eur. Hľadali sme a našli vhodné materiálové vybavenie pre
niektoré triedy, pomohli nám rôzne organizácie darom, resp. minimálnou odplatou.
25. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
(Túto informáciu zabezpečí škola priložením správy o hospodárení za predchádzajúci
kalendárny rok (za rok 2014). Táto skutočnosť sa uvedie do správy nasledovne: „Údaje
o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy tvoria prílohu č.
1 správy – priložiť tabuľka zo Súhrnnej správe o hospodárení za rok 2014“)
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26. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení – vychádza sa zo
SWOT analýzy
A) Zhodnoťte oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky
- kvalifikovanosť a odbornosť pedagógov,
- ochota pedagógov zavádzať zmeny,
- uplatňovanie nových foriem a metód vo vyučovaní (využívanie IKT v procese
výchovy), projektové vyučovanie,
- kvalitné vzdelávanie žiakov v cudzích jazykoch,
- individuálna práca s nadanými žiakmi a žiakmi so ŠVVP (aktivity školského
špeciálneho pedagóga),
- oblasť environmentálnych aktivít školy bola na vysokej úrovni,
- výsledky žiakov na súťažiach na okresnej, mestskej a celoštátnej úrovni,
- bohatá mimoškolská záujmová činnosť, zapojenie iných právnických a fyzických
osôb do záujmovej činnosti na pôde školy,
- pozitívna klíma školy a snaha o budovanie dobrého mena školy,
- poskytovanie psychologického a výchovného poradenstva rodičom žiakov,
- realizácia preventívnych programov proti násiliu žiakov v škole, kvalitný systém
výchovného poradenstva a komunikácie so zákonnými zástupcami v tejto oblasti,
- zapájanie žiakov do riešenia rovesníckych problémov (oblasť mediácie so žiakmi,
prostredníctvom školského parlamentu - CHIPS),
- rozvoj spolupráce s rodičmi a ich zapojenie do aktivít školy (tvorivé dielne,
Fantastické hry), rozvoj spolupráce v oblasti zlepšovania interiéru školy (maľovanie
tried, pomoc s vybavením tried,...), zapájanie rodičov do aktivít tried,
B) Zhodnoťte oblasti, v ktorých sú nedostatky
- nedostatok vhodných, moderných učebných pomôcok v časti predmetov,
- kooperácia v metodickej oblasti medzi 1. a 2. stupňom, najmä pri prechode žiakov,
- oblasť vnútornej kontroly školy, slabá hospitačná činnosť,
- obmedzené finančné zdroje na rozvoj a údržbu, potreba rekonštrukcie a obnovy
interiéru aj exteriéru budovy,
- slabšia personálna práca,
- oblasť práce s talentovanými žiakmi, ich cielená a celoročná príprava na súťaže,
- nevhodné správanie niektorých žiakov voči rodičom, učiteľom, spolužiakom,
agresivita, problémové vzťahy medzi žiakmi,
- neochota zo strany rodičov riešiť problém svojho dieťaťa prameniaca z nepochopenia
situácie, nekritické postoje voči svojim deťom, nedostatočná výchova v rodine, malý
záujem časti žiakov o vzdelávanie,
C) Opatrenia na zlepšenie jednotlivých oblastí, v ktorých sú nedostatky
- využívať možnosti rôznych fondov a grantov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu, získavať sponzorov na pokrytie záujmových a celoškolských aktivít,
- viac zviditeľniť školu širokej verejnosti, prezentácia dosiahnutých výsledkov školy
a budovanie dobrého mena školy (weebova lokalita, tlač, média – prezentovať
výsledky práce),
- skvalitniť kontrolný systém v metodickej oblasti (zástupkyne riaditeľa školy), zvýšiť
hospitačnú činnosť, vo väčšej miere konkretizovať zadávané úlohy jednotlivcom, ale
aj kontrolu ich splnenia,

-

-
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zvyšovať záujem žiakov o vzdelávanie vhodnými formami výučby, aby každý žiak
mohol preukázať svoje schopnosti a dobré stránky, v niektorých prípadoch nechať
žiakovi výber vlastnej témy, ktorú dokáže spracovať /samostatné práce, projekty,
pozorovanie...,/
pohovory s rodičmi žiakov a hľadanie optimálnych východísk, v prípadoch, že rodič
pri výchove dieťaťa zlyháva, spolupracovať so sociálnymi kurátormi,
dôsledne viesť žiakov k sebaúcte, k svojim spolužiakom, rodičom a učiteľom,
vytvárať v škole priateľskú a zároveň disciplinovanú atmosféru,
realizovať zmenu školského poriadku (veľká prestávka a pobyt žiakov na školskom
dvore),
vytvoriť oddychové zóny v triedach a na chodbách ako prostriedok relaxácie
a odbúravania stresu u žiakov,
zaviesť komunity na stupni primárneho vzdelávania,

B. Ďalšie informácie o škole
1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Organizácia vzdelávacieho a výchovného procesu bola realizovaná v súlade s platnou
legislatívou pre oblasť základného školstva. Rozvrh hodín, na základe ktoré sa v škole riadi
denný režim žiakov, vydal riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy. Jeho
štruktúra zabezpečovala žiakom dostatočný čas na vzdelávanie, ale aj čas na relaxáciu sily.
V jarných mesiacoch sme po dohode v pedagogickej rade začali realizovať veľkú prestávku na
školskom dvore. V nastávajúcom školskom roku je nutná zmena v organizácii vyučovania, aby
nedochádzalo k prekrývaniu veľkej a desiatovej prestávky, aby sa vytvorili podmienky na jedlo
aj relax žiakov. Škola má dostatok priestorových podmienok na vyučovanie. Všetky priestory sú
presvetlené (nové svetlá), okná v učebniach sú doplnené tienidlami (sčasti opotrebované),
zamestnanci školy, majú pracovné podmienky na dostatočnej úrovni.
Školský klub detí mal vlastné priestory (blok A1), samostatnú herňu, ktorá slúžila ako
zberná trieda počas rannej a popoludňajšej služby. Na pohybové aktivity bol žiakom k dispozícii
rozľahlý školský dvor a multifunkčné ihrisko, k dispozícii mali v prípade potreby všetky učebné
priestory školy. V triedach chýbajú bezprašné tabule. Škola by nutne potrebovala vymaľovanie
väčšiny tried niektorých sociálnych zariadení, výmenu podlahových krytín a vybavenie novým
nábytkom - lavice, stoličky, katedry.
V sledovanom období sme uskutočnili školu v prírode vo Vršatskom Podhradí, ktorej sa
zúčastnilo 100 žiakov I. stupňa. Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov II. stupňa sme pre veľmi
malý záujem žiakov neuskutočnili.
Úrad verejného zdravotníctva vykonáva pravidelné kontroly kvality vody v školskom
bazéne. Vzhľadom na zastarané a nefunkčné prístrojové vybavenie, ktoré hodnotí kvalitu vody,
dávkuje potrebné množstvo chémie, je riziko zníženia kvality vody v bazéne akútnym
problémom jeho prevádzky.
2.Prezentácia školy v masmédiách
Napriek vytvoreniu novej webovej lokality, tá neplnila v minulom školskom roku svoju
hlavnú úlohu: Informovať rodičovskú komunitu o práci školy. Bola zahltená a neprehľadná
množstvom informácii. V najbližšom školskom roku bude potrebné zmeniť systém práce
s týmto informačným priestorom, skvalitniť predovšetkým informácie pre našich rodičov,
hovoriť o práci školy a jej výsledkoch cez tento priestor. Škola sa v predchádzajúcom období
prezentovala len v Petržalských novinách (Tvorivé dielne, Ľudské práva očami detí –
vyhodnotenie súťaže usporiadanej MZV SR, Deň zvierat).

32
2. Spolupráca školy
3.1 so zákonnými zástupcami žiakov
Dotazníkovou formou sme sa pred koncom školského roka opýtali viac ako 1/3 rodičov
na kvalitu našej školy, práce pedagógov, pozitíva a negatíva, ktorých odstránenie nás môže
posunúť vpred. Sumár týchto aktív aj pasív bol spracovaný a verím, že s ním naložíme dobre
a citlivo, aby sme mohli posunúť našu školu k vyššej kvalite. Pravidelná účasť každého
zákonného zástupcu na školských aktívoch je základným predpokladom, ako nájsť najlepšie
riešenie v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi pri probléme svojej ratolesti. Rodičia tiež
prichádzajú na individuálne konzultácie, kde sa s triednou učiteľkou alebo výchovnou
poradkyňou radia o vhodnom postupe pri riešení výchovných, resp. vzdelávacích problémoch.
Kontakt medzi vyučujúcimi a zákonnými zástupcami umožňuje tiež elektronická žiačka knižka
(aj bežná žiacka knižka), rodičia aktuálne informácie nájdu aj na webovej stránke školy.
Spolupráca s rodičmi žiakov a Združením rodičov je veľmi dobrá. Občianske združenie
podporuje aktivity školy. Financuje odmeny pre žiakov pri rôznych súťažiach, platí štartovné,
pomáha nakupovať učebné pomôcky a je nápomocné aj pri vykonávaní menších oprav v škole.
Z 2% daní, ktoré nám na účet rodičovského združenia poukázali rodičia žiakov, sme zakúpili
potrebné učebné pomôcky. Škola sa vo vzťahu k rodičom prezentuje tým, že sprístupní priestory
školy a ukáže, ako pracujú pedagógovia priamo pri vyučovacom procese, resp. zorganizovala
pre rodičov a ich deti kultúrne prezentácie - akadémiu ku Dňu matiek, k Vianociam. Pozvali
sme rodičov na „tvorivé dielne“, kde sme spoločne oživili výrobu tradičných výrobkov
k vianočným a veľkonočným sviatkom.
3.2. s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Spolupráca s Centrom pedagogicko‐psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
je na dobrej úrovni. Poskytuje odborné služby žiakom školy najmä v oblastiach:
- vzdelávací a profesijný vývin (adaptačné ťažkosti v škole, zlyhávanie v štúdiu, poruchy
učenia, overenie predpokladov pre ďalšie štúdium, profesijná orientácia a pod.),
- osobnostný vývin (sebapoznanie a sebarozvíjanie, zdravý životný štýl, pocity smútku,
úzkosti, strachu a ich zvládanie, tréma, poruchy príjmu potravy, pomoc v krízových a ťažkých
životných situáciách a sociálny vývin (vzťahy s rovesníkmi, rodičmi, pedagógmi , partnerské
vzťahy, sexuálne problémy, závislosti, ťažkosti v komunikácii a pod.)
Spoluprácu medzi zákonnými zástupcami žiakov, Centrom pedagogicko‐psychologického
poradenstva a prevencie a učiteľmi koordinuje výchovná poradkyňa školy. S psychologičkami
z CPPPaP na Švabinského ul. v Bratislave sme prekonzultovali programy pre žiakov našej
školy. Spolupráca bola zameraná na preventívne programy pre žiakov. Tvorivé boli stretnutia
koordinátorov so zameraním na výmenu skúseností, nápadov a spoločné riešenie aktuálnych
problémov na školách. Okrem preventívnych programov poskytli psychológovia aj programy
zamerané na intervenciu do problémových tried, ponúkli možnosť individuálnych aj
skupinových konzultácií pre učiteľov pri riešení problémov týkajúcich sa práce so žiakmi aj
rodičmi. Pre žiakov 8. ročníka sme v spolupráci s CPPPaP zabezpečili projekt Orientácia
v informáciách z médií . Z ďalších aktivít je nutné spomenúť program „Čas premien“ pre
dievčatá 6. ročníka, program výchovy ku vhodným partnerským vzťahom pre žiakov 7. ročníka,
dobrú spoluprácu s centrom Nádej, kde sa preberala problematika domáceho násilia zameraná
na orientáciu detí v rodinných vzťahoch.
3.3. s materskými školami
Škola má podpísanú dohodu o spolupráci s MŠ Holíčska 30. Deti z MŠ nás navštívili,
oboznámili sa s prostredím školy, navštívili ŠKD, zúčastnili sa vyučovacej hodiny v prvom
ročníku pred zápisom. Žiaci školy pre svojich budúcich spolužiakov pripravili kultúrny program
a obdarovali ich vlastnoručne vyrobenými darčekmi. V období pred zápisom do 1. ročníka, sme
spoločne zrealizovali športový víkend v školskom bazéne, kde sa deťom z materských škôl
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v našej MČ venovali za prítomnosti rodičov naši učitelia TŠV, každý žiak, ktorý sa nebál
takýchto aktivít, bol odmenený medailou. Škola poskytla pracovisku MŠ v budove školy
telocvičné priestory, na základe dohody sme v predchádzajúcom období zrealizovali
v priestoroch školského bazéna plavecký výcvik podľa požiadaviek MŠ. Snažili sme sa zapájať
žiakov MŠ aj do kultúrnych programov (Vianoce, Deň matiek), ktoré realizovala škola.
3.4. s Centrom voľného času, Gessayova 6
Spolupráca s Centrom voľného času spočívala v organizovaní spoločných obvodných
športových aktivít a v pomoci pri organizovaní obvodných olympiád v matematike
a v nemeckom jazyku. V rámci vyučovania žiaci navštevovali počítačový a modelársky kurz
v priestoroch Centra voľného času. Žiaci školského klubu detí pravidelne navštevovali tvorivé
dielne. Tvorivé dielne pôsobili nielen na intelektovú stránku , ale i na emocionálnu stránku detí,
keď zažívali úspech svojej vlastnej tvorby. Aj vďaka spolupráci s Centrom voľného času sme
mohli u žiakov rozvíjať jemnú motoriku, fantáziu, tvorivosť a kooperáciu medzi žiakmi.
3.5. s miestnymi podnikmi a organizáciami v Petržalke
MO školy spolupracujú s miestnymi knižnicami na Lietavskej a Prokofievovej ulici
(Múzeum školstva a pedagogiky – Rozprávky v starom a novom šate). V sledovanom období sa
zúčastnili žiaci v rámci hodín DEJ podujatia v MK na Prokofievovej ul. „Petržalka v rokoch
1919 až 1949“. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú literárnych besied spojených s čítaním kníh.
Dobre hodnotíme spoluprácu aj s ostatnými KZ Petržalky (divadelné predstavenie Čľup a Kľak,
filmové predstavenie).
Chválime spoluprácu s podnikom VPS na Čapajevovej ul. – pomoc pri úprave areálu
školy, pomoc s dopravou pri prevoze školských lavíc a pri likvidácii prebytočného majetku, ale
aj Strediskom služieb školám a školským zariadeniam – ochota pomôcť pri riešení havárií,
pomoc s dopravou.
3.6. s ďalšími fyzickými a právnickými osobami, podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní
spolupráca s inými školami napr. aj v zahraničí, kontakty so zahraničnými školami
a inštitúciami, spolupráca s nadáciami a inými inštitúciami, ktoré škole pomáhajú vo výchove
a vzdelávaní ale napr. aj v oblasti materiálno-technického vybavenia, atď.
Firma Asekol SK s.r.o. organizuje pre školu zber použitých elektrozariadení a ďalšie súťažné
aktivity v rámci projektu Recyklohry.
OLO a.s. organizuje pre školu OLOMPIÁDU, v ktorej súťažíme v zbere papiera a plastov
a v ďalších sprievodných súťažiach, ktoré napomáhajú budovaniu pozitívneho vzťahu žiakov
k životnému prostrediu.
CEEV Živica poskytuje odbornú a metodickú pomoc a poradenstvo v environmentálnej
výchove.
Ekoway – spolupráca pri zbere papiera a plastov
Dlhoročná spolupráca s UNICEF – zapájanie sa do projektov, týždeň Modrého gombíka
(102,69 Eur), pre deti postihnuté katastrofou v Nepále, predaj vianočných pohľadníc,
prezentácie o dohovore o detských právach.
Liga proti rakovine - každoročný predaj narcisov – 362,12 Eur
Sloboda zvierat – zbierka financií, krmiva a ošatenia pre opustená zvieratká.
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Záver: Vyhodnotenie cieľa, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy
1. Skvalitniť systém výchovy a vzdelávania na princípoch prijatého ŠkVP.
Zmeny učebného plánu pre ISCED 1 a ISCED 2 boli na návrh jednotlivých MZ a PK
prerokované v pedagogickej rade a rade školy, platné boli od začiatku školského roka
2014/2015. Zmeny posilnili ANJ ako prvý cudzí jazyk, poskytli zvýšenie počtu vyučovacích
hodín v iných predmetoch (DEJ, INF, BIO), znížili zaťaženie žiakov zaradením druhého
cudzieho jazyka NEJ do 6. ročníka a znížením počtu hodín v tomto predmete vytvorili žiakom
priestor na lepšie zvládnutie ANJ.
2. Pokračovať v realizácii existujúcich projektových zámerov, zapojiť školu do programu
Zelená škola.
V sledovanom období škola pokračovala v projektových zámeroch, ktoré boli pre školu
prospešné z pohľadu výchovy a vzdelávania už v predchádzajúcom období. Projekt Zelená škola
bol úspešný, získali sme čestný titul a vlajku Zelenej školy.
3. Zlepšiť materiálno technické podmienky, zvýšiť mimorozpočtové zdroje školy
zapojením sa do projektov a iných výziev a grandov.
Podmienky na prácu pedagógov aj žiakov sa zlepšili. V minulo školskom roku sme spracovali 5
projektových zámerov a požiadali sme o 1 grandový zámer, ďalšie finančné zdroje mimo
rozpočtu tvorili 2 % z daní fyzických a právnických osôb. Celkom sme mohli použiť viac ako
10 tis. Eur. Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že škola dostala od fyzických aj právnických osôb
dary, ktoré významné zlepšili prostredie tried a odborných učební (kuchynka, triedy 1. ročníka,
učebňa IKT, kabinet TŠV, kancelárske priestory,...).

