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Východiská a podklady: 

 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo dňa 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 štvorročné funkčné obdobie 

4. Plán práce ZŠ Hlboká cesta 4 na školský rok 2011/2012. 

5. Analýza Školského vzdelávacieho programu 

6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových 

komisií. 

7. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ 

8. Ďalšie podklady 

- vyhodnotenie plánov činnosti triednych učiteľov 

- vyhodnotenie činnosti koordinátora VMaR 

- vyhodnotenie činnosti koordinátora pre environmentálnu výchovu 

- vyhodnotenie krúžkovej činnosti 

- škôl v prírode 

- spolupráce s KNS 

- vyhodnotenie činnosti školského psychológa 

- priebežné hodnotenie projektov 

- činnosti Rady rodičov 
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Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Základnej školy Hlboká cesta 4 za školský rok 2011/2012 
 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy: Základná škola 2. Adresa školy: Hlboká cesta 4,  

    811 04 Bratislava 

3. Telefónne číslo:  02/52498776                         Faxové číslo:02/52498776 

4.Internetová adresa: www.zshlboka.edupage.org          e-mail: elena.uricova@zshlboka.sk 

 

5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21  Bratislava 

 

 6. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Elena Uríčová, Mgr. riaditeľka školy 

Mária Ferenčičová zástupkyňa riaditeľky  

Eva Balyšinová, Mgr. vedúca vychovávateľka ŠKD 

Oľga Dobiašová vedúca ŠJ 

Eva Masarovičová vedúca hospodársko-správneho útvaru 

 

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

 

7.1) Údaje o rade školy: 

Dňom 24.4.2012 sa skončilo štvorročné funkčné obdobie Rady školy. V zmysle § 24 

zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou č. 291/2004 

MŠSR bola voľbou členov Rady školy poverená riaditeľka školy. Voľby sa uskutočnili podľa 

pripraveného harmonogramu. Pedagogickí zamestnanci volili dvoch zástupcov, ostatní 

zamestnanci jedného, z radov rodičov boli zvolení štyria zástupcovia. Za zriaďovateľa boli 

delegovaní štyria zástupcovia. 

Členovia Rady školy: 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený  za 

1 Peter Kováč  predseda rodičov 

2 Adriana Orviská podpredseda rodičov 

3 Igor Gosiorovský  pedagogických zamestnancov 

4 Alena Pešinová  pedagogických zamestnancov 

5 Irena Repová  nepedagogických zamestnancov 

6 Ivan Haverlík  delegovaný za zriaďovateľa 

7 Štefan Holčík  delegovaný za zriaďovateľa 

8 Ľuboslava Vasilová  delegovaná za zriaďovateľa 

9 Gabriela Ištvánová  delegovaná za zriaďovateľa 

10 Róbert Redhammer  rodičov 

11 Diana Mosná  rodičov 

 

http://www.zshlboka.edupage.org/
mailto:elena.uricova@zshlboka.sk
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Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2011/2012 

Rada školy sa stretla raz na svojom ustanovujúcom zasadaní. 

 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

1. Prehľad poradných orgánov riaditeľky školy: 

MZ ŠKD      Mgr. Eva Balyšinová 

MZ učiteľov 1. stupňa     Mgr. Katarína Fajnorová 

PK SJ        Mgr. Jana Mišuttová 

PK cudzích jazykov      Mgr. Anna Klimešová 

PK matematiky a informatiky   Mgr. Igor Gosiorovský 

PK pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda Mgr. Viera Imbergerová 

PK pre vzdeláv. oblasť Človek a spoločnosť Mgr. Katarína Seňanová 

PK výchovných predmetov    Mgr. Zuzana Andrejcová 

 

2. Poradnými orgánmi riaditeľky školy boli predmetové komisie a metodické združenia, 

ktorých úlohou bolo, na základe delegovania niektorých kompetencií, kontrolovať 

tematické výchovno - vzdelávacie plány, plnenie učebných osnov, využívanie učebných 

pomôcok a IKT, vyhodnocovanie previerok aj s realizáciou javovej analýzy, zjednocovať 

kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu. 

Dobrá tímová spolupráca všetkých pedagogických zamestnancov bola podmienkou pri 

tvorbe Školského vzdelávacieho programu, tvorbe stratégie a zamerania školy, vhodnej 

voľbe voliteľných predmetov aj začlenenia prierezových tém. Každý člen aktívne 

a tvorivo pristupoval k tvorbe dôležitých, ale pre všetkých, nových pedagogických 

dokumentov. 

3. b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2011/2012(§ 2 ods. 1 písm. b) 

Ročníky 

Stav k 15. 9. 2011 Stav k 31. 8. 2012 

Počet 
tried 

Z toho 
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z toho 
v špec. 
tried. 

Z toho 
integ. 

Počet 
odd. ŠKD 

Počet 
žiakov v 

ŠKD 

Počet 
tried 

Z toho 
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z toho 
v špec. 
tried. 

Z toho 
integ. 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

1. 2  50   2 47 2  49   2 47 

2. 2  40   2 38 2  40   2 38 

3 2  36   2 32 2  35   2 32 

4. 2  44   1 24 2  45   1 24 

5. 2  45     2  46     

6. 1  24     1  24     

7. 1  19     1  19     

8. 1  29     1  29     

9. 1  16     1  16     

Spolu 14  303   7 141 14  303   7 141 
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c)Údaje o počte zapísaných žiakov do I. ročníka ZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 

prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§2 ods. 1 písm. 

c) a d) 

 

c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do I. ročníka 

 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet /% 

SAMOSTATNÉ 

91 45/49,45% 11/12,09% 2/2,2% 2/49 žiakov 

 

 

 

c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

 c.2.1 Žiaci 9. ročníka 

 

 Počet 

žiakov 

9. r. 

 
16 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá Stredné odborné 

školy* 

SOU-4. ročné SOU-3. ročné OU-2.ročné 

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

9 9 7 7 0 0 0 0 0 0 

* priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogická a sociálna akadémia atď. 

 

c. 2.2.  Žiaci 5. ročníka 

 

Počet 

žiakov 

5. 

ročníka 

47 
 

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

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

17 13 13 0 0 1 

 

 

c. 2.3. Žiaci nižších ročníkov 2. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 

Počet 

žiakov 

8 . 

ročníka 

29 
 

Prehľad o počte žiakov 8. ročníka prijatých na  SŚ  

bilingválne gymnáziá Na iné školy* 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

6 1 1 0 0 0 

* športové školy, hudobno-tanečná škola atď. 

 

 

c.2.4. Iné skutočnosti, vysvetlivky.  
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

e.1.)   I. stupeň 

 

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL ANJ NEJ MAT IFV VLA PDA Ø triedy 

1. 
I.A 1,04 - - 1,04 - - - 1,04 

I.B 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,00 

2. 
II.A 1,24 1,0 - 1,13 1,0 1,0 1,0 1,06 

II.B 1,2 - 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,05 

3. 

III.A 1,21 1,08 - 1,31 1,0 1,0 1,08 1,11 

III.B 1,45 1,1 1,1 1,45 1,0 1,3 1,15 1,22 

4. 

IV.A 1,4 1,2 - 1,4 1,6 1,55 1,65 1,49 

IV.C 1,29 1,29 1,24 1,65 1,06 1,53 1,41 1,33 

Ø  jedn. 

predmet 
 1,22 1,10 1,07 1,24 1,13 1,25 1,23  

 

 



e.2. II. Stupeň 

 

TR. 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL ANJ NEJ DEJ 
ZEM 

GEO 
OBV MAT FYZ CHE 

PRI 

BIO 
TEH VYV HUV 

TEV 

TSV 
INF ENV RUJ ETV NBV 

Ø 

triedy 

V.A 1,71 1,45 - 1,41 1,68 1,32 1,77 - - 1,5 - 1,0 1,18 1,1 1,23 1,0 

 

1,0 1,0 1,35 

V.B 1,68 1,32 1,16 1,21 1,63 1,26 1,95 - - 1,63 - 1,0 1,0 1,06 1,26 1,21 
 

1,0 1,0 1,32 

VI.A 2,0 1,53 1,65 1,67 1,88 1,76 2,53 1,78 - 1,88 - 1,0 1,0 1,0 1,35 1,0  1,0 1,0 1,57 

VII.A 1,63 1,25 1,44 1,44 1,56 1,25 2,0 1,88 1,63 1,56 1,00 1,0 1,13 1,23 1,5 - 1,4 1,0 1,0 1,39 

VIII.A 2,45 1,58 1,79 1,97 1,92 1,75 2,79 2,54 1,92 2,63 1,00 1,0  1,29 1,67 - 2,0 1,05 1,0 1,8 

IX.A 2,0 1,33 1,60 1,88 1,73 1,27 2,2 1,67 1,87 1,2 1,00 1,0 1,27 1,21 - - 
 

1,0 1,0 1,5 

Celkový 

ø 
1,94 1,42 1,53 1,61 1,74 1,45 2,22 2,02 1,81 1,78 1,0 1,0 1,11 1,15 1,40 1,06 1,76 1,01 1,0  



e 3.) Výsledky externých meraní – Testovanie 9 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

MAT Ø 

poč. 

bod. v 

SR 

MAT Ø 

poč. 

bod.  

triedy 

MAT Ø 

v % v 

SR 

MAT Ø 

v % 

triedy 

SJL Ø 

poč. 

bod. v 

SR 

SJL Ø 

poč. 

bod. 

triedy 

SJL Ø v 

% v SR 

SJL Ø v 

% 

triedy 

IX. A 16 15 11,51 13,13 57,54% 65,67% 13,62 16,53 54,47% 66,13% 

Celkom 16 15 11,51 13,13 57,54% 65,67% 13,62 16,53 54,47% 66,13% 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2011/2012 ( §2 ods.1 písm. f) 

 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

1. 
I.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka 

I.B Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom národností 

2. 
II.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka 

II.B Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom národností 

3. 
III.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka 

III.B Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom národností 

4. 
IV.A s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka 

IV.C s vyučovaním nemeckého jazyka 

5. 
V.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka 

V.B Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom národností 

6. VI.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka/ Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom 

národností 

7. VII.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka/ Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom 

národností 

8. VIII.A 

Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka/ Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom 

národností 

9. IX.A 
s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka/s vyučovacím 

jazykom nemeckým 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 
zamestnanci ZŠ -spolu 31 zamestnanci ŠKD 7 

Z toho PZ* 24 Z toho PZ 7 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 23 - kvalifikovaní 7 

- nekvalifikovaní 1 - nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie 1 - dopĺňajú si vzdelanie  
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Z toho NZ** 7 Z toho NZ  

Z počtu NZ  Z počtu NZ  

- školský psychológ*** 1 - upratovačky  

- špeciálny pedagóg  ŠJ  

- upratovačky 3 zamestnanci ŠJ- spolu 5 

- ostatní (ekonóm, mzdár atď.) 3   

Spolu počet zamestnancov ZŠ+ŠKD+ŠJ 42 

Z celkového počtu zamestnancov školy počet  

PZ / % 
31/73,80% 

Vysvetlivky: PP* – pedagogickí zamestnanci,  NP** – nepedagogickí zamestnanci 

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 

 

g1 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2011/2012 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Občianska výchova 1 učiteľ 

Fyzika 1 učiteľ 

Informatická výchova  2 učitelia 

Anglický jazyk 1učiteľ 

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa uskutočňovalo v súlade s plánom kontinuálneho 

vzdelávania 

 

Kontinuálne vzdelávanie, druh: 
Počet 

zúčastnených 

kvalifikačné 1 

špecializačné 1 

inovačné 4 

funkčné  1 

aktualizačné 3 

Priebežné vzdelávanie:  

kurzy, workshopy, semináre 17 

Rigorózne konanie 2 

 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických 

zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom 

udržať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

pedagogickej praxe so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. 

Pedagogickí zamestnanci sa podľa ponuky poskytovateľov vzdelávania zdokonaľujú 

v oblastiach: 

 Aktívna účasť na realizácii školskej reformy 

 Tvorba školského vzdelávacieho programu 

 Využívanie modernej IKT vo vzdelávacom procese 
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 Získanie zručnosti a kompetencie práce s novými technológiami, s digitálnym 

obsahom 

 Práca s interaktívnou tabuľou 

 Didaktika práce s obrázkami, animáciami, s multimédiami, zvukom, fotografiou, 

aplikácie vo vyučovaní 

 Zvyšovanie kvalifikácie a získavanie kreditov 

Našim cieľom je, aby pedagogickí zamestnanci boli schopní inovovať metódy výučby 

dopĺňaním profesijných kompetencií v oblasti informačných a komunikačných technológií, 

využívaním počítačových vzdelávacích programov a prezentovali inovačné postupy svojej 

práce. 

Na škole pracuje pani učiteľka, ktorá je veľkým prínosom pre školu v oblasti IKT, lebo sama 

pracuje ako členka skúšobnej komisie v rámci projektu MVP, je členkou skúšobnej komisie 

pre využívanie informačného systému a E-learningu vo výchovnovzdelávacom procese (aSc 

agendy). Jej zásluhou využíva vo vyučovaní stále viac učiteľov portál Edupage, tvoria lekcie 

aj testy pre žiakov.  

K ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických zamestnancov prispieva aj priebežná pedagogická 

prax študentov v spolupráci s pedagogickou a prírodovedeckou fakultou a fakultou 

psychológie UK. 

Žiaci 1.ročníka pripravili program a darčeky pre deti z materskej školy – budúcich prvákov 

z MŠ Kuzmányho a MŠ Gorazdova.  

Škola sa vďaka aktívnym a tvorivým učiteľom podieľala na organizovaní regionálneho kola 

matematickej olympiády, olympiády v nemeckom jazyku a celoslovenského kola olympiády 

v anglickom jazyku. 

 

i) Údaje o aktivitách školy ( § 2 ods. 1 písm. i)  

 

Súčasťou Plánu práce je odporúčanie používať interaktívne, zážitkové učenie, projektové 

vyučovanie a ďalšie stratégie, metódy a postupy, ktoré prepájajú učenie so životom 

a rozvíjajú kompetencie žiakov. Snažili sme sa, aby vedomosti žiakov boli upevnené 

osobnými zážitkami a skúsenosťami, podľa možnosti aj za účasti rodičov. 

 

Exkurzie a výlety : 

 Žiaci 4.C,5.B,7.A navštívili Hofburg, niekdajšiu zimnú rezidenciu vládnucich 

Habsburgovcov, prezreli si Silberkammer, s krásne vyzdobenými taniermi, 

príbormi a svietnikmi a Sissi múzeum – izby, kde žila rakúska cisárovná Sissi, a 

jej prekrásnu garderóbu a šperky.  

 Žiaci 1.B, 2.B a 3.B absolvovali poznávací výlet v ZOO Schönbrunn. Cieľom 

bolo naživo vidieť zvieratká, o ktorých sa v škole učili, ale hlavne všetky 

pomenovávať v nemeckom jazyku. Po zaujímavej „prechádzke“ a návšteve zvierat 

mali žiaci možnosť vidieť v reštaurácii Residenz excelentnú „Strudelshow“- 

výrobu pravej viedenskej, domácej jablkovej štrúdle, na ktorej si všetci aj 

pochutnali. V čokoládovni Hauswirth ochutnali vynikajúce čokolády a bonbóny. 

 Žiaci 6.A, 8.A a 9.A navštívili mesto Trenčín. Cieľom exkurzie bolo navštíviť 

Trenčiansky hrad, oboznámiť sa s jeho históriou, prezreli si všetky expozície na 
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hrade aj vyhliadku z Matúšovej veže. Zastavili sa pri studni lásky, vyrazili si 

mince a prezreli si staré mesto. 

 Pátranie po hradnom poklade - siedmaci, šiestaci i piataci boli na exkurzii v 

Nitre na tamojšom hrade. Cieľom exkurzie bolo prostredníctvom aktívnej hry 

získať vedomosti o histórii Veľkej Moravy, panovníkoch a šírení kresťanstva na 

Veľkej Morave a poznať historickú časť mesta. 

 V rámci školského výletu žiaci 2.B,3.B navštívili Včelársku paseku, kde si 

prezreli včelárske múzeum, dozvedeli sa veľa o živote a práci včiel, naučili sa ich 

nebáť. Zaujímavou bola prehliadka najstaršieho vodného kolového mlyna svojho 

druhu v strednej Európe, ktorý sa nachádza v Jelke, aj tigrov v Kráľovej pri Senci. 

 Po stopách štúrovcov sa vybrali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Navštívili 

v Modre múzeum a pamätnú izbu Ľ. Štúra, na cintoríne videli starý aj nový hrob 

Ľ. Štúra. V Hlbokom, kde žil a tvoril J. M. Hurban a zišiel sa s Ľ. Štúrom a M. 

Hodžom, kde uzákonili spisovnú slovenčinu, navštívili pamätnú izbu J. M. 

Hurbana a pozreli si  pamätník J.M Hurbana a jeho hrob. 

 Návšteva Biofarmy v Stupave mala u detí (2.B,3.B) úspech. Dozvedeli sa veľa 

o živote našich predkov, prezreli si zvieratá, ochutnali tradičné jedlá našich 

predkov a  chlieb priamo z pece. 

 Atlantis science center v Bratislave vedecko - zábavné centrum, v ktorom si deti 

mohli voľne vyskúšať rôzne fyzikálne javy, preveriť si svoju zručnosť, šikovnosť, 

vedomosti a pri tom sa dobre zabaviť, navštívili 1.B,2.A,4.A, 9.A 

 Návšteva Hvezdárne a vlastivedného múzea v Hlohovci 

Nočnú oblohu s hviezdami a súhvezdiami mohli žiaci (4.A,4.C) pozorovať 

v planetáriu. Vypočuli si odborný výklad a pozreli si film o Slnku a planétach. Vo 

vlastivednom múzeu si prezreli zaujímavé exponáty, vypchaté zvieratá, historické 

odevy, veci pre domácnosť a iné úžitkové predmety týkajúce sa pracovného života 

v minulosti. 

 Predvianočná Viedeň (3.B,4.C,5.B,7.A) v rámci multikultúrnej výchovy poznať 

predvianočné zvyky a tradície nemecky hovoriacej krajiny Rakúska 

 Matúšovo Kráľovstvo, Čachtický hrad (5.A,B 6.A). Žiaci si rozšírili vedomosti 

z oblasti histórie, poznanie rozdielu medzi mýtmi a historickou skutočnosťou 

viažucimi sa k Čachtickému hradu 

 Marchegg – Orth an der Donau (5.A,6.A) interaktívna exkurzia s cieľom rozšíriť 

si vedomosti z oblasti biológie, ekológie a environmentalistiky. Oboznámili sa 

s históriou, súčasnosťou a možnou budúcnosťou lužných lesov. Navštívili najväčšiu 

hniezdnu kolóniu bocianov bielych na stromoch v Európe, oboznámili sa so 

životom tohto chráneného vtáctva. 

 Slovenský hydrometeorologický ústav navštívili žiaci 5.A,B. Dozvedeli sa 

o spôsoboch získavania informácií o dejoch v atmosfére z družíc, radarov a balónov 

a ich spracovania pomocou počítačovej techniky. 

 Prírodovedná exkurzia na Devínsku Kobylu a Sandberg (5.A,5.B) bola 

zameraná na prehĺbenie vedomostí o chránených územiach, chránených rastlinách 

a živočíchoch vyskytujúcich sa na tomto území. 

 Návšteva hradu Červený kameň (3.A), celodenný výlet s cieľom poznávania 

krás Slovenska, alternatívne vyučovanie vlastivedy a prírodovedy 
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 Návšteva MÚ Bratislava – Staré Mesto zaujala žiakov 1.B triedy. Oboznámili sa 

s priestormi úradu, jeho činnosťou, prácou mestských policajtov a pozreli si 

ukážku ich činnosti 

 Bratislavský lesopark – výlet na Železnú studienku bol zameraný na prírodné 

vedy a šport. Žiaci si zopakovali vedomosti o rastlinkách, pozorovali hmyz, plietli 

vence z púpav a venovali sa športovým aktivitám (2.A) 

 

Divadelné predstavenia: 

Cieľom návštev bolo otvoriť malým poslucháčom tajomné sféry hudby v jej všakovakých 

podobách, naučiť ich správať sa na kultúrnych podujatiach, oboznámiť sa z etiketou správania 

sa v SND. 

SND 

Malý princ – baletné predstavenie si pozreli žiaci 2. stupňa. Cieľom bolo poznanie tanečného 

umenia ako formy vyjadrenia príbehu a emócií.  

Nová scéna 

Čarodejník z krajiny OZ – nádherné muzikálové predstavenie, kde dobro a pomoc druhým 

sa vypláca, žiaci sa na pôde naozajstného divadla učili správať na kultúrnom podujatí (2.B, 

3.B) 

Bratislavské bábkové divadlo 
Figaro -  bábkové predstavenie bolo určené pre starších žiakov, navštívili ho žiaci 7.A, 8.A. 

Vianoce strýka Odrala (1.A,1.B,2.B,3.A,3,B) pomocou príbehu na motívy Dickensovej 

Vianočnej koledy boli deti poučené, že Vianoce nie sú len o peniazoch, ľudské vlastnosti ako 

chamtivosť, lakomosť boli hravou, pre deti zrozumiteľnou formou pranierované. Robiť dobré 

skutky treba nielen na Vianoce. 

Múzeá a galérie: 

Mestské múzeum navštívili žiaci 1.B, oboznámili sa so životom a prácou Bratislavčanov od 

vzniku mesta počas niekoľkých storočí, sledovali rozvoj mesta, cechov, obchodu – postupnú 

premenu až po súčasnosť 

V Starej radnici žiaci 7.A odučenú vyučovaciu hodinu zameranú na vznik a vývoj remesiel 

Židovské múzeum (9.A) zamerané na históriu židovského národa  

Vojenské múzeum, bunker a vojenský cintorín v Kopčanoch, Bratislava (8.A,9.A) 

Slovenské národné múzeum: 

Interaktívna výstava Energia 3. tisícročia(9.A, 8.A) 

„O troch centoch“ detské múzeum, interaktívnu výstavu zameranú na rozvoj finančnej 

gramotnosti navštívili žiaci 1.B, 2.A. Výstava bola nie len o peniazoch, ale aj o tom čo si za 

peniaze nemôžeme kúpiť. 

Výstavy: 

Bibliotéka knižná výstava 8.A 

Výstava vtákov sa konala v Staromestskej sieni, bola zameraná na výskyt a spoznávanie 

života vtákov v Podunajsku (5.A) 

Farebné zvuky – Pocta Picassovi v Pálffyho paláci GMB, výstavu navštívili žiaci s cieľom 

objavovať výtvarný spôsob videnia reality 

Kiná : 

 Ekotopfilm medzinárodný filmový festival o trvalo udržateľnom rozvoji, pásmo krátkych 

filmov zameraných na ekologickú a environmentálnu výchovu navštívili žiaci 3.A,B 4.A,C 

a celý 2.stupeň 
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 Človek v ohrození, festival dokumentárnych filmov o globálnych problémoch ľudstva. 

Pygmejovia – deti džungle, navštívili žiaci 2.stupňa. Autor dokumentárneho filmu našiel 

hlboko v džungli najmenších ľudí Zeme, ktorí sa už tisícročia živia tradičným zberom a 

lovom, a ktorých radosť zo života, hudby a tanca sa zdá nekonečná. 

 Moderné filmové spracovanie klasickej rozprávky Snehulienka v kine Aupark (6.A, 9:A), 

malo viesť žiakov ku hľadaniu životných hodnôt. 

 Kino Mladosť v rámci Bienále animácií Bratislava žiaci navštívili filmové predstavenie 

krátkych animovaných filmov z tvorby M. Macourka, oboznámili sa s menom a tvorbou 

tohto uznávaného autora.  

Iné : 

 Korčuľovanie na klzisku na Hviezdoslavovom námestí - využili sme sponzorskú ponuku 

s možnosťou požičať si korčule a strávili sme pár veselých hodín na klzisku. Viaceré deti 

sa zdokonalili v korčuľovaní, niektorí sa naučili korčuľovať (4.A, 2.B, 5.A,8.A, 9.A) 

 Výchovné koncerty pre žiakov 1. a 2. stupňa, organizovalo odd. kultúry MČ 

 Fašiangový karneval pre 1.st. v rámci ŠKD 

 Výstava kníh spojená s predajom pre všetkých žiakov školy 

 Zapojenie do knižného klubu Fragment 

 Prvé triedy navštívili deti z MŠ  Kuzmányho a Gorazdovej 

 Návšteva ZOO (1.B,2.A,3.B,5.A,5.B) za 15 prázdnych plastových fliaš mali žiaci vstup 

zdarma, akcia sa konala za podpory firmy OLO 

 Istropolis – divadelné predstavenie Popoluška, humorné spracovanie klasickej rozprávky 

 Slovenský národný archív počas dňa otvorených dverí navštívili žiaci 7.A, prezreli si prácu 

v dielňach na záchranu dokumentov 

 Žiaci 1.B absolvovali vyhliadkovú plavbu po Dunaji, sledovali mesto z pohľadu z lode, 

pravý a ľavý breh Dunaja spojený mostami 

 Geovednú vychádzku s GPS navigáciou po stopách histórie Bratislavy, v uliciach Starého 

Mesta zorganizovali vyučujúce dejepisu a geografie pre žiakov 5.A a 5.B 

 Divadlo z chatrče 

V septembri sa v našej škole opäť konalo predstavenie rómskeho „Divadla z chatrče“. 

Hercami divadla boli amatéri, Rómovia, ktorí nacvičili presvedčivú scénku o vlastnom 

živote. Žiaci takouto formou mali možnosť v rámci multikultúrnej výchovy poznať kultúru 

rómskeho etnika. 

 

Spolupráca s CVČ 

 Alternatívne vyučovanie výtvarnej výchovy (modelovanie, glazovanie, drôtovanie) 3.A, 

3.B, 2.B, 2.A,  

 Alternatívne vyučovanie prírodovedy (voľne žijúce zvieratá, domáce zvieratá, dreviny) 

2.B, 3.A 

Dotyky papiera 

V období október a november 2011 usporiadala spoločnosť Antalis, a.s. kreatívnu súťaž 

pre školy a tvorivé dielne pod názvom Dotyky papiera. Prihlásením sa do súťaže sme 

získali exkluzívne papiere pre prácu našich žiakov. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť 

ľubovoľné diela z papiera. Odborná porota v zložení akad. maliar Doc. S. Harangozó a 

galerista pán F. Heffner vybrala v kategórii Základné školy prácu Kalendár, ktorej 

tvorcami boli naši žiaci 2. A, umiestnili sa na 3. mieste 
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Spolupráca s Mestskou knižnicou 

Zlepšovať čitateľskú gramotnosť je úloha v pláne práce školy, ktorú na 1. stupni realizovali 

vyučujúce prihlásením detí do knižnice a pravidelnými mesačnými návštevami. Snažili sa 

podporovať u detí lásku ku knihám a k čítaniu. Mladší žiaci sa naučili správať v knižnici, 

pohybovať sa samostatne v priestoroch knižnice, vyberať a požičiavať si knihy, starať sa 

o požičané knihy a sledovať termíny vrátenia. Deti si zvykli na pravidelné návštevy 

a knižnica pripravovala aj rôzne zaujímavé a hodnotné podujatia.  

Deti čítať chcú i vedia, ale pre túto duševnú činnosť majú málo podnetov, preto potrebujú 

pomocnú ruku, potrebujú spoločníka, ktorý ich fantazijným svetom kníh povedie hravo 

a bez mentorovania. 

Žiaci sa zúčastnili besedy so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou, autorkou 

knihy Klára a mátohy. Knihu aj s autogramom autorky si mohli za výhodnú cenu na mieste 

kúpiť (1.A). 

Čitateľské dielne – čítanie pre najmenších, bolo milé interaktívne čítanie z knihy spojené 

s kvízom a besedou s herečkou Oľgou Belešovou nielen o knihách(3.B) 

Spolupráca s Daphne 

Vďaka DAPHNE (Inštitútu aplikovanej ekológie) sme sa zúčastnili Ekovýchovného 

programu Putovanie zvierat krajinou, zameraného na význam ekologických sietí v krajine. 

Žiaci piateho ročníka sa dozvedeli, ako vyzerala krajina medzi Alpami a Karpatmi v 

minulosti, ako sa kedysi voľne pohybovali živočíchy v tejto krajine , bez akýchkoľvek 

obmedzení. Pomocou 3D modelu a hry o jeleňoch žiaci videli, ako sa krajina činnosťou 

človeka menila, ako ubudlo prirodzeného prírodného prostredia, ale aj to, ako sa človek 

predsa len snaží čo-to  „napraviť“ a čo môže každý z nás pre krajinu a živočíchy v nej urobiť. 

V spolupráci s Centrom pre filantropiu, ktoré zastupovalo firmu Simens, sme získali 

finančnú dotáciu na realizáciu projektu, ktorého cieľom bolo spoznať morskú faunu a flóru, 

zaujímať sa aktívne o životné prostredie a jeho ochranu a hlavne, využiť poznatky a zručnosti 

v škole na hodinách nemeckého jazyka a prírodovedy v reálnom živote, komunikovať 

v nemeckom jazyku. Splnenie cieľa dosiahli návštevou Haus des Meeres vo Viedni 

a pokračovaním na hodinách v škole, kde viedli rozhovory v nemeckom jazyku o získaných 

poznatkoch a riešili zaujímavé pracovné listy, ktoré pani učiteľky vypracovali. 

Pravidelná úzka spolupráca s Karpatsko-nemeckým spolkom pozri aktivity zamerané na 

vzdelávanie v nemeckom jazyku str.19 

Spolupráca s Goethe inštitútom 

Projekty 

Poznaj Staré Mesto 

 Žiaci štvrtých a piatych ročníkov sa zapojili do projektu „Poznaj Staré Mesto“, ktorý 

pripravila Mestská časť Bratislava - Staré Mesto. Cieľom bolo spoznať a dozvedieť sa viac o 

pamiatkach a živote Bratislavy v minulosti, vážiť si to, čo naši predkovia vytvorili a pre nás 

zanechali, poznávať množstvo krás, ktoré domy, námestia a nádvoria ukrývajú. Poznatky mali 

výtvarne alebo literárne spracovať. Štvrtáci zisťovali všetko o Hviezdoslavovom námestí 

a vytvorili o ňom knižku. Žiaci 5.ročníka získali svojim projektom 1. miesto. V rámci 
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projektu sa žiaci vydali hľadať bosorky do Starého Mesta. Stretli sa s prvou upálenou 

bosorkou, Čiernou aj Bielou pani, s krivoprísažníkom, s duchom, ktorého odtlačok ruky je na 

žehliacom plátne. Vedomosti o pamiatkach Starého Mesta si preverili v dvadsiatich 

kvízových otázkach žiačky 5. B triedy. Dievčatá zabojovali a postúpili do superfinále, 

skončili nakoniec na 2. mieste. Súčasťou projektu bola aj okružná jazda mestom. Vláčik 

Prešporáčik, ktorým žiaci 4. a 5. ročníka absolvovali veľký okruh mestom deti očaril, zažili 

vydarený atraktívny deň. 

Európsky týždeň mobility 

sa konal na Primaciálnom námestí, kde v rámci akcie príslušníci mestskej polície vysvetľovali 

deťom, prečo je dôležité mať prilbu pri jazde na bicykli, kolobežke, či korčuliach. Deti si 

vyskúšali jazdu na kolobežke na označených cestách, zopakovali pravidlá cestnej premávky, 

či to, ako správne prechádzať cez priechod pre chodcov. 

Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie 

Projekt bol zameraný na vzdelávanie a výchovu mladého koncertného diváka. Cieľom 

bolo prebudiť v mladej generácii záujem o hudobnú tvorbu, pôsobiť na estetické cítenie 

a podporovať vytváranie podmienok na pestovanie hudobného života. V rámci dramaturgie sa 

konali 4 pestré koncerty. Každý žiak 3.ročníka na záver získal diplom za absolvovanie 

hudobnej akadémie, stal sa „Akademikom Slovenskej filharmónie“. 

Lesenacht  

Učiť sa cudzí jazyk znamená spoznávať aj dejiny jeho národa, preto sme si tento rok 

zvolili na tradičné nočné čítanie v nemeckom jazyku tému ,,Cisárovná Sissi a cisár Franz 

Joseph I.“. Projekt ,,Lesenacht“, ktorý sa v nemeckom jazyku uskutočnil už po šiesty raz, 

niesol sa v duchu zábavných vedomostných hier, súťaží a kreatívnej tvorby žiakov. Bolo 

úžasné porovnať ako žiaci kreatívne pracovali, robili známy Sissi – účes, učili sa refrén zo 

Sissi – muzikálu ,,Wenn ich tanzen will“ a v kuchynke pripravovali najobľúbenejší pokrm 

cisárskeho páru ,,Kaiserschmarn“. Po polnočnej návšteve udomácneného školského strašidla 

na povale školy žiaci, plní dojmov, zaspávali. 

Story Night 

 Po štvrtý raz sa brána našej školy otvorila večer pre tých, ktorí majú radi anglický 

jazyk a vo večernej atmosfére školy sa chceli zabaviť, niečo vytvoriť a popritom sa naučiť 

nové poznatky a precvičiť si angličtinu v praxi. Deti privítala „kráľovská rodina„ učiteliek, 

pod ich vedením sa dozvedeli, čo znamená byť anglickou kráľovnou, ako to chodí vo svete 

včiel, a že aj v šachoch má každý kráľ svoju kráľovnú. Nabití novými informáciami sa žiaci 

podujali stvárniť v živých fotografiách rôzne situácie zo života anglickej rodiny, napísali a 

predviedli divadelnú hru zo života včiel a potrápili si hlavičky pri partii živého šachu. 

Nezabudlo sa ani na známu legendu hudobnej skupiny Queen, jej mámivé tóny hrali na dobrú 

noc.  
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Cieľ: Žiaci formou skupinových aktivít ako živý šach, ľudské fotografie, improvizované 

muzikály a čítanie príbehu sa naučili dôležité informácie o kráľovnej Alžbete II., o tom ako sa 

hrá šach, o živote včiel v úli. Museli využiť informácie k vlastnej kreativite a tvorbe, učili sa 

aktívne počúvať, vyjadrovať vlastný názor, prezentovať sa, a hlavne komunikovať so 

spolužiakmi aj učiteľmi v anglickom jazyku. Aktivity podporovali a motivovali k interakcii, 

zodpovednosti za vlastné konanie a upozorňovali na dôsledky  správania jednotlivcov na 

skupinu. 

Čisté hory 

 Štátne lesy TANAPu vyhlasujú každoročne akciu Čisté hory, projekt zameraný na 

čistenie turistických chodníkov po letnej turistickej sezóne. Naši žiaci z 5.A a 6.A sa 

predbiehali v prvenstve o najväčšie množstvo odpadkov. Pomohli vyčistiť chodník zo 

Štrbského Plesa na Popradské pleso, okolie Hrebienka, Studenovodských vodopádov a 

Rainerovej chaty. Spolu s ostatnými dobrovoľníkmi sa podarilo vyzbierať 400 kg odpadkov! 

Projekt Energia zblízka  

Dňa 20.6.2012 sme sa zúčastnili exkurzie do laboratórií STU Fakulty elektrotechniky 

a informatiky (Ilkovičova ul. Mlynská Dolina), zameranú na problematiku energetiky – 

výrobu, rozvod a distribúciu elektrickej energie, obnoviteľné zdroje energie, šetrenie 

energiou, svetelnú techniku a pod. V laboratóriách sme mali možnosť vidieť: vetrené 

elektrárne, prečerpávacie elektrárne, fotovoltické elektrárne a mnoho ďalšieho. Exkurzia bola 

súčasťou projektu Západoslovenskej energetiky „Energia zblízka“, zameraného na šetrenie 

energie, jej úsporné využívanie a hľadanie alternatívnych zdrojov energie. Projekt bude 

pokračovať ďalším vzdelávaním v budúcom školskom roku. 

Projekt „Chodníčkami Demänovskej doliny“ 

Cieľom projektu bolo získať nové a prehĺbiť už nadobudnuté vedomosti z oblasti biológie, 

geografie, ekológie, environmentalistiky, upevnenie vzťahov v kolektíve a pobyt na čerstvom 

vzduchu. Program bol prispôsobený vekovým, časovým, poveternostným podmienkam aj 

fyzickým predispozíciám účastníkov projektu. Žiaci absolvovali celodenný výstup na 

Chopok, prehliadku Demänovskej jaskyne Slobody a ľadovej jaskyne. V rámci orientácie 

v teréne spoznávali okolie Jasnej a Vrbického plesa. Počas aktivít poznávali chránené rastliny 

a živočíchy a zamerali sa na problematiku ochrany prírody a negatívnych vplyvov a zásahov 

človeka, so záujmom sledovali odbornú besedu s členom Horskej služby a na vlastnej koži si 

vyskúšali prácu záchranárov.  

Detský čin roka 

Žiaci v rámci hodín slovenského jazyka boli oboznámení z jednotlivými príbehmi 

a zapojili sa do detskej poroty. Prostredníctvom jednotlivých príbehov bol u detí rozvíjaný 

pocit spolupatričnosti s ostatnými, zvýrazňovaný princíp etického správania, posudzovanie 

a zvýraznenie princípu ľudskosti v bežnom každodennom živote. 
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Batérie na správnom mieste 

Projekt je celoročný. Žiaci zbierali a nosili použité batérie do nádob, ktoré pripravili 

piataci. Cieľom je rozvoj environmentálneho vedomia, získanie základných kompetencií 

z prierezovej témy environmentálna výchova. 

Recyklohry 

Cieľom projektu stále ostáva zvýšiť povedomie žiakov o triedení odpadov a zaistiť 

recykláciu drobných vyslúžilých elektrozariadení a batérií v čo najvyššej miere. Škola dostala 

zbernú nádobu od spoločnosti ASEKOL. Každý žiak mohol do školy nosiť nepotrebné drobné 

elektrospotrebiče a zapojiť sa do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a 

kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré organizátor projektu zadával. 

Strigônske dni, dušičky, Halloween 

27. októbra sa naša škola premenila na „pavúčí zámok“. Ráno, pri vstupe do školy stála 

„pavúčia žena“ (pani riaditeľka) so svojou strigou (pani zástupkyňa) a jej mačkou (pani 

učiteľka Pešinová) a púšťala do školy rôzne strašidielka, strigy a iné čarodejné bytosti, ktoré 

museli byť označené pečiatkou pavúka. Deti, ktoré neprišli v maskách sa prezliekali a 

maľovali v triedach, ktoré boli vyzdobené vyrezávanými tekvicami, rôznymi duchmi, 

pavúkmi, príšerkami, netopiermi a kostlivcami. Deti čakalo množstvo zábavy: filmy, súťaže, 

ale i rozprávanie o zvykoch, niektoré iba v anglickom jazyku. Na občerstvenie nechýbali 

rôzne „dobroty“, o ktoré sa postarali rodičia. 

Cieľom projektu bol rozvoj  

- komunikačných kompetencií, hravou a súťaživou formou zapájať žiakov do aktivít, 

učili sa rozumieť pokynom v angličtine a poskytovať vecnú spätnú väzbu pri pochopení a 

komunikovaní s ostatnými 

- sociálnych kompetencií, spolupráca v skupine, museli preukázať súdržnosť, tímovú 

spoluprácu, aby dosiahli cieľ boli nútení si pomáhať 

- kognitívne kompetencie, pri tvorbe kostýmov využili svoju kreativitu, nápaditosť aj 

fantáziu 

Žiaci sa naučili vnímať rozdielnosť kultúr, rozumieť symbolom populárneho sviatku. 

 

Deň Lucie - Stridžie dni 

Deň Lucie pripadá každoročne na 13. december. Keďže sa s týmto dňom viažu viaceré 

starodávne tradície, rozhodli sme sa pripomenúť si práve tú z nich, ktorá sa viaže na obrad 

vyháňania škodlivosti a zlých síl z každého kúta izby. Naše školské Lucie (v typickom 

kostýme) povymetali všetky kúty tried, zborovni i jedálne, či riaditeľne, aby bola naša škola a 

jej „obyvatelia a návštevníci“ chránení od všetkého zlého. 

Týždeň modrého gombíka 

V máji sa konala celonárodná verejná zbierka UNICEF - Týždeň modrého gombíka. 

Modrý gombík je symbolickým vyjadrením spájania, preto sa aj naša škola rozhodla 
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realizovať a podporiť zbierku a pomôcť tak spojiť detstvo so šťastím. Zbierka je určená na 

pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, 

nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom 

sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami. Našim žiakom sa podarilo 

vyzbierať 533,06 € 

Týždeň aktívnej angličtiny 

 Už tradične prebiehal na našej škole týždenný kurz angličtiny, ktorý pozostával z 30-

tich vyučovacích hodín. Žiaci sa vďaka „native“ učiteľom „ponorili“ do anglickej kultúry, 

precvičili si svoju angličtinu a rozšírili si znalosti. Tento týždeň predstavoval aktívnu formu 

výučby, komunikácie vo všetkých podobách, kreativity aj zábavy. 

Mini projekty 

Pomoc ropuchám 

Spomedzi všetkých ročných období človek jar vníma asi najintenzívnejšie. No oveľa 

intenzívnejšie prežívajú jar lesné tvory. Medzi také patria aj ropuchy. Tie zimný spánok 

prespia vo svahoch zahrabané pod zemou. Na jar sa snažia dostať sa čo najskôr do najbližších 

jazierok, kde kladú vajíčka, z ktorých budú neskôr žubrienky a žabky. No na ich putovaní ich 

čaká veľké nebezpečenstvo a tým je cesta. Tak mnohé končia pod kolesami áut. Obmedzenie 

premávky dosť pomohlo, no najväčší podiel na záchrane žiab majú dobrovoľníci, ktorí 

pomáhajú prenášať žaby cez cestu. Do tejto akcie sme sa aj tento rok zapojili s piatakmi a 

zachránili sme ich približne 250.  

Čítanie pre najmenších(spolupráca s Mestskou knižnicou) 

  Kniha je pre deti partnerom pri využívaní jazyka, zdrojom aj vzorom reči. A preto sa 

žiaci z 1.A zapojili do projektu Čítanie pre najmenších v Mestskej knižnici. Dramatické 

čítanie pre žiakov v podaní profesionálnych hercov, dávalo deťom príležitosť vybudovať si 

vzťah ku knihe a hodnotám, ktoré prináša. Zároveň im umožňuje rozvíjať svoj vlastný svet 

fantázie, myšlienok a vyjadrovania sa. Čítanie hercov a bábkohercov bolo obohatené o 

interaktívne a dramatizované pútavé herecké podanie. Žiaci videli divadelné predstavenie 

rozprávky Princ Bajaja v podaní Teatra Neline a vypočuli si pútavé čítanie o Dobrodružstvách 

krajčíra Nohavičku v podaní Radomíra Miliča, divadelné predstavenie podľa rozprávok M. 

Macourka Zaseknutá bundička, absolvovali jarný maratón s knihou Čítanie z knihy R. Brata 

Škola za rohom.  

Projekt „Anjelik“ 

Každý žiak „Anjelik“ mal dva týždne pred Vianocami za úlohu „starať sa“ tajne 

o niektorú svoju „Ovečku“ z triedy (4.A) a pripraviť pre ňu v najvyššom utajení darček. Výber 

ovečky prebehol losovaním. Každý žiak sa takto ocitol v úlohe anjelika aj ovečky zároveň. 

Odtajnenie prinieslo veľa dojímavých a zábavných momentov. Nevyhlo sa ani sklamaniu. 
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Tento mini projekt odhalil vzťahy medzi deťmi, úroveň ich emocionálnej zrelosti, schopnosť 

empatie a schopnosť „dávať a prijímať.“ 

Spievaj, že si spievaj 

Súčasťou prierezových tém multikultúrna a environmentálna výchova sú ciele 

rozvíjajúce vnímavosť a citlivosť prístupu ku kultúrnemu dedičstvu, tradíciám, zachovaniu 

národnej identity v európskom priestore a upevňovanie vedomostí o svojej vlasti. V tomto 

duchu sa dňa 7.3.2012 na našej škole, v spoločenskej miestnosti, uskutočnil výchovný koncert 

členov folklórneho súboru "Rodina Hlbocká" (dlhoroční členovia SĽUK-u), zameraný na 

poznávanie ľudových nástrojov - fujara, koncovka, šesťdierková píšťalka, píšťalka dvojačka, 

drumbľa, píla, gajdy, mrmlák, husle, ozembuch, ninera (organistrum) -  sprevádzaný 

hovoreným slovom o ich histórii a výrobe. Cieľom koncertu bolo tiež oboznámiť žiakov s 

ľudovou piesňou, ktorá tvorila neoddeliteľnú súčasť života našich predkov a sprevádzala ich 

od kolísky, počas rôznych dôležitých životných udalostí. 

Čo budú jesť zvieratká v zime? 

 V mesiacoch september a október sme si spestrili vychádzky zbieraním gaštanov. 

Zbierala celá škola, aby tak pomohla zvieratkám v zime, a aby to nebolo len tak, vyhlásili sme 

súťaž! Žiaci nazbierali 878 kilogramov gaštanov. Víťazi získali sladkú odmenu.  

Mikuláš 

Mikulášske rozdávanie darčekov sme vyriešili netradičným spôsobom. Mikuláš darčeky pre 

deti síce zanechal, ale nájsť si ich museli v priestoroch školy sami. Formou hier, hlavolamov, 

hádaniek, rébusov a indícií, ktoré pripravili triedni učitelia. Po vzájomnej spolupráci 

a komunikácii všetky deti svoje darčeky našli. 

Vidlochvost feniklový 

 Žiaci v 4.A nadviazali na minuloročnú aktivitu, kedy bol maskotom triedy motýľ 

Vidlochvost feniklový, resp. vyrobená textilná húsenica Feňa. Pani učiteľka biológie priniesla 

žiakom zo záhrady tri húseničky Vidlochvosta feniklového a úspešný prírodovedný projekt sa 

začal. Deti húsenice usilovne kŕmili, doplnili si teoretické vedomosti, ktoré obohatili vlastným 

pozorovaním celého vývoja a premeny živého motýľa. Projekt nezostal bez povšimnutia 

rodičov. V časopise Pes plus bol o ňom publikovaný pekný článok aj s fotografiou. 

Vytvor si kapelu 

Formátom projektu bolo alternatívne vyučovanie angličtiny formou projektových úloh 

zameraných na kreativitu žiakov (5.A). Projekt sa skladal z troch častí: 

1. Vytvorenie kapely a jej členov – fyzický opis osôb a opis ich charakterov 

2. Módna prehliadka (fashion show) – opis oblečenia 

3. Písanie textu, hlavného singlu (piesne) kapely a jej prezentácia pred triedou 

Projekt bol ukončený odovzdávaním cien za najlepšiu pieseň v jednotlivých žánroch, najlepší 

outfit na módnej prehliadke a za najlepšiu kapelu. 
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Záložka do knihy spája školy 

Žiaci prvého stupňa sa zapojili do tohto celoslovenského projektu, ktorého cieľom bola 

podpora čítania a ponúknutie alternatívneho využívania voľného času. Deti si vymenili 

vyrobené záložky s partnerskou školou.  

Lego deň  

Prostredníctvom stavebnice lego žiaci 3.A realizovali tému: Hrady a zámky. Práca so 

stavebnicou podporuje rozvoj tvorivosti a kooperatívnych schopností žiakov, umožňuje 

využívať projektové vyučovanie a integrovať poznatky z viacerých vyučovacích predmetov. 

Raňajky v škole 

Výučba nemčiny – formou zážitkového vyučovania má pozitívny vplyv na rozvoj 

komunikačných kompetencií žiakov a upevňuje zároveň aj sociálne kompetencie. Žiaci 2. B v 

rámci témy „ Jedlo a pitie“ precvičovali slovnú zásobu netradičným spôsobom, mali 

„Frühstück in der Schule.“ Cez prestávku si pripravili stoly, ktoré sa zaplnili rozličnými 

dobrotami. Keď zazvonilo na nemčinu, mohlo sa začať. Deti sa rozprávali v nemeckom 

jazyku, pomenúvali potraviny po nemecky, rozprávali sa medzi sebou o jedle, a tým si 

precvičili už naučené frázy. 

Projekt Semafor 

Cieľom tejto celoklubovej dopravnej súťaže bolo zábavnou formou si osvojiť zásady 

bezpečného správania v cestnej premávke podľa pravidiel, ako chodci, cyklisti, naučiť deti 

pozorovať okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky 

bezpečného správania v cestnej premávke v praktickom živote. 

Fyzika netradične 

V obsahu učiva fyziky v 9.ročníku je akustika. Žiaci sa naučili ako vzniká zvuk na 

jednotlivých hudobných nástrojoch, čo je tón, výška tónu, farba zvuku, hlasivky ako zdroj 

zvuku. Dostali zadanú projektovú úlohu Koncert, na ktorej sa každý svojim spôsobom musel 

podieľať. Výsledok bol prekvapujúci. Žiaci dokázali spojiť sily a pripraviť pekný koncert. 

Niektorí hrali na hudobných nástrojoch (gitara, flauta, klavír), dievčatá použitím internetu 

vyhľadali texty anglických piesní a naučili sa ich spievať, chlapci spievať nechceli a tak dvaja 

hrali na gitare, jeden sa stal moderátorom, jeden tvoril fotodokumentáciu a jeden 

videozáznam. Pripravili použitím počítača farebné pozvánky a pozvali ostatných vyučujúcich 

aj vychovávateľky. Prišiel každý, kto mal voľnú hodinu. Hudobná skupina mala dokonca svoj 

názov The Best Colors. 

Písanie rozprávok 

Pre ciele projektu bol vybraný literárny žáner rozprávka, ktorá sa spoločne čítala na hodine aj 

doma. Žiaci museli vyhľadávať a vyznačiť v text jednoduchý minulý čas a naučiť sa novú 

slovnú zásobu. Namiesto štandardného skúšania žiaci vypracovali pracovné listy, kde sa 
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overili vedomosti a pochopenie gramatiky. Po prečítaní a analýze sa aplikovali cvičenia na 

slovnú zásobu a písanie krátkych príbehov. Ukončením projektu bolo písanie vlastnej 

originálnej rozprávky v anglickom jazyku.   

Škola – šťastný dom, chcem byť v ňom - celoročný triedny projekt 1.A, zameraný na 

prosociálne správanie žiakov. Žiaci plnili úlohy a dostávali sa do imaginárnych miestností 

"školy". Dom na nástenke, kde boli triedy s názvami: Slušnosť, Spolupráca, Úcta, 

Samostatnosť,  Priateľstvo. 

Významné dni 

 Európsky deň jazykov - 26. september vyhlásila Európska únia za Európsky deň jazykov. 

Tento dátum sa už tradične oslavuje v každom členskom štáte Európskej únie a konkrétne 

sa oslavujú rozmanitosti jazykov všetkých jej členských štátov. Naša škola sa už 

pravidelne zúčastňuje tejto oslavy. Kultúrne centrá rôznych európskych krajín poskytovali 

informácie o tom-ktorom jazyku a pre žiakov pripravili rôzny program a hry, ktoré s 

radosťou a nadšením plnili. 

 V rámci environmentálnej výchovy žiaci vyrábali rôzne plagáty a postery, na nástenkách 

zdôrazňovali nutnosť ochrany životného prostredia využívajúc Deň zvierat, Deň mokradí, 

Deň vody, Deň Zeme, Deň životného prostredia. 

 Integrovaný systém VMaR sa okrem iného realizoval aj pripomenutím si významných dní 

ako Deň bez fajčenia, Deň zdravia, Deň boja proti AIDS, Valentín, MDD a iné. 

Aktivity zamerané na vzdelávanie v nemeckom jazyku  

(Pozri projekty) 

 Medzinárodné stretnutie Prešporákov 

23. septembra 2011 sa v Bratislave konalo ,,Medzinárodné stretnutie Prešporákov“ pod 

vedením Karpatsko-nemeckého spolku, s bohatým kultúrnym programom, v ktorom 

účinkovalo veľa domácich i zahraničných hostí (Rakúsko, Chorvátsko, Maďarsko...), 

medzi ktorými boli aj naši žiaci z 5 .B. 

 Workshop 

V spolupráci s Goethe inštitútom sa uskutočnil na našej škole dňa 17. 10. 2011 workshop, 

ktorý viedol pán Einar Turkowski – známy nemecký ilustrátor kníh, ktorý v roku 2007 

získal 1.miesto v súťaži ilustrácii BIB (Bienále ilustrácií). Celý workshop prebiehal v 

nemeckom jazyku a žiaci 4.C a 5.B, ktorí sa ho zúčastnili boli nadšení z množstva 

informácií a kreatívnych nápadov, ktoré počuli, videli a dokonca aj sami vyrábali.  

 Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku 

Dňa 15. 11. 2011 sa uskutočnila v Karpatsko- nemeckom spolku na Halašovej ulici súťaž v 

prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov 

z 4.C, 5.B, 7.A, 8.A, ktorí obsadili 2. a 3.miesta v I. aj II. kategórii. Víťazi obdržali vecné 

ceny a všetci dostali diplomy KNS. 

 Na workshope v Častej – Papierničke, ktorého účelom bolo naučiť sa vianočné nemecké 

piesne, ktoré žiaci spievali na ekumenickej bohoslužbe a aj zdokonaliť sa v nemeckom 

jazyku. Organizáciu a náklady zabezpečoval KNS, s ktorým naša škola spolupracuje. 
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 Mikuláš v Rakúskom inštitúte  

Prichádza každoročne aj za účasti našich žiakov. (4. C a 8 žiakov 3. B) 6. decembra v 

Rakúskom inštitúte štyria mladí herci z Rakúska zahrali v modernom prevedení dve 

klasické rozprávky „Rotkäppchen“ a „Dornröschen“ od bratov Grimmovcov. Predstavenie 

bolo v nemeckom jazyku, a tak si žiaci precvičovali komunikačné kompetencie. Na záver 

prišiel aj Mikuláš v sprievode anjela, priniesol sladkosti, ale nerozdával ich zadarmo, 

každý musel buď zaspievať, alebo zarecitovať po nemecky.  

 Mikuláš prišiel aj do sídla KNS, kde naši žiaci vystupovali a reprezentovali školu pred 

členmi KNS aj za účasti veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko. 

 Ekumenická bohoslužba  

Každý rok, už tradične, sa koná ekumenická bohoslužba KNS v malom evanjelickom 

kostolíku na Panenskej ulici. Žiaci 5.B a 4.C v sprievode hudobnej skupiny „Die singenden 

Omas“ spievali krásne vianočné piesne. V kostole bolo veľa ľudí, ktorí si vychutnávali 

krásny spev a radostnú predvianočnú atmosféru.  

 Workshop v nemeckom jazyku 

Dňa 23.4.2012 sa na našej škole, v spolupráci s Goethe inštitútom v Bratislave, uskutočnil 

workshop, ktorý viedla nemecká lektorka p. Faust. Po vypočutí si príbehu z knihy „Das 

grüne Küken“ žiaci tvorili leporelo na motívy uvedenej knihy. Žiakov práca veľmi bavila a 

popritom si upevňovali počúvanie a rozprávanie v nemeckom jazyku s nemeckou 

lektorkou. 

 Deň matiek  

Naši žiaci sa predstavili na oslave Dňa matiek, ktoré organizoval Karpatsko-nemecký 

spolok. Toto stretnutie spestrili peknými básničkami a pesničkami, ktoré sa všetkým veľmi 

páčili. 

 Divadelné predstavenie v nemeckom jazyku 

Navštívili žiaci 4.C a 5.B v spoločenskej miestnosti OD Dunaj, divadelné predstavenie na 

motívy rozprávky bratov Grimmovcov, ktoré predvádzali žiaci 4.ročníka Gymnázia 

z Dolného Kubína 

 Dni nemeckej kultúry v Chmeľnici 

Dňa 3. 6. 2012 sa stretli príslušníci nemeckej národnosti z rôznych krajín a rôznych oblastí 

Slovenska na kultúrnom festivale v Chmeľnici. Cieľom bolo pripomenúť si svoje nemecké 

korene a poukázať na dôležitosť komunikácie v nemeckom jazyku. Tejto akcie sa 

zúčastnili i žiaci našej školy zo 4.C a 5.B za spoluúčasti členov Karpatskonemeckého 

spolku v Bratislave. Žiaci vystúpili s 2 pesničkami a očarili publikum aj rakúskymi 

národnými tancami.  

 Martinstag 

Tmavý novembrový podvečer sa rozsvietili nádherné, aj vlastnými rukami zhotovené, 

lampióny našich žiakov, rodičov a hostí, pripomenuli sme si deň Svätého Martina – Sankt 

Martin. Už tradične sa lampiónovým sprievodom niesli krásne nemecké piesne ,,Laterne, 

Laterne..., Ich ging mit meiner Laterne, Sankt Martin, Sankt Martin“. V duchu 

„martinskej“ tradície dobrých skutkov, pomáhať a podeliť sa s ostatnými, pani kuchárky 

upiekli výbornú pizzu, navarili chutný čaj, mamičky pripravili a priniesli z domu rôzne 

koláčiky, keksíky aj zákusky. Dobrôt boli plné stoly. V žiari sviečok a rozžiarených 

detských očí sme strávili, v priateľskej atmosfére, čarovný podvečer. 
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 Kultúrny festival v Čilistove 

Cieľ: reprezentácia školy a kultúrne vystúpenie žiakov 

 

Ďalšie aktivity: 

 Súťaž v prednese poézie a prózy v NEJ 3.-9.roč.,  zameraná na rozvoj jazykového cítenia 

 Workshop Harmónia 4.B,5.B.6.A nácvik programu na Mikulášske vstúpenie a vianočný 

koncert 

 Návšteva predvianočnej Viedne 

 Vystúpenie žiakov pri príležitosti celoslovenskej výročnej členskej schôdze KNS 

 Pfarrer Desider Alexy Preis súťaž v písaní literárnych útvarov v nemeckom jazyku 

 Stretnutie členov KNS v Rusovciach 

 Úspešnosť v olympiáde v nemeckom jazyku  

 Účasť na celoslovenskom kole v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku v Chmeľnici 

 Sprachdiplom - v spolupráci s Goethe inštitútom získali 2 žiačky, po úspešnom zvládnutí 

písomnej aj ústnej časti skúšok, certifikát stredného stupňa znalostí nemeckého jazyka na 

úrovni A2.  

 Zapojili sme sa do experimentálneho overovania metódy CLIL, vnášanie prvkov 

nemeckého jazyka do odborných predmetov na 1.stupni. 

 

Euromesto Tesáre  
Žiaci 1.A a 3.A absolvovali školu v prírode v RZ Tesáre. Euro škola bola plná hier, zábavy, 

pobytu v úžasnom prostredí vhodnom na rekreáciu a regeneráciu detského organizmu a 

hravou formou poskytovala obohatenie sa o nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti. Žiaci sa 

osamostatnili a socializovali vo svojom triednom kolektíve. Program Euroškoly poskytoval 

každý deň dva popoludňajšie a jeden večerný blok, k dispozícií bola i alternatívna telesná 

výchova v dopoludňajších hodinách. Program realizovali animátori – starostovia Euroškoly.  

Korčuľovanie 
40 detí absolvovalo 10 výcvikových hodín na ľadovej ploche v Avione. Začiatočníci sa učili 

udržať rovnováhu na ľade, vedieť prenášať váhu tela z nohy na nohu, naučili sa korčuľovať 

dopredu, vedieť si počas korčuľovania urobiť drep a zdvihnúť z ľadu hračku. Pokročilí sa 

zdokonaľovali v korčuľovaní, učili sa korčuľovať prekladaním nôh, korčuľovať dozadu 

oblúčikmi 

Lyžiarsky výcvik 
Lyžiarsky kurz sa uskutočnil od 12. do 17. februára 2012 na Martinských holiach. 

Zúčastnilo sa ho 39 žiakov 5., 7. a 8. ročníka. Pod vedením štyroch inštruktorov, učiteľov 

školy, sa žiaci učili, resp. zdokonaľovali v lyžiarskej technike. Nechýbala ani zábava a 

samozrejme zaslúžený odpočinok. 

 Napriek nepriaznivému počasiu sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v rámci ŠKD na 

Zochovej chate v dňoch  9. - 16. februára 2012. 

39 deťom z 1. - 3. ročníka nepokazila  radosť z lyžovania ani snehová metelica. Začiatočníci 

sa naučili ovládať lyže, lyžovať do oblúčikov, pluhovanie, vedieť prejsť bránkami a udržať sa 
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na pome. Pokročilí lyžovali na náročnejšom svahu, zdokonaľovali si techniku lyžovania 

a slalom. 

Plavecký výcvik  
 absolvovalo 36 detí prvého a druhého ročníka v plavárni  Slovnaftu. Cieľom výcviku 

bolo nebáť sa vody, ale vnímať ju s rešpektom. Začiatočníci sa naučili splývať a použitím 

plaveckých temp nohami a rukami preplávať 10 metrov, pokročilí sa učili plávať štýlovo 

kraula, prsia a skákať do hlbšej vody a doplávať ku schodíkom. 

i) Údaje o prezentácii školy na verejnosti  

 Deň otvorených dverí 

 „DOD je skvelý nápad. Dobrá škola + dobré učiteľky = príjemne strávené 

predpoludnie. Dnes sa už učí inak, než za našich čias a to je super!“ takto hodnotila Deň 

otvorených dverí jedna z účastníčok. 

25.10.2011 už po desiaty raz, pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a škôl, umožnila naša 

škola rodičom „nazrieť do školského súkromia.“ Je to veľmi náročný deň, ktorý si vyžaduje 

spoluprácu úplne všetkých, pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov aj 

zamestnancov školskej jedálne. K príjemnej atmosfére prispieva aj naša pohostinnosť, pani 

učiteľky aj kuchárky napiekli dobré domáce koláče, prispeli aj rodičia, a tak nič nebránilo 

priateľskému posedeniu pri kávičke v zborovni. A že sme to úspešne zvládli, o tom svedčia 

pozitívne ohlasy zúčastnených. 

Dňom otvorených dverí sme sa postavili na štartovaciu čiaru do cieľa: prehĺbiť spoluprácu 

rodiny a školy, upevniť vzájomnú dôveru, úctu, porozumenie a to všetko v prospech našich 

detí. 

K tomuto dňu už tradične patrí prijímanie detí 1. ročníka „do stavu žiackeho a cechu 

školského“. Deti oboch tried preukázali svoje schopnosti zapamätať si slová piesní, skĺbiť ich 

s pohybom, prezentovali vedomosti z anglického a nemeckého jazyka a po zložení 

slávnostného sľubu, boli pasovaní za školákov. Obdržali osvedčenie a album s prvou 

spoločnou školskou fotografiou. V ďalšej časti dňa absolvovali, s rodičmi aj starými rodičmi, 

spoločné vyučovanie v triede a nasledoval spoločný obed v školskej jedálni. 

 Vystúpenie s vianočným programom na Hviezdoslavovom námestí 

Naši žiaci 3. – 9.ročníka vystupovali na vianočných trhoch, kde predviedli hudobno-

pohybové pásmo s doprovodom fláut, gitár a spevu. Nadšenie a dobrá nálada umocňovala 

kvalitu programu, ktorý náhodní diváci aj rodičia odmenili búrlivým potleskom. 

 Vianočný bazár  

Náš najväčší charitatívny projekt na škole vyvrcholil v utorok 20.decembra. Vianočný bazár 

je spoločné dobročinné podujatie, v ktorom peniaze získané predajom hračiek prinesených 

z domu a lístkov do tomboly sú vždy použité na charitatívne účely neziskových organizácií na 

Slovensku. V minulých rokoch sa nám podarilo podporiť množstvo rozličných projektov, 

pomôcť rodinám v ťažkej sociálnej situácii alebo splniť sny znevýhodneným deťom. Keďže 

každé Vianoce prinesú veľa dojímavých príbehov, naši žiaci sa tento rok rozhodli pomôcť 

Detskej fakultnej nemocnici – jednotka intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. Podarilo 

sa vyzbierať 450,53 €. 
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 Vianočné posedenie pri stromčeku spolu s rodičmi 

Veľmi srdečné a milé podujatie si pripravili v 4.A. Rodičia s deťmi vyzdobili stromček, 

pripravili bohaté občerstvenie, deti rozdali rodičom vlastnoručne vyrobené darčeky, spoločne 

si zaspievali koledy za doprovodu gitaristov a zahrali sa rôzne hry.  

 Vianočná akadémia 

Vždy, keď sa blíži koniec kalendárneho roka, z každého kúta školy na všetkých dýcha 

vianočná atmosféra. Chodby a triedy sa pýšia peknou výzdobou, sú prevoňané Vianocami 

a skôr, ako deti odídu na prázdniny, prezentujú sa pripraveným programom na Vianočnej 

akadémii.  

V spoločenskej miestnosti, plnej rodičov, sa rozozvučali tóny fláut, gitár, roztancovali sa 

snehové vločky, zavítali lesné zvieratká a pastieri, ktorí zvestovali „dobrú novinu“ a každému 

domu zaželali mier a pokoj. Slovenské koledy striedali nemecké a anglické vianočné piesne. 

Na záver vokálna dievčenská skupina rozospievala sálu piesňou – Každý deň budú vraj 

Vianoce.  

 Projekt Bytík 

Realizovala 4.A trieda. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín – rodín na základe vzájomných 

diskusií a premyslených návrhov. Formou projektového vyučovania jednotlivé časti tvorili na 

hodinách výtvarnej výchovy, matematiky, slovenského jazyka, vlastivedy, etickej výchovy 

a pretože svoj projekt odprezentovali rodičom a museli sa pripraviť na vernisáž tak pracovali 

aj na hodine hudobnej výchovy. Vernisáž spojená s workshopom za účasti rodičov s pestrým 

kultúrnym programom a občerstvením mala veľký ohlas. 

 Festival kultúry a vzájomnosti 

V Kežmarku sa konal tradičný festival- Sviatok kultúry a vzájomnosti, na ktorom sme 

nechýbali, aj keď sa konal počas letných prázdnin. 

 

Všetky uvedené akcie mali pozitívny ohlas u širokej verejnosti a rodičov 
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i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov súťaže, olympiády 

Umiestnenie- dosiahnuté výsledky Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 

regionálne 

kolo 

krajské kolo celoslovenské 

kolo 
názov súťaže umiestnenie 

Olympiáda v Nj kat.1A 3. miesto 8. miesto    

Geografická olympiáda I 9. miesto     

                                     H 4. miesto     

                                       F 4. miesto     

                                      E 7. miesto     

Plávanie   2. miesto   

Šaliansky Maťko III. kat. 1. miesto     

                                 I. kat 3. miesto     

Prednes poézie a prózy v 

NEJ 

  3. miesto   

Poznaj Staré Mesto I. et. 1. miesto     

                                II. et.  2. miesto     

MO                            Z4 4. miesto     

MO                            Z5 8. miesto     

Pytagoriáda P3 8. miesto     

Európa v škole      

      písomná časť  kat. II. 2. miesto     

     umelecká časť   kat. I. 1. a 3. miesto     

       multimediálna práca 1. miesto     

Slávik Slovenska I. kat. 1. miesto     

Majstrovstvá v golfe   2. miesto   

Majstrovstvá SR v šachu   1. miesto   

OK cezpoľný beh 

 

     

mladšie žiačky 3. miesto     

staršie žiačky 1. miesto     

starší žiaci 1. miesto     

Škola –staršie žiačky 1. miesto     

 Beh olympijského dňa    

 
 

    

                            Kat. 8 2. miesto     

                 celkovo škola 3. miesta     

Atletika            guľa CH 1. miesto     

            beh na 800 m D 2. miesto     

hod kriketovou loptičkou 

CH 
2. miesto 

    

Spoznajme Európu 3. miesto     

Dotyk papiera  3. miesto    

 Na 5. ročníku celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok, získala jedna žiačka 

diplom za umiestnenie v bronzovom pásme. 

 Žiaci našej školy sa počas roka zúčastnili tiež súťaží: Biologická olympiáda, Olympiáda  

v ANJ, Olympiáda v SJL, Hviezdoslavov Kubín, Maksík, iBobor, Bobrík, Klokan, 

Klokanko, Taktik, Matboj, Pikopretek, Všedkovedko, vybíjaná, Florbal, 
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

 

Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Infovek 2003 trvá  

prináša alternatívy pre získavanie nových poznatkov, orientácie sa v množstve nových informácií, 

pomáha vytvárať efektívne, alternatívne a kvalitné vzdelávanie a používať nové formy práce, 

poskytuje nám počítače, programy- software aj s licenciami, pripojenie k internetu a iné rôzne 

aktuálne a potrebné informácie 

Metóda CLIL vo vyučovaní 

cudzích jazykov v základnej 

škole  

2011 trvá Metódu overujeme 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .  

Školská inšpekcia vykonala v dňoch 5.2.2008, od 7.2.2008 do 8.2.2008 a od 11.2 2008 

do 12.2.2008 kontrolu stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu podmienok výchovy 

a vzdelávania v základnej škole. Sledovala priebeh vzdelávacieho procesu na 35 vyučovacích 

hodinách z hľadiska činnosti pedagógov a žiakov, kvality a efektivity vyučovania. V rámci 

realizácie úlohy so zvýšenou pozornosťou boli 2 hospitácie na 2. stupni zamerané na 

sledovanie rozvíjania čitateľskej gramotnosti v predmete slovenský jazyk a literatúra. 
 

Školská inšpekcia na hodnotenie škôl používa tieto hodnotiace výrazy: 
 

veľmi dobrý výrazná prevaha pozitív, drobné formálne 

nedostatky, mimoriadna, príkladná úroveň 

dobrý  prevaha pozitív, formálne, menej významné 

vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň 

priemerný vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná 

úroveň 

málo vyhovujúci prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne 

slabé miesta, podpriemerná úroveň 

nevyhovujúci výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky 

ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania 

Závery  

 K silným stránkam školy patria významné aktivity školy, informačný systém, 

prostredníctvom ktorého je zabezpečená prezentácia školy navonok cez webovú stránku 

i informovanosť rodičov o výchovno - vzdelávacích výsledkoch žiakov elektronickou žiackou 

knižkou. Medzi silné stránky školy patrí tiež stotožnenie sa pedagógov s programovými 

cieľmi školy, priateľská a pokojná atmosféra podporujúca psychickú pohodu žiakov v škole, 

rešpektovanie a uznávanie spoločne prijatých hodnôt v duchu humanizmu a demokracie, 

prezentácia školy prostredníctvom verejných vystúpení a ďalších významných aktivít 

v oblasti kultúry a športu, kvalitné odborné a materiálne zabezpečenie rozšíreného vyučovania 

nemeckého jazyka. Medzi slabé stránky školy patrí kontrolný systém, spolu s priemerným 

plnením učebných plánov, osnov a vzdelávacích štandardov. 

 Vyučovanie vo všetkých ukazovateľoch dosahuje celkom dobrú úroveň. Na dobrej 

úrovni je rozvoj osobnosti žiakov, preventívne a multidisciplinárne aktivity. Výchovno- 
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vzdelávací proces celkom je na veľmi dobrej úrovni. Priebeh a výsledky výchovy 

a vzdelávania dosiahli dobrú úroveň. 

 Koncepčnosť zámerov, stanovenie si reálnych priorít, plánovanie zamerané na 

skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu a odborné a pedagogické riadenie majú dobrú 

úroveň. Priemernú úroveň má kvalita pedagogickej dokumentácie a dodržiavanie všeobecne 

záväzných a školských predpisov. Riadenie celkom je na dobrej úrovni. 
 

 Školská inšpekcia hodnotí na: 

veľmi dobrej úrovni: 

 Významné aktivity školy a spolupráca s inštitúciami v regióne 

 Informačný systém 

dobrej úrovni: 

 Odborné a pedagogické riadenie 

 Koncepčnosť, zameranie a ciele výchovy a vzdelávania 

 Materiálno- technické podmienky 

 Odbornosť vyučovania 

priemernej úrovni: 

 Kontrolný systém 

 Plnenie učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacích štandardov 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l) 

1. Naša škola už roky zápasí s nedostatkom priestorov, pritom máme nevyužité 2 poschodia 

povalových priestorov. Pre vyučovanie máme k dispozícii 20 miestností z toho 1 

počítačová učebňa, 1 multimediálna učebňa, 1 učebňa nemeckého jazyka a 3 malé 

miestnosti na bifurkáciu pri výučbe jazykov, zostáva 14 kmeňových tried, 1 spoločenská 

miestnosť, bývalá kaplnka je všestranne využívaná, triedy slúžia zároveň aj pre oddelenia 

ŠKD v poobedňajších hodinách. Ak by sme mali po dve triedy v ročníku, potrebovali by 

sme 9x2=18 tried. A tak sa „tešíme“, že nám žiaci 5. ročníkov odchádzajú na gymnáziá. 

Na druhej strane je to veľká škoda, lebo žiaci môžu na našej škole, vzhľadom na jej 

koncepciu získať certifikát stredného stupňa vzdelania v nemeckom jazyku – 

Sprachdiplom. 

2. Je nutné opraviť aj druhú časť strechy a rekonštruovať telocvičňu. 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

ods. 1 písm. m). Príloha  priložená Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n 

V oblasti výučby dosiahnuť a zlepšiť: 

 Aktívnu účasť na realizácii školskej reformy, tvorba školského vzdelávacieho programu 

Všetci pedagogickí zamestnanci sa podieľali na realizácii školskej reformy. Pri tvorbe 

školského vzdelávacieho programu sme uplatňovali prvky tímovej práce, ústretovosti, 

tolerancie a vzájomnej pomoci. Na základe rámcových učebných plánov jednotliví vyučujúci 

vypracovali tematické výchovno-vzdelávacie plány. Patrí medzi silné stránky školy 

stotožnenie sa pedagógov s programovými cieľmi školy, priateľská a pokojná atmosféra 
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podporujúca pohodu žiakov v škole, rešpektovanie a uznávanie spoločne prijatých cieľov a 

hodnôt. 

Vyučujúce nemeckého jazyka a anglického jazyka realizujú projekt uplatňovanie metódy 

CLIL 

 Využívanie modernej IKT vo vzdelávacom procese 

Zapojili sme sa do programu digitalizácie škôl, ktorý realizuje vzdelávacia organizácia 

EDULAB, s cieľom modernizovať vyučovanie a aktívne využívať digitálne technológie. Naši 

žiaci získali bezplatný prístup na vzdelávací portál „naučmeviac“, „bezkriedy“ 

 Získanie zručnosti a kompetencie práce s novými technológiami, s digitálnym obsahom 

V oblasti informatizácie: 

 bol sprístupnený EduPage E-Learning pre celú školu od aSc agendy 

 zakúpili sme notebooky, PC zostavy do počítačovej učebne aj pre prácu samotných 

učiteľov, získali sme notebooky a projektory z projektu Modernizácia vzdelávacieho 

procesu 

 zakúpená bola digitálna zrkadlovka – fotoaparát 

 turistická GPS navigácia 2ks, s ktorou žiaci pracujú na turistických vychádzkach 

 v 1.B triede bola nainštalovaná elektronická katedra a interaktívny dataprojektor 

 Pre zjednodušenie používania interaktívnej tabule bol v troch triedach pevne 

zabudovaný notebook v mini katedre, v jednej triede nainštalovaný stojan k 

dataprojektoru pre pevné zapojenie dataprojektoru s interaktívnou tabuľou 

a notebookom. 

 V rámci projektu Infovek 2, bolo vybudované bezdrôtové pripojenie k internetu, ktoré 

má vzhľadom na vek našej budovy a jej hrubé múry obmedzený dosah, preto sme 

využili dobudovanie bezdrôtového Wifi routeru, internetom je pokrytá celá budova 

školy. 

 Práca s interaktívnou tabuľou 

Všetci pedagogickí zamestnanci boli zaškolení v práci s interaktívnou tabuľou, 

interaktívne tabule sa pravidelne využívajú, na projekciu aj s využitím vzdelávacích portálov 

na prácu žiakov 

 Didaktika práce s obrázkami, animáciami, s multimédiami, zvukom, fotografiou, 

aplikácie vo vyučovaní 

V tejto oblasti máme isté rezervy, ale vyučujúci aj vychovávateľky v školskom klube 

dokumentujú činnosť žiakov, exkurzie, výlety, projekty, súťaže, záujmovú činnosť a pod. a 

podieľajú sa na tvorbe web. stránky školy a tvorbe fotokroniky. Vytvárajú prezentácie a 

učebné texty pre žiakov, ktoré nahrádzajú chýbajúce učebné texty a učebnice 

 Zvyšovanie kvalifikácie a získavanie kreditov 

Kredity získalo 6 učiteľov 

Dvaja učitelia si rozširovali kvalifikáciu v IKT 

Jedna učiteľka 1. stupňa sa vzdeláva na získanie kvalifikácie v anglickom jazyku 

Dve učiteľky (riaditeľka a zástupkyňa) sa vzdelávali v projekte Modernizácia vzdelávacieho 

procesu. Účasť na vzdelávaní nám priniesla aj kredit vo forme notebookov a dataprojektorov 

a jednej interaktívnej tabule. 
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Klíma školy 

 Zvládať problematické správanie žiakov 

 Odhaľovať a eliminovať všetky formy násilia a agresivity 

Riaditeľka školy v snahe predchádzať nedorozumeniam, pochopenia a akceptovania správania 

žiakov, eliminovania negatívnych javov vedúcich k frustrácii učiteľov zabezpečila, v 

spolupráci so vzdelávacou agentúrou, školenie pre všetkých pedagogických zamestnancov v 

rozsahu 8 hodín, s cieľom zvládať problematické správanie žiakov v škole. Prínosom bolo 

okrem získaných vedomostí o asertívnej komunikácii aj schopnosť zvládať a riešiť konflikty. 

K dobrej klíme školy prispieva aj každoročné organizovanie víkendového relaxačného pobytu 

pre zamestnancov školy v kúpeľnom zariadení, podľa finančnej ponuky, hradené so 

sociálneho fondu. 

 Vytvoriť bezpečné prostredie pre žiakov školy, projekt „Škola priateľská deťom“ 

Za dôležitú službu poskytujúcu rodičom, žiakom aj učiteľom považujeme činnosť školského 

psychológa, ktorý je nápomocný v oblasti problémového správania, súvisiaceho s 

neprosievaním, slabou motiváciou, špecifických poruchách učenia alebo správania, agresivity, 

šikanovania, pomáha riešiť krízové životné situácie. 

Na základe nezávislého externého dotazníkového prieskumu považujú rodičia prostredie 

školy za bezpečné pre deti, šikana nie je vážny problém ani fajčenie, ani drogy. 

Oblasť spolupráce s rodičmi 

 Rešpektovať zákonné práva rodičov, prípadným sťažnostiam venovať náležitú 

pozornosť. Pri rozhovoroch a konzultáciách vystupovať asertívne, racionálne, vecne, s 

dostatočnou dávkou vzájomnej úcty a rešpektu.  

Anonymný dotazníkový prieskum ukázal, že rodičia sú vo väčšine spokojní pri riešení 

problémov, bez obáv komunikujú so školou ak vznikne problém. 

 Aktuálne informácie pre rodičov aj širokú verejnosť, o činnosti školy, úspechy školy aj 

kronika zverejňovať na web. stránke školy.  

 Informácie o prospechu a správaní poskytovať aj prostredníctvom internetovej žiackej 

knižky. 

K silným stránkam školy patria významné aktivity školy, informačný systém, 

prostredníctvom ktorého je zabezpečená prezentácia školy navonok cez webovú stránku i 

informovanosť rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov elektronickou žiackou 

knižkou. 

Veľmi vydarenou, už tradičnou akciou je Deň otvorených dverí, ktorý vytvára príjemnú 

atmosféru na neformálne diskusie rodičov s pedagógmi. 

 Zaviesť konzultácie pre žiakov aj rodičov 

Napriek tomu, že konzultačné hodiny sme zaviedli a považujeme ich za dôležité, ich 

stanovenie v presnom časovom rozsahu sa neosvedčilo. Rodičia využívajú vo väčšej miere 

telefonický alebo emailový kontakt. V prípade osobného stretnutia využívali vopred 

dohodnuté termíny, ktoré vyhovovali hlavne rodičom, lebo učitelia sa venujú pedagogickej 

práci v priestoroch školy aj po vyučovaní. Osvedčili sa variabilné konzultačné hodiny. 
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Návrh na zlepšenie priestorových a materiálno – technických podmienok 

 Vybudovať školskú knižnicu ako odborné, študijné, informačné, internetové centrum, 

kde by sa mohli realizovať vyučovacie hodiny 

Zatiaľ sa nám nepodarilo realizovať túto úlohu, nemáme vhodný priestor. Spoločenská 

miestnosť má multifunkčné využitie a slúži aj na prenájmy pre iné organizácie. 

 Vybudovanie školského ihriska 
Zásluhou MČ sa podarilo, po získaní súhlasu pamiatkového úradu, vybudovať školské ihrisko 

a dokončiť aj ochranné siete. Prístupový chodník cez trávnik sme si uhradili z vlastných 

zdrojov. Stenu školskej budovy pri ihrisku sme ošetrili a upravili svojpomocne. 

 Prebudovanie šatní a hygienických zariadení pri telocvični 
Úloha je splnená, prebudovaním skladu CO sme získali jednu šatňu pre chlapcov a 

rekonštrukciou starej šatne novú šatňu so sprchami, lavičky sme zakúpili z vlastných zdrojov. 

 Realizovať prestavbu podkrovia a opraviť druhú časť strechy, opraviť resp. vymeniť 

okná 

Realizácia prestavby podkrovia sa neuskutočnila, je v nedohľadne, ale máme vymenené okná 

Najväčšou finančnou položkou pre zriaďovateľa a organizačno-technickou pre školu bola 

náročná výmena okien na celej budove školy, ktorá prebiehala v jesennom období a trvala až 

do januára. Napriek tomu, že sa celá výmena realizovala za plnej prevádzky, nebolo potrebné 

udeliť riaditeľské voľno, iba jeden raz sa nevarilo v školskej jedálni. Z rozpočtu školy sme 

uhradili aj výmenu dverí na telocvični, ktoré ústia do školského ihriska. Súbežne s výmenou 

okien sme maľovali všetky miestnosti, maliari boli k dispozícii a priebežne maľovali triedy, 

chodby, toalety aj školskú jedáleň a kuchyňu. Nové okná, nehovoriac o úsporách tepla, 

prispeli aj ku skrášleniu interiéru, nie sú dvojité a tak sa rozšíril priestor parapetných dosiek, 

na ktoré sme vo všetkých triedach,  chodbách aj v školskej jedálni umiestnili kvety. 

 Využitím finančných prostriedkov z fondov EÚ sa pokúsime získať podporu na 

modernizáciu vyučovacieho procesu 
Získali sme počítače a projektory zapojením sa do projektov vzdelávania ÚIPŠ Modernizácia 

vzdelávacieho procesu, ĎVUI aj MPC. 

 Interaktívne tabule s projektormi v triedach tak, aby sa dali kedykoľvek použiť bez 

sťahovania žiakov z triedy zatiaľ máme tri tabule, ktoré sa pravidelne využívajú 

 Wifi router, aby bol internet prístupný všade na škole, v každej triede úloha je splnená, 

celá budova má pokrytie internetom, uzatvorili sme zmluvu ma servis a údržbu počítačov a 

siete, máme servisného technika 

 Dostatok notebookov, aby mal každý žiak v lavici možnosť pracovať kedykoľvek, podľa 

potreby zakúpili sme 20 notebookov pre prácu žiakov v triedach, nezávisle od počítačovej 

učebne 

 Vypracovať projekt jazykové laboratórium zatiaľ nie je splnené, nemáme vhodný priestor 

 Vyškoliť učiteľov, aby používanie moderných informačných a komunikačných 

technológií bolo pre nich samozrejmosťou okrem účasti učiteľov na vzdelávaní, 

organizujeme pravidelné školenia priamo na škole, máme kolegyňu – lektorku 

modernizácie vzdelávania, všetkým ochotne pomáha v rámci jej poverenia koordinátor 

informatizácie 

 Vymeniť podlahovú krytinu máme vymenenú vo všetkých triedach, z rozpočtu na 

prevádzku sme vymenili školský nábytok, skrine, školské lavice a stoličky, podarilo sa 

nám počas voľných dní a prázdnin priebežne podľa finančných možností vymeniť 

podlahovú krytinu v triedach aj v zborovni 

 Rekonštruovať telocvičňu úloha nie je splnená 



 32 

 Oprava fasády je zrealizovaná, zamedzilo sa opadávaniu muriva pod odkvapovými 

žľabmi, boli opravené plastiky na budove školy 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 

písm. o 

 

 

SWOT analýza 

S Silné stránky 

 Stabilizovaný kolektív kvalifikovaných 

učiteľov 

 Učitelia sa snažia nielen naučiť, ale aj 

vychovávať 

 Dobrá informovanosť rodičov o dianí v škole 

 Spokojnosť pri riešení problémov 

 Bez obáv komunikujú so školou ak vznikne 

problém 

 Bezpečné prostredie pre deti, šikana nie je 

vážny problém ani fajčenie, ani drogy 

 Na škole pracuje školský psychológ 

 Široká ponuka záujmových krúžkov 

 Príjemné, tiché okolie školy 

 Kvalitná výuka cudzích jazykov 

 Projektové vyučovanie 
 Výborná kuchyňa, kvalitná a chutná strava 

v školskej jedálni 

 Mliečny program 

 Školské ovocie 

W Slabé stránky 

 Chýbajúce kabinety a odborné učebne 

 Samostatné pokusy, experimenty 

 Prezentácie a referáty 

 Priestory pre ŠKD 

O Príležitosti 

 Pomoc rodičov škole, čakajú konkrétne 

podnety 

 Vzdelávanie učiteľov v oblasti IKT 

T Ohrozenia 

 Odchod  najlepších žiakov na 

8.roč.gymnáziá 

 Sústavné zmeny v legislatíve, tvorba ŠkVP 

 Podľa rodičov neužitočnosť niektorých 

predmetov (HV, OV, CH) 

 „vyhorenosť“  učiteľov 
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II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

Škola je priestor, kde žiaci aj učitelia trávia väčšinu dňa. Snažíme sa, aby tento 

priestor, či exteriér alebo interiér bol, v rámci možností, čo najpríjemnejší. Estetizácia 

životného prostredia sa realizuje žiackymi výtvarnými prácami, ale aj postermi a projektami, 

ktoré vypracovali žiaci. Vstupnú „mrežu“, ktorá má zabezpečiť ochranu osôb aj majetku, sa 

nám podarilo vkusne vyzdobiť postavičkami, ktoré ušila p. učiteľka. Motív sa mení podľa 

ročného obdobia. 

Na základe učebných plánov a ŠkVP bol vypracovaný rozvrh hodín, ktorý spĺňal 

psychohygienické podmienky, nedalo sa však vylúčiť, aby žiaci pri danom počte hodín 

nemali aj poobedňajšie vyučovanie. V spolupráci s ŠKD sme sa snažili zabezpečiť striedanie 

práce s odpočinkom a zábavou, aby deti zmysluplne využívali voľný čas a pritom dbali aj 

o vlastnú bezpečnosť a zdravie.  

b) Voľno časové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové 

vzdelávanie žiaka základnej školy. Začiatkom školského roka ho vydala riaditeľka školy 

každému žiakovi. Žiak mohol vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo školskému klubu detí. 

Naša škola každoročne prijíma okolo 70% vydaných vzdelávacích poukazov. Získané 

finančné prostriedky sme použili na materiálne zabezpečenie činnosti záujmových útvarov aj 

na finančné ohodnotenie vedúcich záujmových útvarov. 

V školskom roku 2011/2012 odovzdalo vzdelávací poukaz 216 žiakov, získané 

finančné prostriedky boli použité na záujmovú činnosť žiakov počas ŠKD a krúžkovú činnosť 

organizovanú školou, finančné ohodnotenie vedúcich krúžkov, nákup materiálu, vybavenie 

počítačovej učebne a pod.  

Matematika hrou 

Krúžok bol určený žiakom 9.ročníka, bol zameraný na riešenie zaujímavých 

matematických problémov a úloh z praxe, riešenie úloh z predchádzajúcich ročníkov 

Monitoru, Testovania a Kompara, čím výrazne pomohol príprave žiakov na Testovanie9. 

Turistický krúžok  

Na turistických vychádzkach žiaci spoznávali okolie Bratislavy CHKO Malé Karpaty, 

získavali informácie o chránených rastlinách a živočíchov na náučných chodníkoch. Počas 

vychádzok sa učili čítať turistickú mapu a orientovať sa v prírode. 

Kreatívna nemčina 

 Cieľom krúžku bolo tvorivým spôsobom, netradičnými a inovačnými metódami, 

obohatiť výuku nemeckého jazyka nad rámec učebných osnov. Žiaci nacvičili množstvo 

piesní, básní a divadelných scénok, ktorými potom úspešne reprezentovali školu na mnohých 

podujatiach karpatsko – nemeckého spolku. 

Výtvarný krúžok 1 

Cieľom výtvarného krúžku bolo precvičovať grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú 

motoriku kreslením, maľovaním a modelovaním v kolektíve kamarátov s rovnakými 

záľubami. Deti v uvoľnenej a radostnej atmosfére nadobúdali nové zručnosti, vyskúšali si 

zaujímavé výtvarné techniky, rozvíjali si fantáziu, estetické cítenie, kreativitu. Vyskúšali si 

prácu s papierom, látkami, kašírovanie, koláž, decoupage - servítkovú metódu, maľbu 
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pastelom, farbami a iné kombinované a netradičné techniky. Práce žiakov tvorili súčasť 

výzdoby interiéru školy. 

Výtvarný krúžok 2 

Hlavným cieľom krúžku bolo viesť deti k láske k umeniu, tvorivosti, citu a rozvíjať 

talenty, alebo jednoducho mať radosť z maľovania. Použitím ceruziek, vodových 

a temperových farieb, použitím krepových papierov, novinových ústrižkov a prírodných 

materiálov a nakoniec maľovanie prstom, deti veľmi zaujalo a rozvíjalo ich fantáziu. Práce 

žiakov aktuálne tvorili darčeky pre mamičky, oteckov, boli posielané do rôznych súťaží 

a pravidelne zdobili interiér školy. 

Šikovné ruky 

Činnosť krúžku bola zameraná na vyšívanie, udržiavanie a rozvíjanie ľudových 

tradícií. Do krúžku sa prihlásili deti rôzneho veku a rôznej úrovne zručnosti, preto bol plán 

práce vypracovaný tak, aby ciele zvládli všetci na rôznych stupňoch náročnosti a rôznych 

techník vyšívania. 

Angličtina hrou 

Vytvárať pozitívny vzťah k cudziemu jazyku, zlepšovať komunikačné kompetencie 

bolo hlavným cieľom krúžku. Žiaci pracovali hodinu pri PC a hodinu v triede, kde si 

nadobudnuté teoretické poznatky precvičovali v praxi. Hrou a divadielkami získavali istotu, 

osmelili sa, zlepšovali sa v komunikácii v anglickom jazyku. Angličtina pomocou výukových 

CD podporovala u žiakov tvorivosť, samostatnosť a komunikáciu 

Geografia v praxi 

Cieľom krúžku bolo realizovať vychádzky do okolia Bratislavy s GPS navigáciou, 

zapojiť sa do medzinárodnej hry Geocaching, pripraviť žiakov na geografickú olympiádu 

a premietať prírodopisné filmy. Žiaci absolvovali celodenné výlety na Kačín, Devínsku 

Kobylu a do Rače, piatkové poobedia realizovali vychádzky v Starom Meste a na Kramáre. 

V multimediálnej učebni sa premietali filmy zo série Človek proti divočine, zúčastnili sa aj 

žiaci v rámci ŠKD. Po predstavení žiaci odpovedali na kontrolné otázky k filmu a za správne 

odpovede boli odmenení drobnými vecnými cenami, čo žiakov motivovalo pozorne sledovať 

premietanie. 

Počítačový krúžok 

V počítačovom krúžku pracovali žiaci 1. ročníka, ktorí takouto formou získavali 

základné zručnosti pre prácu na informatickej výchove. Žiaci spoznali základné časti počítača, 

vedeli ich správne pomenovať. Naučili sa správne uchopiť myš, urobiť jednoduchý klik a ťah, 

rozvíjali presnosť a pohotovosť pri práci s myšou. Skladali puzzle a obrázky, pracovali 

v programoch pre maľovanie Skicár, Tuxpaint. V rámci portálu Infovek pracovali 

s časopisom Infovekáčik. Zručnosť pri práci na počítači získavali aj pri používaní CD – 

Detský kútik, kde mohli počúvať rôzne rozprávky, pesničky, hrať hry, maľovať, trénovať si 

pamäť. 

Kreatívna tvorba 

Hlavným cieľom krúžku bolo podporovať u detí kreativitu, fantáziu a predstavivosť, 

samostatnosť, rozvíjať jemnú motoriku a estetické cítenie. Práce a výrobky deti zhotovovali 

z rôznych materiálov použitím zaujímavých techník. Práce prezentovali na paneloch školy. 
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Krúžok pohybovej výchovy 

Cieľom krúžku bol rozvoj motoriky a koordinačných schopností. Deti si rozvíjali 

pohybové schopnosti, jednoduché reakcie, telesnú zdatnosť, záujem o športovú činnosť. 

V kolektívnych hrách boli vedení ku vzájomnej ohľaduplnosti, súťaživosti, primeranej 

vytrvalosti, sebaovládaniu a dodržiavaniu pravidiel. 

Redakčný krúžok 

 Cieľom krúžku bolo tvoriť a vydávať školský časopis. Žiaci sa zdokonaľovali v písaní 

vlastných príbehov a ich korigovaní, graficky upravovali texty, ilustrovali, robili interview 

a opäť vytvárali vlastné rubriky. V rámci krúžku sledovali školské akcie, ktoré spracovávali 

do podoby novinových článkov. 

Slovenčina hrou 

Krúžok bol určený žiakov piateho a šiesteho ročníka. Práca pozostávala z dvoch zložiek.  

1. Pravopisné cvičenia, v rámci ktorých zábavnou formou precvičovali kľúčové 

pravopisné normy, formou zábavných diktátov.  

2. Zlepšenie čitateľskej gramotnosti, efektívneho čítania i samotnej techniky čítania. 

Činnosť krúžku bola zameraná aj na zlepšenie jazykového prejavu, porovnávanie náročnosti 

a príťažlivosti umeleckého a odborného textu, filmového a knižného žánru, identifikovanie 

posolstiev literárnych diel. 

Literárno – dramatický krúžok 

Prácou s literárnym textom si žiaci precvičovali výslovnosť, cit pre výraz a prednes 

textu. Formou rôznych dramatických hier rozvíjali verbálnu i neverbálnu komunikáciu, 

improvizáciu, objavovanie seba a sveta okolo nás, prácu s vlastným telom, sústredenie 

a uvoľnenie, zmyslové vnímanie a rozlišovanie dramatických výrazových prostriedkov. 

Loptové hry 

Cieľom krúžku bolo vytvoriť u žiakov základné predstavy o význame hier, osvojiť si 

súbor nenáročných hier, rozvíjať zmysel pre kolektívnosť a súčinnosť v hre, zmysel pre fair 

play, schopnosť vedieť sa zmieriť s prehrou. Žiaci mali možnosť precvičiť si rôzne hravé 

aktivity, tradičné detské hry, zábavné hry so športovými úlohami, dodržiavaním 

jednoduchých pravidiel. 

Slovenčina hrou  

Krúžok mal dve skupiny, 8. a 9.ročník. Cieľom bolo jazykovými hrami rozvíjať 

intelekt žiakov, zvyšovať pohotovosť pri riešení úloh, rozvíjať logické myslenie, 

predstavivosť, učiť žiakov koncentrovať sily a schopnosti na vykonanie úlohy, zlepšovať 

čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením Hrou si žiaci osvojovali vedomosti, 

zdokonaľovali sa v aplikácii v bežnej praxi, hra sa uplatňovala ako mimoriadne pozitívna 

forma práce. V 9.roč. sa okrem toho žiaci pripravovali na testovanie. 

Gitarový krúžok 

Krúžok má na našej škole dlhodobú tradíciu. Zameraný je na získavanie základov hry 

na hudobnom nástroji bez nôt nenásilným spôsobom. Cieľom je vzbudiť u detí prirodzený 

záujem o hudbu ľudovú, populárnu, country, ale aj o hudbu detskú, hravú, žartovnú. Dôležitú 

úlohu zohráva skupinová hra na gitarách, pri ktorej sa deti učia navzájom počúvať, udržiavať 

spoločné tempo, podporovať sa v hre a v speve, rešpektovať rozličné úrovne a vekové 

rozdiely, pomáhať si a tešiť sa z kolektívnej hry. Spoločné vystúpenia gitarového krúžku 

obohacujú všetky deti o priamy ľudský a kamarátsky kontakt. 
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Robotika 

 Žiaci po krátkom úvode a prehľade problematiky robotických stavebníc prešli 

k praktickému programovaniu modernej a vo svete rozšírenej stavebnice LEGO 

MINDSTORMS NXT. Základným kameňom stavebnice je programovateľná kocka NXT, 

ktorú sa najprv naučili zapojiť, potom nastavovať a programovať pomocou jej vstavaného 

programu základné pohyby robotov, využívať senzory, programové konštrukcie cyklus 

a vetvenie. 

O.RIEŠ.OK: 

 Cieľom krúžku bol rozvoj logického myslenia hravou formou, rozšírenie slovnej 

zásoby, hľadanie viacerých riešení, ako aj spoznávanie rozličných druhov hlavolamov – 

plošných aj trojrozmerných. Okrem hľadania riešení bolo úlohou každého žiaka samostatne 

vytvoriť aj vlastné hlavolamy. Deti si postupne dokázali vytvoriť osemsmerovku, rébusy i 

jednoduchú maľovanú krížovku.  

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 

2 písm. c) 

Spolupráca školy s rodičmi je veľmi dobrá, väčšina rodičov prejavuje záujem 

o školskú prácu detí a pravidelne sa informuje, či už prostredníctvom žiackych knižiek, 

konzultácií alebo formou rodičovských združení, ktoré sa konajú pravidelne 5x ročne. 

Poradenskú službu rodičom poskytuje aj školský psychológ. Rada rodičov úzko spolupracuje 

s riaditeľkou školy, okrem návrhov a pripomienok k chodu školy prispieva aj finančne pre 

deti, hlavne na nákup pracovných zošitov, odmeny žiakom za súťaže. Z rozhodnutia Rady 

rodičov sa žiakom 5., 6., 8., 9.roč. uhradilo prípravné testovanie KOMPARO. 

Za dôležitú službu poskytujúcu rodičom, žiakom aj učiteľom považujeme činnosť 

školského psychológa. Z hodnotiacej správy o činnosti uvádzame niektoré najdôležitejšie 

úlohy: 

I. Aktivity smerované ku žiakom: 

Psychologické vyšetrenie školskej zrelosti detí predškolského veku a ich kognitívneho vývinu 

pri zápise  do 1. Ročníka.  

Pre žiakov 1.A Stimulačný program, depistáž zameraný na rozvíjanie grafomotorických 

zručností z pohľadu prípravy na elementárne písanie. 

Pre žiakov 2. a 3.ročníka: Primárny preventívny protidrogový program týkajúci sa 

najvšeobecnejších podmienok predchádzania vzniku závislosti, zabudovať v dieťati niektoré 

formy ochranného správania, ktoré mu poskytujú optimálny základ pre rozvoj harmonickej 

osobnosti v ďalšom období života. Ďalej vytvárať pozitívny vzťah ku svojmu okoliu, 

formovať kvalitné medziľudské vzťahy založené na vzájomnej láske, dôvere a priateľstve. 

Pre žiakov 3.B: bol určený preventívny program Ako sa chrániť zameraný na zlepšenie 

ochrany pred násilím, deti sa venovali témam: 

 varovné signály v rizikových vzťahoch a možnosti vytvorenia si podpornej siete 

 zlepšenie sociálnych kompetencií (kooperácia, empatia..) 

 zmena nežiaducich stereotypov (agresivita) 

 optimalizácia autoregulácie, osobný a sociálny rozvoj 

Pre žiakov 5.ročníka: Program spájajúci deti na Slovensku s deťmi v rozvojových 

krajinách, v spolupráci s UNICEF, zameraný na sociálnu inklúziu, doplnok ľudskoprávnej 
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problematiky na školách a práva dieťaťa, téma Miléniových rozvojových cieľov spojená s 

témou násilia. 

Absolvovali program zameraný na efektívne učenie, na rozvoj kľúčových kompetencií, 

schopnosť racionálne sa učiť, informačné kompetencie, komunikačné kompetencie, 

emocionálna inteligencia, znalosť cudzích jazykov. 

Pre žiakov 6. ročníka: Rozvíjanie sociálno-emocionálnych kompetencií žiakov, program 

rozvoja komunikačných zručnosti a tolerancie. 

Cieľom programu bolo, aby sa žiaci naučili: 

 využiť efektívne techniky dobrej komunikácie, jasné a zreteľné vyjadrenie svojich 

myšlienok, názorov, postojov 

 formulovať otázky, správne a vhodne vedieť ich položiť partnerovi (vyhnúť sa 

netaktnosti, posmeškovaniu, ironizovaniu) 

 využiť stratégie aktívneho počúvania, pokojne si vypočuť cudzí názor, iný pohľad 

 byť empatický a vedieť identifikovať pocity partnera, vyvarovať sa hnevu, 

agresivite 

 prijať názor druhého, aj keď je protikladný, vidieť problém z druhej strany 

 vedieť priznať chybu a názor, že je nesprávny 

 pochopiť, že mať protikladný názor a postoj je prirodzené, rešpektovať to a nie 

násilím meniť 

Výrazný posun v 6.A nastal v snahe porozumieť, pochopiť odlišný názor druhého, pri hľadaní 

kompromisných riešení ale aj v pozitívnych osobnostných charakteristikách žiakov. 

Pre žiakov 7. ročníka: 

Hovorme o ľudských právach, aktivity zamerané na problematiku ľudských práv, 

diskrimináciu (jej príčiny, predsudky, stereotypy) a rodovej rovnosti – v spolupráci so 

Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. 

Pre žiakov 8.ročníka „Nielen ja, ale aj tí druhí“ program rozvoja komunikačných 

zručností a tolerancie, vplyv sociálneho prostredia na zdravý emocionálny vývin 

dospievajúceho dieťaťa. 

Pre žiakov 9. ročníka: 

Preventívny program „PROFTEENS“ – profesionálna orientácia a voľba povolania, ktorého  

cieľom bolo poznávať a diagnostikovať schopnosti, záujmy, osobnostné vlastnosti žiakov 

nevyhnutné pre správny výber strednej školy a budúcej profesie. Program zahŕňal jednotlivé 

stretnutia zamerané na sebapoznávanie (záujmy, postoje, osobnostné vlastnosti, ašpirácie, 

schopnosti) a individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi. 

Identifikačno-diagnostická činnosť 

 Diagnostikovanie špecifických porúch učenia v spolupráci s CPPP a P 

 Reedukácia žiakov s ŠPU 

 Diagnostikovanie stupňa vývinu, súlad medzi psychickou a sociálnou zrelosťou detí 

školského veku pre úspešné osvojovanie školských vedomostí a zručností 

Poradenská činnosť:(určená žiakom, rodičom aj učiteľom) 

 Problémy v učení – súvisiace s neprospievaním, nesústredením sa na vyučovaní, slabou 

motiváciou, individuálna práca pri špecifických poruchách učenia (ADHD, ADD, 

Autizmus...) 

 Problémy v správaní – agresivita,  šikanovanie   a pod. 
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 Problémy v krízových životných situáciách, osobitná  pozornosť sa venuje žiakom z 

prostredia ohrozeného sociálnou patológiou 

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

vzťahy sa nedajú merať, ale prelínajú sa celou činnosťou školy, aktivity školy zamerané pre 

verejnosť a rodičov (i) príp. bod (o). 

Žiaci trávia v škole podstatnú časť svojho života, a preto je škola nielen sprostredkovateľom 

vedomostí, ale má naučiť žiakov aj komunikovať s okolím. V tomto zohráva svoju úlohu aj 

Žiacka rada, ktorej členmi sú žiaci od 4.ročníka volení svojimi spolužiakmi v zmysle štatútu, 

sa stretávala raz mesačne. Žiaci, primerane svojmu veku, prispievali k riešeniu problémov vo 

svojom najbližšom okolí. Predseda a podpredseda zastupovali školu v obvodnom a mestskom 

detskom parlamente, aby prezentovali svoje záujmy a potreby a zúčastňovali sa rozhodovania, 

ale zároveň preberali spoluzodpovednosť za otázky dotýkajúce sa všetkých mladých ľudí 

v Bratislave. Žiaci sa prostredníctvom Žiackej rady: 

 Vyjadrujú k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a 

vzdelávania 

 Podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku 

 Predkladajú riaditeľke školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli 

 Rozvíjajú organizačné schopnosti a podieľajú sa na vzniku a organizovaní mimoškolských 

záujmových aktivít 

 Organizujú tradičné podujatia školy  

 Zlepšujú komunikáciu a informovanosť medzi žiakmi, učiteľmi a vedením školy 

 Riešia sťažnosti žiakov 

 Pomáhajú zlepšovať disciplínu v škole 

 

e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2011/2012 – príloha   
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1. stupeň 8/0 169/0 164/0 0 5/0 0 -1 

2. stupeň 6/0 134/0 133/0 0 1/0 1 +1 

spolu 14 303/0 297/0 0 6/0 1 0 

%   98,02%  1,98% 0,33%  

Poznámka:  
neklasifikovaní sú žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku 

mimo územia SR 
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1. stupeň 42 0 1 0 0 0,65% 0 

2. stupeň 22 6 1 0 0 0,87% 0 

spolu 64 6 2 0 0 0,75% 0 

znížené známky zo správania boli udelené za opakované porušovanie školského poriadku 

a neospravedlnenú absenciu, známka 3 za hrubé porušenie školského poriadku(fajčenie) 
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Poznámka:  

neospravedlnená absencia je za 

neskoré príchody, svojvoľné 

odchody z vyučovania, alebo 

neúčasť na popoludňajšom 

vyučovaní 

ospravedlnené 10195 13109 23304 86,96 
neospravedlnené 16 42 58 0,22 

spolu 10211 13151 23362 87,17 

 

 

            

        Mgr. Elena Uríčová 

        riaditeľka školy 

 

 

 

 

Stanovisko rady školy – príloha:  
Rada školy súhlasí s obsahom a odporúča Mestskej časti Bratislava–Staré Mesto schváliť 

právu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Hlboká cesta 4, za 

školský rok 2011/2012 

 

 

            

Peter Kováč 

predseda rady školy  
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ZŠ Hlboká cesta 4, Bratislava 

         

         SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2011 

         

         

         

         DOTÁCIE z MÚ/zdroj41          124 445     
              
    SPOLU          124 445     
    DOTÁCIE Z PRÍJMOV         
                          školné          5 704     
    zdroj 72   sponzorské            506     
        nájomné          6 382     
 

  
            

    SPOLU DOTÁCIE z MÚ /zdroj 41+72/          137 037     
              
    DOTÁCIE od štátu/zdroj 111          371 481     
        vzdel.poukazy          5 527     
    SPOLU DOTÁCIE od štátu/ zdroj 111          377 008     
              
    spolu DOTÁCIE          514 045     
              
              
    ČERPANIE         
              
    Základná škola   mzdy      224 125     
        odvody        77 892     
        prevádzka        87 774     
              
      spolu        389 791     
              
    Školská jedáleň   mzdy        31 780     
        odvody        10 705     
        prevádzka        12 048     
      spolu          54 533     
              
    Školský klub   mzdy        48 030     
        odvody        16 238     
        prevádzka          5 378     
      spolu          69 646     
              
    SPOLU ČERPANIE MŠ + ŠJ+ŠKD          513 970     
    

         

         

         

         Zostatok na účte k 31.12.2011 
 

       75,87 €  
     

 


