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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 2010/2011. 

5. Analýza Školského vzdelávacieho programu 

6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických zdruţení a predmetových 

komisií. 

7. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ 

8. Ďalšie podklady 

-  vyhodnotenie plánov činnosti triednych učiteľov 

- vyhodnotenie krúţkovej činnosti 

- škôl v prírode 

- spolupráce s KNS 

- vyhodnotenie činnosti školského psychológa,  

- priebeţné 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 2010/2011 
 

 

 

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@gmail.com 

 

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: 

Rada školy pri ZŠ Hlboká cesta 4 bola ustanovená 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. Funkčné obdobie sa začalo dňom  25.4.2008 na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy do 15.februára 2011: 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený  za 

1 Vladimír Podracký, Mgr  predseda rodičov 

2 Dagmar Sulejmani, Ing. podpredseda rodičov 

3 Igor Gosiorovský, Mgr. tajomník pedagogických zamestnancov 

4 Peter Smrek, RNDr.  delegovaný za zriaďovateľa 

5 Peter Schmidt, Ing.  delegovaný za zriaďovateľa 

6 Anton Gábor, Mgr  delegovaný za zriaďovateľa 

7 Janka Španková, Ing.  delegovaná za zriaďovateľa 

8 Oľga Dobiašová  nepedagogických zamestnancov 

9 Alena Pešinová, Mgr.  pedagogických zamestnancov 

10 Róbert Redhammer  rodičov 

11 Zuzana Cesnaková, Ing.  rodičov 

 

 

 

 

http://www.zshlboka.edupage.org/
mailto:elena.uricova@gmail.com
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Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2010/2011 

 

 Na svojom zasadaní dňa 4.11.2010 Rada školy prerokovala analýzu Školského 

vzdelávacieho programu za školský rok 2009/2010, na základe ktorej riaditeľka školy predloţila 

Školský vzdelávací program na školský rok 2010/2011. Rada školy v pôvodnom zloţení 

prerokovala aj Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej 

školy Hlboká cesta 4 za školský rok 2010/2011. Uznesením č.11/2011 boli delegovaní noví 

zástupcovia mestskej časti do rád škôl v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto. Ďalej Rada školy pracovala v zloţení:  

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený  za 

1 Mgr. Vladimír Podracký  predseda rodičov 

2 Ing. Dagmar Sulejmani  podpredseda rodičov 

3 Mgr. Igor Gosiorovský tajomník pedagogických zamestnancov 

4 PhDr. Štefan Holčík  delegovaný za zriaďovateľa 

5 Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.  delegovaný za zriaďovateľa 

6 Mgr. Gabriela Ištvanová  delegovaný za zriaďovateľa 

7 Mgr. Anton Gábor  delegovaná za zriaďovateľa 

8 Oľga Dobiašová  nepedagogických zamestnancov 

9 Alena Pešinová, Mgr.  pedagogických zamestnancov 

10 Róbert Redhammer  rodičov 

11 Zuzana Cesnaková, Ing.  rodičov 

 

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

riaditeľa školy:  

 

1. Prehľad poradných orgánov riaditeľky školy: 

MZ ŠKD      Eva Balyšinová, Mgr. 

MZ učiteľov 1. stupňa     Katarína Fajnorová, Mgr. 

PK SJ       Hana Chrobáková, Mgr. 

PK cudzích jazykov      Anna Klimešová, Mgr. 

PK matematiky a informatiky   Igor Gosiorovský, Mgr. 

PK pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda Viera Imbergerová, Mgr. 

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

PK výchovných predmetov    Zuzana Andrejcová, Mgr. 

 

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

ktorých úlohou bolo, na základe delegovania niektorých kompetencií, kontrolovať časovo 

tematické plány, plnenie učebných osnov, vyuţívanie 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. Kaţdý člen aktívne 

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

dokumentov. 
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3. b) Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2009/2010(§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Ročníky  

Stav k 15. 9. 2010 Stav k 31. 8. 2011 

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  44   2 37 2  40   2 34 

2. 2  40   2 32 2  39   2 29 

3 2  48   2 42 2  48   1 39 

4. 2  47   1 30 2  45   1 29 

5. 2  37     2  35     

6. 1  27     1  25     

7. 1  32     1  29     

8. 1  15     1  16     

9. 1  27     1  27     

Spolu 14  317   7 141 14  304  3 7 131 

 

c)Údaje o počte zapísaných ţiakov do I. ročníka ZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti ţiakov na 

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

c) a d) 

 

c1) Údaje o počte zapísaných ţiakov do I. ročníka 

 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet /% 

SAMOSTATNÉ 

79 31/39,24% 6/7,59% 0 2/44 ţiakov 

 

 

 

c2) Údaje o prijatých ţiakoch na štúdium na stredné školy 

 

 c.2.1 Ţiaci 9. ročníka 

 

 Počet 

ţiakov 

9. r. 

 
24 

Prehľad o počte ţiakov 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 

15 15 9 3 9 0 0 0 0 0 

* priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogická a sociálna akadémia atď. 
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c. 2.2.  Ţiaci 5. ročníka 

 

Počet 

ţiakov 

5. 

ročníka 

28 
 

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

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

13 8 8 0 0 4 

 

 

c. 2.3. Ţiaci niţších ročníkov 2. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 

Počet 

ţiakov 

8 . 

ročníka 

16 
 

Prehľad o počte ţiakov 8. ročníka prijatých na  SŚ  

bilingválne gymnáziá Na iné školy* 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

4 0 1 0 0 0 

* športové školy, hudobno-tanečná škola atď. 

 

 

c.2.4. Iné skutočnosti, vysvetlivky.  

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov 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 1,0 1,0 - 1,0 - - 1,0 1,00 

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

2. 
II.A 1,33 1,08 - 1,08 1,0 1,0 1,0 1,08 

II.B 1,33 - 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,09 

3. 

III.A 1,5 1,15 - 1,45 1,35 1,25 1,25 1,3 

III.C 1,24 1,0- 1,12 1,0 1,0 1,0 1,0 1,05 

4. 

IV.A 1,38 1,26 - 1,43  1,33 1,09 1,27 

IV.B 1,5 - 1,11 1,39  1,11 1,28 1,21 

Ø  jedn. 

predmet 
 1,25 1,11 1,08 1,15 1,1 1,13 1,08  

 

 



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 1,70 1,41 - 1,76 1,50 1,62 2,35 - - 1,70 - 1,0 1,13 1,0 1,50 1,25 

 

1,07 1,0 1,68 

V.B 1,45 1,36 1,36 1,54 1,54 1,27 1,81 - - 1,45 - 1,0 1,0 1,0 1,27 1,09 
 

1,0 1,0 1,26 

VI.A 1,76 1,76 1,41 1,94 1,65 1,41 1,88 1,41 1,41 1,71 - 1,0 1,44 1,07 1,25 1,0 1,83 1,0 1,0 1,46 

VII.A 2,54 1,79 1,75 2,08 2,17 1,46 2,54 2,25 1,54 2,08 1,00 1,0 1,79 1,13 1,33 - 

 

1,88 1,0 1,0 1,68 

VIII.A 2,06 1,44 1,67 1,69 1,63 1,56 2,38 2,13 1,56 1,56 1,00 1,0 1,38 1,13 - - 
 

1,0 1,0 1,56 

IX.A 2,04 1,60 1,60 1,87 1,56 1,34 2,39 1,82 1,73 1,65 1,00 1,0 1,30 1,21 - - 
 

1,0 1,0 1,57 

Celkový 

ø 
2,0 1,59 1,59 1,85 1,71 1,45 2,31 1,93 1,59 1,73 1,0 1,0 1,38 1,10 1,34 1,11 1,86 1,01 1,0  



e 3.) Výsledky externých meraní – Testovanie 9 

 

Trieda 
Počet 

ţiakov 

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 24 23 10,58 11,00 52,9% 55% 11,63 13,48 58,2% 67,4% 

Celkom 24 23 10,58 11,00 52,9% 55% 11,63 13,48 58,2% 67,4% 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2009/2010 ( §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.C Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom národností 

4. 
IV.A s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka 

IV.B 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 
s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka/s vyučovacím 

jazykom nemeckým 

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 30 zamestnanci ŠKD 7 

Z toho PZ* 23 Z toho PZ 7 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 23 - kvalifikovaní 7 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie 2 - 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 6 

- ostatní (ekonóm, mzdár atď.) 3   

Spolu počet zamestnancov ZŠ+ŠKD+ŠJ 42 

Z celkového počtu zamestnancov školy počet  

PZ / % 
30/71,42% 

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 2009/2010 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Anglický jazyk 2 učitelia 

Občianska výchova 1 učiteľ 

Fyzika 1 učiteľ 

Informatika  1 učiteľ 

 

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

Vedenie školy v súlade s koncepciou školy podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov v záujme zvyšovania ich pedagogickej a odbornej spôsobilosti a počítačovej 

gramotnosti. Učitelia sa zúčastňovali vzdelávania priebeţne podľa ponuky Metodicko 

pedagogického centra. Semináre boli zamerané na prípravu a tvorbu školského vzdelávacieho 

programu, nové trendy vo vyučovaní, k novým učebniciam, ale aj tvorivosť a prácu 

s problémovými ţiakmi. 

 

Kontinuálne vzdelávanie, druh: 
Počet 

zúčastnených 

kvalifikačné 3  

špecializačné 2  

inovačné 5 

funkčné inovačné 1 

aktualizačné 3 

Priebeţné vzdelávanie:  

kurzy, workshopy 10 

semináre  5 

 

Riaditeľka školy v snahe predchádzať nedorozumeniam, pochopenia a akceptovania 

správania ţiakov, 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 ţiakov v škole. Prínosom by mala 

byť okrem získaných vedomostí o asertívnej komunikácii aj schopnosť zvládať a riešiť 

konflikty. 
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K ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických zamestnancov prispieva aj priebeţná 

pedagogická prax študentov v spolupráci s pedagogickou a prírodovedeckou fakultou 

a fakultou psychológie UK. 

Pani učiteľka Imbergerová bola členkou konkurznej komisie na výber učebnice geografie. 

Ţiaci 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 pouţívať interaktívne, záţitkové učenie, projektové 

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

a rozvíjajú kompetencie ţiakov. Snaţili sme sa, aby vedomosti ţiakov boli upevnené 

osobnými záţitkami a skúsenosťami, podľa moţnosti aj za účasti rodičov. 

 

Exkurzie a výlety : 

- Výlet do Marcheggu a na zámok Schlosshof (1.A,1.B,2.A,2.B,4.A) prehliadka 

barokových záhrad, pozorovanie ţivota domácich zvierat, oboznámenie sa 

s pestovaním úţitkových rastlín a ovocných stromov, poznávanie ovocia a zeleniny. 

V okolí Marcheggu, pri jazere Kleiner Breitensee, si ţiaci pozreli najväčšiu kolóniu 

bocianov v Európe. bocianie hniezda aj s mláďatami 

- Národná banka SR prehliadka, razenie mincí 9.A 

- Slovenský hydrometeorologický ústav ţiaci sa dozvedeli o spôsoboch získavania 

informácií o dejoch v atmosfére z druţíc, radarov a balónov a ich  spracovania 

pomocou počítačovej techniky 5.A,B. Exkurziu zároveň vyuţili na oboznámenie sa 

s fungovaním a pouţitím GPS navigácie v teréne a so základmi Geocachingu. 

- BVS – ostrov Sihoť 6.A, cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa s históriou zásobovania 

pitnou vodou mesta Bratislavy, so súčasným stavom a budúcnosťou, so znečisťovaním 

a vyuţívaním pitnej vody 

- Prírodovedná exkurzia na Devínsku Kobylu(5.A,5.B) exkurzia bola zameraná na súvis 

medzi geológiou a biológiou. Pobyt vo významnej geologickej a paleontologickej 

lokalite Sandberg, určovanie chránených rastlín, ţivočíchov 

- Geologická exkurzia do Vysokých Tatier (8.A,9.A) Nadobudnuté vedomosti získané 

počas školského roka si ţiaci prehlbovali a overovali v praxi v teréne. Výlety boli 

cielené do Tatranských dolín, k plesám. Veľa času venovali diskusiám 

o environmentálnych, ekologických problémoch a developerských zámeroch 

v Tatrách. 

- Planetárium Hlohovec navštívili ţiaci 4.AB. Cieľom bolo rozšíriť a upevniť si učivo 

z prírodovedy o slnečnej sústave, pozorovať hviezdnu oblohu pomocou planetária 

sledovať aj súhvezdia. 

- Putovanie za históriou, návšteva hrobky Habsburgovcov vo Viedni 

- Putovanie za históriou Bratislavy (4.B). Ţiaci vyšli do ulíc Starého Mesta, aby sa 

dozvedeli o svojom rodnom meste viac ako je v učebnici a naučili sa pozerať naň 
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inými očami. Poznávali históriu niektorých budov, dozvedeli sa o udalostiach, ktoré 

poznačili ţivot obyvateľov, zoznámili sa aj so slávnymi rodákmi Bratislavy 

a povesťami viaţucimi sa k mestu. 

 

Divadelné predstavenia: 

SND 

Faust    J.W.Goethe,    dráma 

Hamlet    W.Shakespeare,  inscenácia drámy 

Anna Kareninová  L.N.Tolstoj   dráma 

Onegin    P.I.Čajkovskij,  balet 

Ivanov    A.P.Čechov   činohra 

Luskáčik   P.I.Čajkovskij   baletná rozprávka 

Everest   Radačovský, Hammel  balet 

Kominárik   B.Britten   detská opera,  

 

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

podobách, naučiť ich správať sa na kultúrnych podujatiach. 

 

Nová scéna 

Čarodejník z krajiny OZ - detský muzikál, ktorého cieľom bolo ukázať, ţe fantázia, zmysel 

pre humor, vášeň pre dobrodruţstvo a hravosť patria k detstvu 

Bratislavské bábkové divadlo 
Veľká cesta z Arktosu,  mikulášske predstavenie (1.A, 1.B) 

Objavenie Ameriky (1.B, 2.B) interaktívne predstavenie plné pesničiek a neočakávaných 

zábavných zvratov, priblíţilo ţiakom nielen cestovanie na plachetnici ale aj históriu objavenia 

Ameriky 

Kocúr v čiţmách (1.A) 

O rybárovi a rybke (1.A) 

 

Múzeá a galérie: 

Košariská, Bradlo (9.A,6.A) 

Ţidovské múzeum (9.A) zamerané na históriu ţidovského národa  

Múzeum Ľ. Štúra v Modre (9.A) 

Prírodovedné múzeum v Liptovskom Mikuláši(4.B,6.A) 

Slovenská národná galéria: 

Téma výstavy Nové cesty umenia a architektúry. Výstava bola spojená s tvorivou dielňou, 

ţiaci si sami mohli vyrobiť umelecký predmet 

Slovenské národné múzeum: 

Majstri ducha – výstava o osobnostiach z prírodných, lekárskych a technických vied 

Prísne tajné (9.A) ţiaci sa dozvedeli sa o vzniku, štruktúrach a činnosti Štátnej bezpečnosti, 

oboznámili s archívnymi dokumentmi, fotografiami a dobovými predmetmi z rokov 1945–

1989.  

Antické Grécko, interaktívna výstava, 1.B, 6.A 

Matematika pre kaţdého (2.B, 9.A) interaktívne hry, aktivity, ktoré priblíţili ţiakom mnohé 

problematické oblasti matematiky. Ţiaci si lámali hlavy nad netradičnými úlohami a 

hlavolamami 

Múzeum hodín (1.A, 2.B) Ţiaci sa oboznámili so ţivotom a prácou hodinárov v starej 

Bratislave a prezreli si unikátnu zbierku rôznych typov hodín 
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Zázrak prírody. Biodiverzita Slovenska (2.B) touto unikátnou výstavou si ţiaci zopakovali 

tematický celok o prírode Slovenska, mohli si pozrieť zvieratá ţijúce na Slovensku v ţivotnej 

veľkosti, v konkrétnom prostredí a vypočuť si zvuky aké vydávajú 

Múzeum voskových figurín Madame Tussaud vo Viedni 

Výstavy: 

Bibliotéka kniţná výstava 7.A 

Kiná : 

- Ekotopfilm medzinárodný filmový festival o trvalo udrţateľnom rozvoji, pásmo 

krátkych filmov zameraných na ekologickú a environmentálnu výchovu navštívili 

ţiaci 3.AC, 4.AB a celý 2.stupeň 

- Človek v ohrození, festival Jeden Svet, ţiaci si pozreli film Siroty z Rangúnu- veľmi 

silný príbeh o následkoch vládnutia vojenskej junty 

Iné : 

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

 Školská Fašiangová diskotéka  4.-9. roč. 

 „Maskobál“ fašiangový karneval pre 1.st. v rámci ŠKD 

 Výstava kníh spojená s predajom pre všetkých ţiakov školy 

 Lego deň 2.A, téma: V lunaparku 

 Spolupráca s kniţnicou Západný rad 2.A, 2.B, 3.A, 3.C, 4.A 

 Zapojenie do kniţného klubu Fragment 

 Prvé triedy navštívili deti z Materskej školy Kuzmányho aj s Gorazdovej 

 Návšteva Galaprogramu Gymnázia Grősslingova 

 Návšteva botanickej záhrady (1.A) 

 Návšteva ZOO (1.A) 

 Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku Jack and Joe, ţiaci si 

prostredníctvom vtipného príbehu precvičovali znalosti z anglického jazyka 

 Divadlo z chatrče 

29. júna sa v našej škole konalo predstavenie „Divadlo z chatrče“. Hercami divadla 

boli amatéri, Rómovia, ktorí nacvičili presvedčivú scénku o vlastnom ţivote. 

Predstavenie bolo sprevádzané rómskymi piesňami a projekciou, ktorá podávala 

realistický obraz ţivota v osade s veľmi silným emotívnym nábojom. V súvislosti 

s projektom Stand up a besedou s rómskymi divadelníkmi sme sa spoločne zamýšľali 

nad tým, či bieda a chudoba sú iba ďaleko od nás, v rozvojových krajinách. 

CVČ 

 Alternatívne vyučovanie výtvarnej výchovy (modelovanie, glazovanie, 

batikovanie)1.A, 1.B, 2.B, 4.A 

 Alternatívne vyučovanie prírodovedy (voľne ţijúce zvieratá, domáce zvieratá, 

dreviny) 1.B, 2.B, 4.A 

 

Spolupráca s Mestskou kniţnicou 

V záujme rozvoja čitateľskej gramotnosti a pestovania vzťahu ku knihám a čítaniu, 

ţiaci pravidelne navštevovali kniţnicu, učili sa správať v kniţnici, pohybovať sa 

samostatne v priestoroch kniţnice, vyberať a poţičiavať si knihy, starať sa o poţičané 

knihy a sledovať termíny vrátenia (2.B, 4.A) 
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Čitateľské dielne „Haló pani mačka“(2.B) interaktívne čítanie z knihy, bolo spojené 

s kvízom, ktorým si ţiaci overili získané vedomosti, oboznámili sa s prácou 

ilustrátorov kníh, pracovali s ilustráciou 

Spolupráca s Daphne 

Ekocentrum Daphne pripravilo pre ţiakov 4.ročníka ukáţky činnosti a formou videa 

predstavili chránené územia v Bratislave, hlavne v okolí Devína. Ţiaci sa dozvedeli 

o záplavových lúkach v nive rieky Morava, o lesoch Karpát, o Sandbergu a jeho 

skamenelinách. V praktickej činnosti pracovali s odliatkami skamenelín, ktoré 

zatrieďovali do určených období vývoja Zeme. 

Spolupráca s hasičským zborom 

Stretnutie s hasičmi na pôde školy sa ukázalo ako osoţné a uţitočné. Ţiaci 3.A a 3.C 

absolvovali besedu s ukáţkami oblečenia, podľa druhu záchrannej akcie, naučili sa 

ako sa správať pri poţiari, ako telefonovať, keď potrebujeme pomoc. Videli 

videoprojekciu o situáciách ohrozujúcich zdravie a ţivot. Formou kvízu získali hasiči 

spätnú väzbu o vedomostiach detí a deti sladkú odmenu. Na záver druhého stretnutia 

deti vyrobili „kniţku“ plnú ilustrácií zo záţitkov. 

Projekty 

Foto prechádzka 

Projektu sa zúčastnili ţiaci 4.A triedy v rámci školského klubu detí so spoluprácou 

projektu KID. 26.novembra deti obdrţali jednorazové fotoaparáty a mapku s vyznačenou 

trasou. Počas prechádzky fotografovali to, čo ich zaujalo, so zameraním na historické budovy 

v centre Bratislavy. Najlepšie práce boli vystavené v galérii HOT  DOCK, kde sa deti 

zúčastnili aj spolu s rodičmi a neskôr zaslané do súťaţe „Bratislava v Artfore“. Odborná 

porota odmenila tri najlepšie práce, medzi nimi bola aj práca jednej našej ţiačky. 

Stand Up 

Vstaň a urob niečo pre splnenie Miléniových rozvojových cieľov. Na výzvu 

Bratislavského samosprávneho kraja,  v spolupráci s hlavným projektovým partnerom 

Mestskou školskou radou Viedne a informačnou sluţbou OSN, sa naša škola zapojila do tohto 

projektu, ktorého cieľom bolo vyjadriť podporu miléniovým cieľom zameraných na boj proti 

chudobe. Inšpirovali sme sa piesňou kampane, ktorú sa ţiaci naučili na hodinách anglického 

jazyka a zaznievala v školskom rozhlase. Na výtvarnej výchove ţiaci vytvárali plagáty, 

motiváciou im bolo rozprávanie o biede a chudobe detí, ktoré zomierajú od hladu, a zároveň 

protiklad našich detí - plytvanie potravinami napr. v školskej jedálni. Ţiaci prijali záväzok, ţe 

aspoň 2 dni zjedia všetko, resp. vypýtajú si toľko, koľko si myslia, ţe zjedia. Ţiaci 9. roč. 

pripravili informačné okienko do školského rozhlasu, v multimediálnej učebni prebiehala 

projekcia ku kampani. 17.9. o 8.45 sa konal "hlučný" pochod ţiakov školy po Štefánikovej 

ulici ku Hodţovmu nám. a späť do školy. Po skončení pochodu  so ţiakmi 8. a 9. roč. 

besedoval na túto tému poslanec NR SR Miroslav Beblavý.   V októbri pri príleţitosti Dňa 

OSN navštívila našu školu predstaviteľka OSN z Viedne - pani Sonja Wintersberger a po 

skončení krátkeho kultúrneho programu v anglickom jazyku sa opäť diskutovalo  na tému 

chudoba a miléniové ciele. 
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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 ţivota. V rámci dramaturgie 

boli stanovené 4 koncerty. Kaţdý ţiak na záver získal diplom za absolvovanie hudobnej 

akadémie. 

Lesenacht  

Tohtoročná noc strávená v škole sa niesla v znamení W.A. Mozarta. Keď deti 

prichádzali do školy, všade vládla dobrá nálada, po celej škole sa jemne ozývala Mozartova 

hudba. V dobových kostýmoch v zborovni sa čítali texty, v nemeckom jazyku, o jeho ţivote. 

Potom sa predstavil sám Mozart, ktorého hral pán učiteľ a dve dievčatá zahrali na flaute tri 

Mozartove skladby. V tvorivej dielni ţiaci s pripravenej čokolády a marcipánu modelovali 

čokoládové guľôčky tzv. Mozartove gule. Kreativitu, fantáziu a schopnosť komunikovať 

v nemeckom jazyku si ţiaci precvičovali pri príprave a nácviku divadielka Papageno, ktoré 

museli predviesť v nemeckom jazyku. Na záver ako uţ tradične nesmel chýbať výlet na 

strašidelnú povalu. Podľa detí „to bolo fakt super“. 

Story Night 

Tretí krát sme zorganizovali noc čítania v anglickom jazyku, noc plnú prekvapení, 

radosti a zábavy. Na deti čakala previerka znalostí z anglického jazyka, vedomostné úlohy a 

výzvy. Všetky pokyny boli len v angličtine, kto porozumel, splnil prvú úlohu a siahol do 

vrecúška, vytiahol si číslo svojej skupiny, vypátral kde sa nachádza jeho dielnička, v ktorej 

neskôr pracoval a zapísal sa na listinu. Veľkí a či malí, všetci úlohu hravo zvládli a tak sa 

mohli usadiť v zborovni, kde i pre nich dievčatá 6. ročníka pripravili pôvodnú anglickú 

rozprávku o troch kozliatkach – Three Billy Goats. Tento príbeh si deti najskôr vypočuli v 

pôvodnej anglickej verzii v podaní starších spoluţiačok a potom im dievčatá  príbeh aj zahrali 

ako bábkové divadielko. Po príbehu deti spojili svoje sily v dielničkách, vypracovali pracovné 

listy a popustili uzdu fantázii. Vytvorili masky, či bábky pre vlastné divadielko, ktoré museli 

predviesť ostatným v anglickom jazyku. Keďţe skupiny boli vekovo zmiešané, deti sa museli 

naučiť pracovať ako kolektív, zapojiť všetkých svojich členov a navzájom si pomáhať. Určiť 

víťaza bolo veľmi náročné, pretoţe výkony skupín boli excelentné. 

Na záver prišla úloha, ktorú bolo treba splniť pod rúškom noci, s veľkou odvahou 

a sebazaprením s pobytom na povale. 

Ráno po chutných raňajkách si ešte oprášili svoju slovnú zásobu v rôznych hrách a postupne 

opúšťali školu.  

Čítame s Osmijankom 

Cieľom projektu bolo podporiť u detí záujem o čítanie, zdokonaľovať techniku čítania, 

zvyšovať jazykovú kultúru, rozvíjať čítanie s porozumením, spoznávať slovenskú tvorbu. 

Forma súťaţe, riešenie rôznych otázok a úloh, ktoré zadával Osmijanko, nútili ţiakov prečítať 

niekoľko zaujímavých kníh. Zapojením do projektu sme sa snaţili vyváţiť prídel technicko-

mediálnych informácií takým obsahom, ktorý zjemňuje detskú dušu a rozvíja najmä jeho 

emocionálno-estetické cítenie  

Detský čin roka 

Ţiaci v rámci hodín slovenského jazyka boli oboznámení z jednotlivými príbehmi 

a zapojili sa do detskej poroty. Prostredníctvom jednotlivých príbehov bol u detí rozvíjaný 
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pocit spolupatričnosti s ostatnými, zvýrazňovaný princíp etického správania, posudzovanie 

a zvýraznenie princípu ľudskosti v beţnom kaţdodennom ţivote. 

Batérie na správnom mieste 

Projekt je celoročný. Ţiaci zbierali a nosili pouţité batérie do nádob, ktoré pripravili 

piataci. Cieľom je rozvoj environmentálneho vedomia, získanie základných kompetencií 

z prierezovej témy environmentálna výchova. 

Recyklohry 

Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie ţiakov o triedení odpadov a zaistiť recykláciu 

drobných vyslúţilých elektrozariadení a batérií v čo najvyššej miere. Škola dostala zbernú 

nádobu  na od spoločnosti ASEKOL Kaţdý ţiak mohol do školy nosiť nepotrebné drobné 

elektrospotrebiče ako starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové 

vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač atď. Ţiaci sa mohli zapojiť tieţ do zábavných hier a 

súťaţí, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, 

ktoré organizátor projektu zadával. 

Imatrikulácia 

Slávnostné prijímanie prvákov do stavu ţiackeho a cechu školského sa uţ tradične 

koná na našej škole pri príleţitosti Európskeho dňa rodičov a škôl v rámci Dňa otvorených 

dverí. Deti sa na tento slávnostný deň svedomito pripravovali na hodinách anglického 

a nemeckého jazyka v snahe dokázať, ţe si zaslúţia byť ţiakmi našej školy. V spolupráci 

s pani učiteľkou hudobnej výchovy pripravili pekný program plný spevu a pohybu a po 

zloţení sľubu, ktorý pripravili ţiaci 9.roč., boli slávnostne pasovaní za právoplatného ţiaka 

školy. Kaţdý ţiak dostal osvedčenie a album s prvou školskou fotografiou. Po skončení 

slávnosti mohli prváci svojim rodičom v triedach ukázať, čo všetko sa uţ v prvej triede 

naučili. Na záver pekného „spolupreţita školského dňa“ ich čakal spoločný obed v školskej 

jedálni. 

Týždeň modrého gombíka 
Projektu Týţdeň modrého gombíka predchádzal program zameraný na sociálnu 

inklúziu, tému ľudských práv a práv dieťaťa, rozvíjanie rešpektu pre ľudské bytosti, základné 

slobody a pochopenie kultúrnych odlišností. Projekt bol súčasťou globálnych aktivít 

UNICEF, ktoré prebiehajú v rozvojových i rozvinutých krajinách a spája deti na Slovensku 

s deťmi v rozvojových krajinách. Jeho úlohou je zvýšiť u mladých ľudí účasť na občianskych 

aktivitách a povedomie o tom, ţe „globálne“ ovplyvňuje „lokálne“ a ţe ja ako jednotlivec 

a my ako spoločnosť na Slovensku môţeme ovplyvniť globálne dianie aj v iných, menej 

rozvinutých krajinách. 

Počas Týţdňa modrého gombíka sme na našej škole na účel zbierky vyzbierali 594,17€.  

Týždeň aktívnej angličtiny 

  Projekt sme realizovali ako týţdenný intenzívny jazykový kurz. Deti mali moţnosť 

komunikovať so zahraničným anglicky hovoriacim lektorom z Anglicka aj z Ameriky. Mali 

moţnosť porovnať rozdielnosť vo výslovnosti, rozšírili si slovnú zásobu pri hrách a 

súťaţiach, zdokonalili sa v gramatike pri náročnejších úlohách, overili si svoje vedomosti a 

zdokonalili sa v komunikácii v anglickom jazyku.  
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Mini projekty 

Pomoc ropuchám 

pri jarných migráciách pomáhali ţiaci 5. a 6.roč.. Cieľom projektu bola záchrana ţiab 

v okolí Ţeleznej studienky. Ţiaci aktívne hľadali, zbierali a následne vypúšťali ţabky do 

rybníkov. Najprv si spoločne zopakovali spôsob ţivota obojţivelníkov v tomto prostredí 

a podľa inštrukcií prenášali ţabky. Bolo zaujímavé ako sa menil vzťah ţiakov k týmto tvorom 

od averzie po obľúbenosť.  

Restaurant , Raňajky v škole (Frűhstűck in der Schule) 

 Netradične a predsa prirodzene. Také je vyučovanie cudzieho jazyka na našej škole.  

Ţiaci po zvládnutí jazykových kompetencií, zúročili svoje vedomosti v praktických,  reálnych 

činnostiach v anglickom a nemeckom jazyku.   

Malí herci v 2. B 

V rámci témy Kleidung – oblečenie sa hodiny nemeckého jazyka premenili na 

divadelné predstavenie. Deti sa zahrali na malých hercov a s veľkým nadšením nacvičovali 

rozprávku H.Ch.Andersena „Cisárove nové šaty.“ Druháci svoje úlohy cisárov, ministrov, 

sluhov a tkáčov... zobrali veľmi zodpovedne. Svoje repliky i repliky svojich spoluţiakov 

ovládali po pár nácvikoch na výbornú. Cieľom bolo zdokonaliť sa v nemčine, rozšíriť si 

slovnú zásobu, ale i spoznať náročnú prácu hercov.  

Motýlia záhrada 

 Motýlia záhrada predstavuje neopakovateľné záţitkové učenie a zábavu pre ţiakov. 

Ţiaci počas ţivého experimentu zaţili zrod motýľa inak ako ho poznajú iba z učebníc a 

obrázkov. Škola zakúpila dve sady húseníc motýľov babôčiek bodliakových. Jedna sada 

putovala do 1.A a druhá do 5.B. Ţiaci celej školy chodili pozorovať ţivot húseníc, 

zakuklovanie, zrod motýľov a ich vypustenie do prírody. 

Carmen – flamenco   

výchovný koncert pre ţiakov 1. aj 2.stupňa, prezentujúci krásnu hudbu G. Bizeta sa 

uskutočnil v spoločenskej miestnosti školy. Interaktívne hudobno-tanečné predstavenie 

s pútavým slovom, v tanečnom stvárnení s prvkami flamenga ţiakov zaujalo a pobavilo 

Macko Packo cestuje štátmi Európskej únie 

Bol projekt, ktorý realizovali ţiaci 4.A triedy. Formou triedneho maskota, ktorý kaţdý 

týţdeň putoval do rodiny s dieťaťom, sa rozvíjal zodpovedný, samostatný prístup k zverenej 

úlohe. Do Mackovho denníka deti zapisovali zaujímavosti a dôleţité údaje, ktoré zistili 

o vybranom štáte EÚ. Denník dopĺňali vlastnými záţitkami, fotografiami aj kresbami a na 

hodinách čítania prezentovali svoje práce spoluţiakom. 

Cestujeme po Slovensku 

Cieľom bolo uplatniť časť obsahu prierezovej témy mediálna výchova, naučiť ţiakov 

pracovať s informáciami, triediť ich, prispôsobovať primerane veku, vedieť prezentovať 

prácu, získať väčší vzťah k Slovensku, k jeho krásam, byť pyšný na svetové dedičstvo, ktoré 

Slovensko má. 

V 2. polroku sa ţiaci 4. ročníka učili o Slovensku, o jeho krásach a zaujímavostiach. Na konci 

školského roku boli rozdelení do 3 skupín Západné, Stredné a Východné Slovensko. Kaţdý 

ţiak si vybral z daného regiónu to, čo ho najviac zaujalo, alebo čo nebolo v učebnici 
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a pripravil si prezentáciu s textom a obrázkami. Zo všetkých vznikla malá publikácia 

„Cestujeme po Slovensku“. 

Zariaďujeme si triedu 

Ţiaci, rozdelení v skupinách, si prakticky vyskúšali to, čo sa naučili na hodinách 

matematiky. Zistili rozmery triedy, zapísali ich do nákresu. Z katalógov vyberali nábytok, aký 

by chceli mať v triede, ale aby sa zmestil do priestoru, vybraný tovar sa učili písať do 

objednávky a vyčísliť celkové náklady. Bolo zaujímavé sledovať prekvapených ţiakov, ktorí 

zistili, ţe zariadenie triedy je veľmi nákladné. Pochopili, prečo dbáme na šetrenie školského 

majetku. 

Projekt Braceland 

Pisateľská súťaţ „My English Story“ ţiaci 2.-5.roč. vyuţitím svojich vedomostí 

z anglického jazyka aktívne a veľmi úspešne tvorili vlastné príbehy, originálne texty, k 

obrázkom. V konkurencii so ZŠ Mudroňova sme obsadili vo všetkých ročníkoch1.miesto. 

Červený kríţik ţiaci 3.A 

 Projekt bol zameraný na ochranu zdravia, bezpečnosti a správnu výţivu  

Významné dni 

 10.9. Deň Dobrovoľníctva (9.A) cieľom bolo nezištne pomôcť ľuďom, ktorí to 

potrebujú. Deviataci pomáhali v autistickom centre ANDREAS. V záhrade hrabali 

a zametali lístie a pomáhali pri príprave materiálov pre ich ďalšiu činnosť 

 25.9. Európsky deň jazykov Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, poúča jedno 

múdre slovenské príslovie. Európska únia oslavovala rôznorodosť svojich členských 

štátov. Na Hviezdoslavovom nám. sa predstavili kultúrne centrá európskych štátov 

a poskytli mnoţstvo informácií o jazykoch a kultúrach. Naši ţiaci so záujmom robili 

rôzne kvízy a plnili úlohy, ktoré pre nich pripravili zástupcovia jednotlivých kultúrnych 

centier. 

 22.4. Deň Zeme  - ţiaci vyrábali rôzne plagáty a postery, ktorými zdôrazňovali nutnosť 

ochrany ţivotného prostredia 

Aktivity zamerané na vzdelávanie v nemeckom jazyku v spolupráci s KNS : 

- pozri projekty 
Tvorivý predvianočný workshop 

organizoval Karpatskonemecký spolok v areáli Národnej rady SR Častá – Papiernička. Ţiaci s 

radosťou a elánom nacvičovali krásne vianočné piesne v nemčine so spoločným vystúpením 

Omas und Kinder, s ktorým sa predstavili na ekumenickej bohosluţbe. 

 Ekumenická bohosluţba Karpatsko-nemeckého spolku. Kaţdý rok, uţ tradične, sa koná 

ekumenická bohosluţba KNS v malom evanjelickom kostolíku na Panenskej ulici. Aj tento 

rok prispeli naši ţiaci krásnymi piesňami, v sprievode ,,Spievajúcich babičiek“, hry na 

klavíry a husliach. Do kostolíka prišlo veľa ľudí, ktorí si prišli vychutnať príjemnú 

predvianočnú atmosféru. Domov kaţdý odišiel so skvelým záţitkom a v očakávaní, ţe sa 

takáto skvelá akcia zopakuje aj na budúci rok. 

 Kinderwerkstatt „Detská dielňa“ sa uskutočnila vo Veľkej Lomnici zúčastnilo sa 5 škôl 

z celého Slovenska, z našej školy štyria ţiaci zo 4.A a dvaja zo 6.A. Témou tohtoročného 
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projektu bolo bábkové divadlo v nemeckom jazyku, na ktoré si deti mali vyrobiť vlastné 

bábky, s vlastným príbehom a zahrať divadelné predstavenie. I tento rok nemohlo chýbať 

zaloţenie vlastného mestečka a hranie sa na dospelých. Deti posledný deň pobytu podnikali, 

zakladali firmy, robili reklamu, krachovali, ale aj prosperovali. Mali starostu, banku i 

policajta. Do tejto aktivity sa všetci naozaj vţili a snaţili sa hlavne o to, aby si tieto 

„dospelácke“ úlohy uţili čo najlepšie. 

Martinstag Martin síce na bielom koni neprišiel, zato naši ţiaci si nenechali ujsť tradičný 

lampiónový sprievod. Stretli sme sa pred školou o 17. h a po privítaní a krátkom programe sa 

všetci, rodičia aj ţiaci, vydali na cestu hore Hlbokou. Počasie na toto ročné obdobie bolo 

mimoriadne príjemné, sviečky nezhasínali a tak svetielka lampiónov a lampášikov krásne 

ţiarili do noci, ako symbol nádeje a radosti. Na kopci rodičia vypustili aj teplo vzdušné 

lampášiky, ktoré stúpali v ústrety trblietajúcemu sa mesiačiku a vyvolali vlnu nadšenia. 

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 ţiari sviečok a rozţiarených detských očí sme strávili, v priateľskej atmosfére, čarovný 

podvečer. 

Ďalšie aktivity: 

 Európsky deň jazykov 

 Návšteva sídla OSN vo Viedni, úvodná akcia k projektu Stand up 

 Tradičné stretnutie Prešporákov 

 Workshop s pani Ritter z Mníchova, v nemeckom jazyku, dramatizácia poviedok 

 súťaţ 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 ţiakov pri príleţitosti celoslovenskej výročnej členskej schôdze KNS 

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

 Stretnutie členov KNS v Rusovciach 

- Deň matiek v KNS vystúpenie ţiakov 3.B, 4.B 

- Návšteva múzea Madame Tussaud a cisárskych hrobiek 

- Úspešnosť v olympiáde v nemeckom jazyku  

Goethe certifikát stupeň B1  v spolupráci s Goethe inštitútom získali 3 ţiačky po 

úspešnom zvládnutí písomnej aj ústnej časti skúšok certifikát stredného stupňa znalostí 

nemeckého jazyka.  

Školy v prírode : 

ŠvP- Ţiarska dolina 4.B, 6.A 

Cieľom školy v prírode bolo spoznať región Liptova, zoznámiť sa s okolím, v rámci 

environmentálnej výchovy pozorovať faunu a flóru. Ţiaci navštívili Liptovský Mikuláš, 

múzeum, oboznámili sa s prácou horskej záchrannej sluţby. Pobyt v prírode vyuţili nie len na 

športové aktivity, ale aj na organizovanie dňa jazykov, kde celý deň rozprávali po nemecky 

alebo anglicky, hrali divadlo v nemeckom jazyku. 
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Euromesto ŠvP Tesáre  

 Školu v prírode absolvovali ţiaci 4.A triedy. Jej cieľom bolo utuţiť kolektív, obohatiť 

preţívanie detí o mnoţstvo neopakovateľných záţitkov, ktoré sa dajú preţiť iba s priateľmi 

a zároveň získať poznatky o EÚ pomocou hier a súťaţí. Dostatočným pobytom na čerstvom 

vzduchu si ţiaci aj upevnili zdravie. 

 

ŠvP Vršatec 3.A, 3.C 

Program školy v prírode, okrem vyučovania, zabezpečovali animátori. Deti absolvovali 

mnoţstvo hier, súťaţí, olympiád, výletov do okolia, zaţili nočnú hru a večerné opekanie pri 

ohníku. Športovými aktivitami si utuţovali zdravie a spoločenskými hrami priateľské vzťahy 

v kolektíve. 

 

Korčuľovanie 

Počet účastníkov 44 

Miesto ľadová plocha v Avione 

Začiatočníci sa učili udrţať 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 

Lyţiarsky výcvik 

Zúčastnilo sa 40 detí 1.-3.ročníka 

Miesto Zochova chata 

Deti boli rozdelené do dvoch druţstiev. Pokročilí lyţovali na náročnejšom svahu 

a zdokonaľovali sa v technike lyţovania, začiatočníci sa učili ovládať lyţe, pluhovať, vedieť 

prejsť bránkami a udrţať sa na pome. 

Plavecký výcvik absolvovalo 43 detí prvého a druhého ročníka 

Miesto plaváreň Slovnaft 

Cieľom výcviku bolo nebáť sa vody, ale vnímať ju s rešpektom. Začiatočníci sa naučili 

splývať a pouţitím plaveckých temp nohami a rukami preplávať 10 metrov, pokročilí sa učili 

plávať štýlovo kraula, prsia a skákať do hlbšej vody a doplávať ku schodíkom 

Dopravný výcvik 

Ţiaci 1.stupňa navštívili dopravné ihrisko na Exnárovej ul., kde si najprv teoreticky a potom 

aj prakticky precvičili vedomosti a zručnosti účastníkov cestnej premávky. Naučili sa dôleţité 

poznatky, čo má vedieť chodec, cyklista, korčuliar a precvičili si ich formou kvízu. Nakoniec 

si vonku na ihrisku precvičili poznatky aj znalosť dopravných značiek v praxi. 

i) Údaje o prezentácii školy na verejnosti  

 Deň otvorených dverí 

„Veľmi vydarená tradícia! Je dôkazom, ţe škola a rodina sa krásne dopĺňajú. Premyslená 

organizácia, ústretovosť i pohostinnosť, to všetko vytvára príjemnú atmosféru na neformálne 

diskusie rodičov s pedagógmi. Vďaka!“ Týmito slovami hodnotila náš Deň otvorených dverí 

pani PaedDr. Soňa Budincová zo školského úradu MÚ MČ Bratislava- Staré Mesto. 

Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo 175 osôb (rodičov, starých rodičov, rodičov budúcich 

prvákov, hostí). Niektorí pobudli v škole celé dopoludnie, absolvovali štyri vyučovacie 
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hodiny, uskutočnilo sa takmer 500 hospitácií. Spolu so svojimi deťmi obedovalo v školskej 

jedálni 62 hostí. Počas prestávok bolo v zborovni pripravené občerstvenie, ktoré pripravili 

pani učiteľky, k občerstveniu prispeli aj samotní rodičia. Ku Dňu otvorených dverí uţ tradične 

patrí prijímanie našich prváčikov „do stavu ţiackeho a cechu školského“. Aby sa tak naozaj 

stalo, museli deti z 1.A a 1.B najprv preukázať, ţe si zaslúţia byť ţiakmi. Na hodinách 

hudobnej výchovy si pripravili hudobno-tanečné pásmo a dokázali, ţe sú nielen pohybovo 

zruční, ale majú aj výbornú pamäť. Podľa školského vzdelávacieho programu je 1.A 

zameraná na výuku anglického a 1.B nemeckého jazyka, a tak ţiaci kaţdej triedy svojim 

ďalším vystúpením prezentovali, čo sa naučili na hodinách . Prítomné publikum ocenilo 

úsilie, nadšenie a radosť, s akou deti predviedli svoje vystúpenie. Po zloţení slávnostného 

sľubu, za asistencie ţiakov 9.roč., boli riaditeľkou školy pasovaní za ţiakov školy. Na dôkaz, 

ţe splnili všetky podmienky dostali „osvedčenie“ a album s prvou školskou fotografiou. 

 Kultúrny krok na nový rok 

Pod týmto názvom sa uskutočnila novoročná besiedka. Ţiaci 1., 2. a 3. ročníka predviedli 

literárno-dramatické pásmo, obohatené tancom a spevom v slovenskom, anglickom aj 

nemeckom jazyku. Besiedka bola iba malou náhradou tradičnej vianočnej akadémie, ktorá sa 

nemohla uskutočniť v decembri z dôvodu výmeny okien na škole. Napriek tomu bola milým, 

príjemným spestrením večera pred rodičovským zdruţením a príspevkom ku vstupu do 

nového roka 2011. 

 Vianočný bazár je najväčšie spoločné dobročinné podujatie na našej škole. Peniaze 

získané predajom hračiek a lístkov do tomboly sú vţdy pouţité na charitatívne účely 

neziskových a mimovládnych organizácií na Slovensku. Kaţdé Vianoce prinesú veľa 

dojímavých príbehov, tento rok sa naši ţiaci rozhodli pomôcť nevidiacim a slabozrakým 

deťom v Levoči a opusteným, týraným zvieratám z útulku v Šaštíne. 

Počas Vianočnej burzy sa nám podarilo vyzbierať 466,- €. 

 Gitarový koncert - Malí i väčší gitaristi gitarového krúţku predviedli, čo sa za 

školský rok naučili. V duchu „ Ide pieseň dokola“ jedna pieseň striedala druhú, struny zvučali, 

diváci sa pripájali tlieskaním. Spestrením koncertu bolo vystúpenie malej, obratnej 

gymnastky, tanečníc moderného tanca, zručného klaviristu. Na záver naša bývalá ţiačka, 

víťazka súťaţe Slávik Slovenska, Zuzka Poláková očarila divákov svojím krásnym, čistým, 

krištáľovým hlasom. 

 Festival kultúry a vzájomnosti 

V Keţmarku sa konal jubilejný, 15.ročník, Sviatku kultúry a vzájomnosti, priniesol zaujímavý 

program. Festival slávnostne otvorili nemecký a rakúsky veľvyslanec. Počas viac ako 2 hodín 

sa predstavili regionálne skupiny Karpatskonemeckého spolku na Slovensku a hostia so 

svojím kultúrnym programom. Naši ţiaci, uţ tradične, zoţali svojím vystúpením veľký 

úspech. 

 

Ďalšie informácie: všetky uvedené akcie mali pozitívny ohlas u širokej verejnosti a rodičov 
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i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach 

 

Názov súťaţe, olympiády 

Umiestnenie- dosiahnuté výsledky Umiestnenie v medzinárodných 

súťaţiach 

regionálne 

kolo 

krajské kolo celoslovenské 

kolo 
názov súťaţe umiestnenie 

Olympiáda v Nj kat.1A 2.miesto     

                                1B 2.miesto     

                                1C 4. miesto     

Geografická olympiáda E 2.úspeš.     

Stolný tenis ţiačky 3.miesto     

Plávanie  2x1.miesto    

Šaliansky Maťko III. kat. 1.miesto 1.miesto 4. miesto   

                               II. kat.  3.miesto     

                                I. kat. 3. miesto     

Hviezdoslav. Kubín  

prednes poézie  
 

    

                     II. kat. poézia 2. miesto     

                     II. kat. próza 3. miesto     

MO                     kat. Z5 1 úspešný     

Pytagoriáda P3 3. úspešní     

                   P4 1 úspešný     

                   P5 2. miesto +  

1 úspešný 

    

Riešky(korešp. seminár)   1.miesto   

Sezamko(korešp. seminár)   1.miesto   

Slávik Slovenska I. kat. 1. miesto     

Olympiáda zo SJL 3. miesto     

Majstrovstvá SR v šachu   3. miesto   

OK cezpoľný beh 

 

     

Staršie ţiačky 1. miesto     

Staršie ţiačky 3. miesto     

Mladší ţiaci 2. miesto     

Škola –staršie ţiačky 1. miesto     

 Beh olympijského dňa    

 
 

    

Kat.5 2.+ 3. miesto     

Kat.7 2x 1. Miesto 

2. + 3. Miesto 

    

Kat.8 3. miesto     

Kat.9  1. miesto     

Celkovo škola 2. miesto     

Futbal mladší ţiaci 2. miesto     

 Na 4. ročníku celoslovenskej súťaţe Hodţov novinový článok, získala jedna ţiačka 

diplom za umiestnenie v striebornom pásme. 

 Výtvarnej súťaţe „Môj záţitok z bábkového divadla“ sa zúčastnili ţiaci I.B triedy 

a štyria ţiaci získali ocenenie, ich práce boli vystavené vo vestibule sídla BSK. 

 Ţiaci našej školy sa počas roka zúčastnili tieţ súťaţí: Európa v škole, Vesmír očami 

detí, Bratislava – moje mesto, Maxík, iBobor, Bobrík, Klokan, Klokanko, Taktik, 

Matboj, Všedkovedko, ľahká atletika, vybíjaná, volejbal dievčatá, Olympiáda 
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v ANJ, Výtvarný a literárny Trenčín, Spoznajme Európu, The Kanagava 

Biennial“World Childrens Art Exhibition 2011“ 

 

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 mnoţstve nových informácií, 

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

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

aktuálne a potrebné informácie 

Škola hudby  september 2005 trvá  

Cieľom je podchytiť, vokálno-inštrumentálnou metódou, deti uţ od 1. ročníka a dosiahnuť kvalitnú 

technickú úroveň hry na sopránovú zobcovú flautu, hravou formou rozvíjať hudobné schopnosti detí, 

vytvárať špecifické hudobné predstavy a záţitky nevyhnutné pre uvedomelý prístup k hudobným 

činnostiam. Škola vychádza z ľúbeznej detskej reči, zo slov, veršov, ľudových riekaniek, rozprávok, 

hádaniek, ľudových hier a piesní a fúkanie pozitívne vplýva na zdravotný stav detí 

 

 

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 ţiakov, 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 pouţíva 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 ţiakov elektronickou ţiackou 

kniţkou. Medzi silné stránky školy patrí tieţ stotoţnenie sa pedagógov s programovými 

cieľmi školy, priateľská a pokojná atmosféra podporujúca psychickú pohodu ţiakov v škole, 
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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 ţiakov, preventívne a multidisciplinárne aktivity. Výchovno- 

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 dodrţiavanie 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 uţ roky zápasí s nedostatkom priestorov, pritom máme nevyuţité 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 vyuţívaná, triedy slúţia 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“, ţe nám ţiaci 5. 

ročníkov odchádzajú na gymnáziá. Na druhej strane je to veľká škoda, lebo ţiaci môţu 

na našej škole, vzhľadom na jej koncepciu získať certifikát stredného stupňa vzdelania 

v nemeckom jazyku – Sprachdiplom. 

2. Zriaďovateľovi 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. Padajúce murivo bolo ošetrené ochrannými sieťami pod 

odkvapovými rínami. Stenu školskej budovy pri ihrisku sme ošetrili a upravili 

svojpomocne. 

3. Je nutné opraviť aj druhú časť strechy 
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4. Najväčšou finančnou poloţkou pre zriaďovateľa a organizačno-technickou pre školu 

bola náročná výmena okien na celej budove školy, ktorá prebiehala v jesennom období 

a trvala aţ do januára. Napriek tomu, ţe 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. 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 aj na chodbách umiestnili ţivé kvety. 

5. Z rozpočtu na prevádzku sme vymenili školský nábytok, skrine, školské lavice a 

stoličky v ďalších triedach, podarilo sa nám počas letných prázdnin vymeniť 

podlahovú krytinu v zborovni 

6. V oblasti informatizácie 

- boli všetci pedagogickí zamestnanci zaškolení v práci s interaktívnou tabuľou 

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

- zakúpili sme 3ks notebooky, 1ks mininotebook, 1ks PC zostava 

- zakúpená bola digitálna zrkadlovka – fotoaparát 

- turistická GPS navigácia 2ks 

- V 1.A triede bola nainštalovaná elektronická katedra a interaktívny dataprojektor 

- Pre zjednodušenie pouţívania interaktívnej tabule bol v dvoch 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. 

 

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

ods. 1 písm. m). Príloha  priloţená 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 

  

Máme nové školské ihrisko, vymenené okná ne celej budove, upravili sme zborovňu-  

vymenili starý koberec za umývateľnú podlahovú krytinu, všetci pedagogickí zamestnanci 

prešli vzdelávaním k pouţívaniu interaktívnej tabule, zjednodušili sme jej pouţívanie, 

splnenie koncepčného zámeru sa prelína celou správou. 

Tvorba školského vzdelávacieho programu vyţadovala tímovú prácu, ústretovosť, dohodu. 

Na základe rámcových učebných osnov jednotliví vyučujúci vypracovali tematické výchovno-

vzdelávacie plány. 

V tomto školskom roku sme vyuţili ponuku nezávislého externého hodnotiteľa, Exam- 

testing, aby sme v rámci projektu Komparo zistili ako vnímajú školu ţiaci a ich rodičia, kde 

vidia priestor na zlepšenie.  Externá autoevalvácia  prebehla v marci, bola zameraná na proces 

výučby, obsah vzdelávania, formy a metódy, ale aj na klímu školy, personálne podmienky 

a spoluprácu s rodičmi. Rodičia aj ţiaci sa mohli vyjadriť  formou anonymného dotazníka, 

odpovede odovzdávali v zalepených obálkach. Na základe zistených skutočností sme 
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vypracovali plán kontinuálneho vzdelávania aj osobné plány rozvoja jednotlivých 

pedagogických zamestnancov 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 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dobré sociálne zloţenie ţiakov 

 Príjemné, tiché okolie školy 

 Malá škola rodinného typu, učiteľ pozná 

kaţdého ţiaka 

 Rešpektovanie práv dieťaťa, Ţiacka rada 

 Školský psychológ 

 Široká ponuka záujmových krúţkov 

 Kvalifikovaný pedagogický kolektív 

tvorivých učiteľov vyuţívajúcich moderné, 

netradičné stratégie a postupy pre zvýšenie 

efektivity vyučovania 

 Kvalitná výučba cudzích jazykov Aj, Nj 

 Moţnosť integrácie detí, starostlivosť 

o nadaných ţiakov 

 Mnoţstvo mimoškolských aktivít 

 Úspechy v súťaţiach 

 Organizovanie olympiád 

 Výborná kuchyňa, kvalitná a chutná strava 

v školskej jedálni 

 Mliečny program 

 Dobrá spolupráca s Radou rodičov a Radou 

školy 

 Tímová spolupráca zamestnancov školy 

 Moţnosti priebeţného vzdelávania 

zamestnancov školy 

 Ľudský prístup k riešeniu problémov 

 Kladný postoj vedenia školy k modernizácii 

vyuč. procesu 

 Komunikácia vedenia školy so 

zamestnancami 

 chýbajúce kabinety a odborné učebne 

 priestory ŠKD 

 vyuţívanie IKT vo vyučovaní 

 

Príleţitosti Ohrozenia 

 realizácia medzinárodných projektov 

 vylepšiť moţnosti pohybu detí vo 

vonkajších priestoroch pre šport a voľný 

čas 

 Podkrovie prestavať 

 Opraviť druhú časť strechy 

 

 nedostatočná distribúcia učebníc 

 postavenie učiteľa v spoločnosti 

 finančné ohodnotenie 

 prílišná feminizácia školstva 

 odchod ţiakov 5.roč. na gymnáziá 

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môţe správa obsahovať: 
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a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

Škola je priestor, kde ţiaci aj učitelia trávia väčšinu dňa. Snaţíme sa, aby tento 

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

ţivotného prostredia sa realizuje ţiackymi výtvarnými prácami, ale aj postermi a projektami, 

ktoré vypracovali ţiaci. Vstupnú „mreţu“, 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 ţiaci pri danom počte hodín 

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

práce s odpočinkom a zábavou, aby deti zmysluplne vyuţívali 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 ţiaka základnej školy. Začiatkom školského roka ho vydala riaditeľka školy 

kaţdému ţiakovi. Ţiak mohol vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo školskému klubu detí. 

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

finančné prostriedky sme pouţili na materiálne zabezpečenie činnosti záujmových útvarov aj 

na finančné ohodnotenie vedúcich záujmových útvarov. 

V školskom roku 2010/2011 odovzdalo vzdelávací poukaz 185 ţiakov, získané 

finančné prostriedky boli pouţité na záujmovú činnosť ţiakov počas ŠKD a krúţkovú činnosť 

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

počítačovej učebne a pod.  

Matematika hrou 

Krúţok bol adresovaný deviatakom. Bol zameraný na prehlbovanie učiva, osvojovanie 

si algoritmov, prípravu na testovanie 9, doučovanie. Ţiaci sa venovali aktuálnym problémom, 

snaţili sa odstrániť nedostatky a formovať pozitívny vzťah k matematike. 

Matematika hrou I 

 Krúţok navštevovali ţiaci 8.ročníka. Jeho cieľom bolo prehlbovanie matematických 

vedomostí, zvýšenie záujmu o matematiku vyuţitím inovatívnych vyučovacích metód 

zohľadňujúcich úroveň vedomostí a zručností jednotlivých ţiakov. Okrem počtových 

zručností si rozvíjali aj predstavivosť, obrazotvornosť a schopnosť tvoriť odhady. 

Turistický krúţok  

Prebiehal blokovo, mesačne väčšinou v sobotu. Ţiaci sa oboznamovali s krásami 

prírody, spoznávali faunu a flóru Malých Karpát, učili sa ochraňovať prírodu, budovať kladný 

vzťah k prírode v súlade so zdravým ţivotným štýlom. Pobyt v prírode si spestrovali rôznymi 

hrami a zábavou a GPS navigáciou. 

Kreatívna nemčina 

 Cieľom krúţku bolo obohatiť výuku nemeckého jazyka o nové kreatívne metódy nad 

rámec učebných osnov. Slovnú zásobu si ţiaci rozširovali prostredníctvom konverzácie, 

vyuţívajúc vedomosti z geografie, dejepisu, hudobnej výchovy Ţiaci nacvičili mnoţstvo 

piesní, básní, scénok, s ktorými vystupovali na rôznych kultúrnych podujatiach KNS. 
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Výtvarný krúţok 

Cieľom krúţku bolo viesť deti k láske k umeniu, tvorivosti, citu aj radosti z maľovania 

a objavovania a podporovať talenty. Pracovali s rôznym materiálom, rôznymi výtvarnými 

technikami, vyuţívali rôzne prírodné materiály podľa ročných období. Ţiaci svoje vydarené 

práce pouţili ako darčeky pri rôznych príleţitostiach a sviatkoch.  

Šikovné ruky 

Krúţok bol zameraný na vyšívanie, udrţanie a rozvíjanie ľudových tradícií. Ţiaci 

získavali kompetencie v súlade s výchovným programom z oblasti Človek a svet práce. Rôzna 

úroveň a vek detí si vyţadovali individuálny prístup. Ţiaci sa nielen naučili rôzne techniky 

vyšívania, ktoré zvládli na rôznych stupňoch náročnosti, ale vytvorili mnoţstvo darčekov pre 

rodičov aj starých rodičov, pri rôznych príleţitostiach.  

Výtvarný krúţok I 

Činnosť krúţku bola zameraná tak, aby výtvarná práca ţiakov zaujala, aby estetické 

vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia. Cieľom krúţku 

nebola optická zhoda výtvorov so skutočnosťou, ale vyjadrenie emocionálneho vzťahu 

k zobrazovanému svojráznym výtvarným vyjadrením. Ţiaci pracovali najmä s výtvarnými 

technikami, ktoré sa na hodinách výtvarnej výchovy pouţívali menej, pre ich časovú 

a materiálnu náročnosť. 

Počítačový krúţok 

V krúţku pracovali ţiaci 1.ročníka. Vyuţívaním časopisu Infovekáčik si ţiaci osvojili 

prácu s myšou pri kreslení, vyuţili rôzne techniky pri maľovaní ceruzkou, štetcom alebo 

sprejom, naučili sa vhodne pouţívať farebné odtiene, dopĺňať text do kresby a uloţiť si svoje 

práce do priečinka. Osvojili si základy pri práci na internete. Vytvorili vlastné pozdravy ku 

Dňu matiek. 

Aerobik 

Deti zvládli mnoţstvo prvkov, krokových variácií, jednoduchých zostáv. Väčšina 

nemala problém skĺbiť kroky s melódiou. Zamerali sa na správne dýchanie, drţanie tela. 

Nacvičenú zostavu predviedli na Novoročnej akadémii v januári. 

Krúţok pohybovej výchovy 

Cieľom krúţku bolo rozvíjať pohybové schopnosti, jednoduché reakcie, telesnú 

zdatnosť, záujem o športovú činnosť. Pri rôznych pohybových a kolektívnych hrách viesť deti 

k vzájomnej ohľaduplnosti, súťaţivosti, primeranej vytrvalosti, sebaovládaniu, k dodrţiavaniu 

pravidiel a kolektívnej zodpovednosti. 

Redakčný krúţok 

 Cieľom redakčného krúţku bolo tvoriť a vydávať školský časopis. Ţiaci sa učili písať 

a korigovať články, graficky upravovať texty, ilustrovať, robiť interview a vytvárať vlastné 

rubriky. Vydali tri čísla s názvom Sokol. Navštívili redakciu denníka SME s cieľom 

inšpirovať sa pre tvorbu školského časopisu a ako upútať čitateľa. 

Slovenčina hrou 

Krúţok  bol určený pre ţiakov 9.ročníka. Hrou si ţiaci osvojovali vedomosti, 

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

forma práce. Ţiaci sa pripravovali na testovanie 9. 
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Gitarový krúţok 

navštevovali ţiaci rôznych ročníkov a rôznej úrovne, podľa toho sa pripravovali 

v rôznych fázach; počnúc správnym drţaním tela, zvládnutím základnej, jednoduchej 

harmónie a rytmov, po zdokonaľovanie v hre, speve a  priberanie akordov. Vyvrcholením 

úsilia bol tradične gitarový koncert. 

Hevi klub 

 Hlavným cieľom krúţku je tvorivo vyuţiť voľný čas. Deti rôzneho pohlavia a veku sa 

učili budovať pozitívne vzťahy medzi sebou, učili sa vzájomnej spolupráci, rozvíjať 

sebavedomie, sebahodnotenie, učili sa prehrávať aj vyhrávať, rozvíjať talent a tvorivosť. 

K tomu im slúţili rôzne druhy tvorivej činnosti: hudobná, športová, výtvarná, dramatická 

a čitateľská. 

O.RIEŠ.OK: 

 Názov krúţku – oriešok – vychádza z činnosti ţiakov. Riešiť a tvoriť rébusy, 

hlavolamy, osem smerovky, sudoku, kríţovky, maľované kríţovky aj puzzle, s cieľom 

logicky myslieť, rozvíjať tvorivosť a priestorové vnímanie. 

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní sluţieb deťom, ţiakom 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 uţ prostredníctvom ţiackych kniţiek, 

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

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

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

deti, z čoho má úţitok aj škola – nákup pracovných zošitov, kníh do ţiackej kniţnice, odmeny 

ţiakom za súťaţe, školská diskotéka, Mikuláš. Z rozhodnutia Rady rodičov sa ţiakom 5., 6., 

8., 9.roč. uhradilo prípravné testovanie KOMPARO. 

Za dôleţitú sluţbu poskytujúcu rodičom, ţiakom aj učiteľom povaţujeme činnosť 

školského psychológa. Z hodnotiacej správy o činnosti uvádzame niektoré najdôleţitejšie 

úlohy: 

Poradenská činnosť 

 V oblasti problémového správania, súvisiaceho s neprosievaním, slabou motiváciou, 

špecifických poruchách učenia alebo správania, agresivita, šikanovanie 

 Riešenie krízových ţivotných situácií 

 Individuálne poradenské konzultácie o ţiakoch, podľa problematiky, poskytované 

učiteľom a rodičom 

Identifikačno-diagnostická činnosť 

 Diagnostikovanie špecifických porúch učenia v spolupráci s CPPP a P 

 Reedukácia ţiakov s ŠPU 

 Diagnostikovanie stupňa vývinu, súlad medzi psychickou a sociálnou zrelosťou detí 

školského veku pre úspešné osvojovanie školských vedomostí a zručností 

1.A,B Stimulačný program, depistáţ a program zameraný na rozvoj, grafomotorických 

zručností z pohľadu na elementárne písanie. 
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3.C Ako sa chrániť, preventívny program zameraný na zlepšenie ochrany pred násilím, 

varovné signály v rizikových vzťahoch, zlepšenie sociálnych kompetencií 

5.A  Arteterapia  Vianočné dielničky 

6.A Miléniové rozvojové ciele V spolupráci s UNICEF program spájajúci deti na 

Slovensku s deťmi v rozvojových krajinách, práva dieťaťa, spojený s témou násilia 

8.A „Nielen ja, ale aj tí druhí“ program rozvoja komunikačných zručností 

a tolerancie, vplyv sociálneho prostredia na zdravý emocionálny vývin dospievajúceho 

dieťaťa 

9.A Preventívny program „PROFTEENS“ profesionálna orientácia a voľba povolania. 

Cieľom bolo poznávať a diagnostikovať schopnosti, záujmy, osobnostné predpoklady 

ţiakov nevyhnutné pre správny výber strednej školy a budúcej profesie. Organizovanie 

vianočného bazáru 

Kampaň UNICEF Týţdeň modrého gombíka  

Vedenie Ţiackej rady 

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo ţiakmi, 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). 

Ţiaci trávia v škole podstatnú časť svojho ţivota a preto je škola nielen sprostredkovateľom 

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

Ţiacka rada, ktorej členmi sú ţiaci od 4.ročníka volení svojimi spoluţiakmi v zmysle štatútu. 

Ţiaci sa prostredníctvom Ţiackej rady: 

 Podieľali na tvorbe a dodrţiavaní školského poriadku 

 Predkladali riaditeľke školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli 

 Organizovali tradičné podujatia školy (zber papiera, súťaţe a pod.) 

 Zlepšovali komunikáciu a informovanosť medzi ţiakmi, učiteľmi a vedením školy 

 Riešili sťaţnosti ţiakov 

 Pomáhali zlepšovať disciplínu v škole 

 

e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2010/2011 – príloha   
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1. stupeň 8/0 174/0 164/0 0 10/0 0 -5 

2. stupeň 6/0 131/0 120/0 0 11/0 0 -7 

spolu 14 305/0 284/0 0 21/0 0 -12 

%   93,11%  6,89%   
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Poznámka:  
neklasifikovaní sú ţiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku 

mimo územia SR 
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1. stupeň 47 1 0 0 0 0 0 

2. stupeň 15 7 3 1 0 3,72% 0 

spolu 62 8 3 1 0 1,56% 0 

zníţené 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 10037 13865 23902 93,37 
neospravedlnené 37 153 190 0,74 

spolu 10074 14018 24092 94,11 

 

 

        Mgr. Elena Uríčová v.r. 

        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 2010/2011 

 

 

 

Mgr. Vladimír Podracký v.r. 

predseda rady školy  


