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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 2008/2009. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Základnej školy Hlboká cesta 4 za školský rok 2008/2009 
 

 

 

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-mailová adresa: riaditelka@post.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. riaditeľ školy 

Mária Ferenčičová zástupca riaditeľa školy  

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: 

 

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/
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Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2008/2009: 

 

 Dňom 15.9.2008 bol z Rady školy zriaďovateľom odvolaný p. Martin Stolár, zástupca 

Karpatsko-nemeckého spolku na Slovensku, na základe zmeny §25 ods.5 zákona č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

podľa ktorého členom Rady školy uţ nie sú právnické alebo fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na 

výchove a vzdelávaní na príslušnej škole. Z uvedeného dôvodu zriaďovateľ delegoval dňom 

16.9.2008 do Rady školy zástupcu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, Ing. Janku Špankovú. 

Dňa 27.10.2008 prerokovala a schválila Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2007/2008, návrh Školského vzdelávacieho programu 

a reagovala na aktuálne otázky školstva. 

Rada školy sa v mesiacoch apríl – máj podieľala, v zmysle zákona, na príprave a realizácii volieb 

riaditeľa školy v úzkej spolupráci so zriaďovateľom. 

Na svojom zasadaní dňa 24.9.2009 prerokovala analýzu Školského vzdelávacieho programu za 

školský rok 2008/2009, na základe ktorej riaditeľka školy predloţila Školský vzdelávací program 

na školský rok 2009/2010. Rada školy sa oboznámila s tromi  projektami, ktoré podali učiteľky 

na základe výzvy mestskej časti na zvýšenie kvality vzdelávania a odporučila ich na ocenenie. 

 

 

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 aj k tvorbe učebných osnov pre 1. a 5. ročník. 
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3. b) Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2008/2009(§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Ročníky 

Stav k 15. 9. 2008 Stav k 31. 8. 2009 

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. 3  51   3 62 3  52   3 60 

2. 2  52   1 27 2  50   1 25 

3 2  47   2 39 2  46   2 36 

4. 2  52   1 26 2  52   1 20 

5. 2  42     2  40     

6. 1  19     1  18     

7. 1  35     1  34     

8. 1  32     1  32     

9. 1  16     1  16     

Spolu 15  346   7 154 15  340  3 7 141 

 

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 

73 36/49,31% 14/19,17% 1/1,36% 3/51 ţiakov 

 

Nenastúpilo 8 ţiakov(išli na inú školu), rodičia zapísali deti na viaceré školy v rámci MČ aj 

v rámci mesta.  

 

c2) Údaje o prijatých ţiakoch na štúdium na stredné školy 

 

 c.2.1 Ţiaci 9. ročníka 

 

 Počet 

ţiakov 

9. r. 

 
16 

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 

11 11 5 5 0 0     

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

 

Počet 

ţiakov 

5. 

ročníka 

42 
 

Prehľad o počte ţiakov 4. ročníka prijatých na 8. ročné gymnáziá a iné školy 

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

5 5 5 1 1 1 

 

 

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

 

Počet 

ţiakov 

8 . 

ročníka 

32 
 

Prehľad o počte ţiakov 8. ročníka prijatých na  SŚ  

bilingválne gymnáziá Na iné školy* 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

7 1 1 0 0 0 

* športové školy, hudobno-tanečná škola atď. 

 

 

c.2.4. Iné skutočnosti, vysvetlivky. Od tohto školského roka sa ţiaci mohli hlásiť na osemročné 

gymnázium po skončení 5. ročníka 

 

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 PVO VLA PDA Ø triedy 

1. 
I.A slovné hodnotenie 

I.B slovné hodnotenie 

 I.C slovné hodnotenie 

2. 
II.A slovné hodnotenie 

II.B 1,23 - 1,1 1,19 1,05 - - 1,14 

3. 
III.A 1,9 1,21 - 1,95 - 1,38 1,19 1,50 

III.B 1,35 - 1,14 1,23 - 1,23 1,09 1,21 

4. 
IV.A 1,63 1,13 - 1,65  1,63 1,09 1,42 

IV.B 1,15  1,11 1,21  1,00 1,11 1,11 

Ø  jedn. 

predmet 
 1,45 1,16 1,22 1,42 1,05 1,32 1,11  
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e.2. II. stupeň 

 

TR. 
SJL ANJ NEJ DEJ 

ZEM 

GEO 
OBV MAT FYZ CHE 

PRI 

BIO 
TEH VYV HUV TEV INF ENV 

Ø 

triedy 

V.A 2,29 1,71 - 1,66 1,71 1,57 2,10 - - 1,95 - 1,24 1,38 1,00 1,62 1,24 1,62 

V.B 1,82 1,09 1,18 1,81 1,63 1,18 1,72 - - 1,63 - 1,09 1,00 1,09 1,27 1,18 1,38 

VI.A 1,94 1,44 1,25 2,05 1,72 1,22 2,28 1,67 - 1,56 1,00 1,11 1,11 1,06 - - 1,52 

VII.A 2,03 2,10 1,53 1,87 1,83 1,43 2,10 1,93 - 1,73 1,00 1,23 1,40 1,20 - - 1,64 

VIII.A 2,10 1,56 1,50 1,73 1,60 1,46 2,26 1,63 1,33 1,66 1,00 1,30 1,33 1,14 - - 1,56 

IX.A 2,12 2,00 1,68 2,00 1,87 1,50 2,81 2,00 1,37 1,87 1,00 1,06 1,12 1,00 - - 1,68 

Celkový 

ø 
2,06 1,59 1,48 1,84 1,69 1,42 2,26 1,80 1,34 1,73 1,00 1,19 1,26 1,08 1,50 1,21  

 

 

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 16 16 10,60 12,50 53,0% 62,5% 12,25 14,56 61,3% 72,8% 

Celkom 16 16 10,60 12,50 53,0% 62,5% 12,25 14,56 61,3% 72,8% 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2008/2009 ( §2 ods.1 písm. f) 

 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

1. 
I.A Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 

jazyka I.B 

 I.C Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom národností 

2. 
II.A rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka 

II.B s vyučovaním nemeckého jazyka 

3. 
III.A s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka 

III.B s vyučovaním nemeckého jazyka 

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 
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6. VI.A 
s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka/s vyučovacím 

jazykom nemeckým  

7. VII.A 
s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka/s vyučovacím 

jazykom nemeckým 

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* 24 Z toho PZ 7 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 24 - kvalifikovaní 7 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie  - dopĺňajú si vzdelanie  

Z toho NZ** 6 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.) 2   

Spolu počet zamestnancov ZŠ+ŠKD+ŠJ 43 

Z celkového počtu zamestnancov školy počet  

PZ / % 
31/72,09% 

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 2008/2009 
 

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. Všetci učitelia sa zúčastnili vzdelávania, organizovaného priamo na škole, 

hradeného zamestnávateľom, s cieľom vyuţívať AsC agendu v práci triedneho učiteľa, pouţívaní 

internetovej ţiackej kniţky, tlačenia vysvedčení a zjednodušenia administrácie. Účasť na ďalšom 

vzdelávaní bolo podmienkou k tvorbe nových pedagogických dokumentov v súvislosti s novou 

koncepciou vzdelávania a tvorbou Školského vzdelávacieho programu. Učitelia sa zúčastňovali 

vzdelávania priebeţne podľa ponuky Metodicko pedagogického centra.  
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Dlhodobé vzdelávanie absolvovalo 5 učiteľov 

Priebeţné vzdelávanie 4 učitelia 

Jednorazové (2- 3 dňové) vzdelávanie 41 učiteľov 

 

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. Škola sa 

vďaka aktívnym a tvorivým učiteľom podieľala na organizovaní regionálneho kola matematickej 

olympiády 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 : 

- Planetárium Hlohovec IV.A,B 

- Návšteva firmy OLO III.B 

- Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice VIII.A, IX.A 

- Topoľčianky, kaštieľ, koniarne, zubria obora II.A, III.A, III.B, IV.A 

- Hlboké VIII.A, IX.A, pôsobisko významných slovenských národovcov a uzákonenie 

spisovnej slovenčiny 

- Devín, Devínska Nová Ves III.B 

- NBS vývoj peňazí a eura II.A 

- Dom mora vo Viedni II.B, IV.B 

- Marcheg návšteva prírodnej rezervácie, pozorovanie bocianov a Schlosshof, návšteva 

barokového zámku III.B, I.C, II.B, IV.B 

- MDPaT exkurzia pri príleţitosti Európskeho týţdňa bezpečnosti cestnej premávky 

IV.A,B, IX.A 

- Archeologický park Carnuntum v Dolnom Rakúsku V.A,B, VI.A. Na mieste rímskeho 

tábora sa ţiaci oboznámili s niektorými aspektmi rímskej kultúry – oblečenie, škola, 

kuchyňa, razenie mincí, mohli si vyskúšať napr. písanie na grafitovú tabuľku, razenie 

mincí apod. 

 

Návštevy divadla : 

- Bábkové divadlo: Veľká cesta z Arktosu, divadelné predstavenie spojené s rozdávaním 

mikulášskych balíčkov I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, III,B 

- SND Kocúr na kolieskových korčuliach V.A, V.B 

- Balet Serenáda VIII.A 

- Stolček prestri sa, divadelné predstavenie v nemeckom jazyku III.B, IV.B 

- V rámci ŠKD v divadle A-ha videli predstavenia : Hra na fľašku, O tetke psote, 

Kakaovníci 

- Nová scéna: West Side Story VII.A, IX.A 
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- BIBIANA predstavenie Škaredé káčatko I.C 

- Divadlo AHA Cirkus Insect- Chrobáčikova pantomíma I.C 

- SND: opera Ivan Hrozný, balet Luskáčik, opera Orfeus a Euridika, opery Sedliacka česť a 

Komedianti, opera Predaná nevesta, hra Amadeus 

 

Múzeá : 

- Vojenské historické múzeum vo Viedni, VI.A 

- Dopravné múzeum VII.A 

- Antropologické múzeum v Brne VII.A 

- Archeologické múzeum I.C,III.A, II.A 

- V rámci projektu Škola v múzeu ţiaci navštívili tvorivé dielne v SNG, SNM, GMB II.A, 

VI.A, V.A 

 

Výstavy : 

- SNM výstava Šangri- la VII.A, história, kultúra, súčasný ţivot- India, Nepál, Tibet, 

prostredníctvom fotografie 

- Bibliotéka výstava V.A, V.B, IX.A 

- SNM  Evolúcia človeka, človek v čase VII.A 

- SNG výstava 80. Roky 

- BIBIANA – „Na prvej koľaji pozor!“ fascinujúci svet ţeleznice a všetko okolo nej II.A 

- Čo nám vyplavilo more výstava, Lastúrniky VI.A 

 

Kiná : 

- Ekotopfilm – krátke filmy s ekologickým zameraním 2.- 9. roč., cieľ podporovať 

a rozvíjať environmentálne cítenie, vzťah k ţivotnému prostrediu 

- V  rámci Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach JEDEN 

SVET, ktoré pripravila humanitárna organizácia Človek v ohrození navštívili ţiaci 3.-7. 

roč. filmové projekcie ako doplnok k učivu OBV a ETV.  

 

Iné : 

- Návšteva ZOO vstupné PET fľaše I.A, I.C, II.B 

- Výchovné koncerty pre ţiakov 2. Stupňa, organizovalo odd. kultúry MČ 

- Návšteva mestskej kniţnice predstavenie kniţky Bambuľkine dobrodruţstvá III.B 

- Spolupráca s CVČ alternatívne vyučovanie výtvarnej výchovy, modelovanie, 

glazovanie II.B, III.B, IV.A, IV.B, V.B 

- Alternatívne vyučovanie prvouky a prírodovedy Plazy I.C, II.A, II.B 

- Školská Fašiangová diskotéka  4.-9. roč. 

- Organizovanie zberu papiera nazbierali sme 4800 kg 

- Všetky oddelenia ŠKD navštívili prezidentský palác v rámci Dňa otvorených dverí 

- Výstava kníh spojená s predajom pre všetkých ţiakov školy 

- Tvorivé vianočné dielne I.C 

- Bienále ilustrácie, festival animovaných filmov, deti tvorili detskú porotu v rámci ŠKD 

- BIBIANA – Poďte sa hrať s filmom, ako vzniká animovaný film II.A 

- Návšteva tvorivých dielní ÚĽUV, oboznámenia sa s ľudovou tvorbou našich predkov, 

deti si mohli vyskúšať svoje zručnosti v drotárskej, tkáčskej dielni a prácu so šúpolím I.C, 

III.A, III.B, IV.B 

- Spolupráca s kniţnicou Západný rad II.A, III.B 

- Európsky deň jazykov IV.B 

- Zapojenie do kniţného klubu Fragment 

- Pomoc ţabkám pri migrácii na Ţeleznej studničke III.B, 5.-7.ročník 
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- Ekoporadňa – Voda a vzduch, aktivity, tvorivé dielne 

- K celoročnému triedeniu odpadu(papier, plasty) sme sa tento školský rok pripojili 

k projektu „Batérie na správnom mieste“, celoročne ţiaci zbierali pouţité batérie 

 

Projekty : 
 

Návšteva zo Švédska 2008/2009 

Koncom októbra, uţ po druhýkrát, prišla k nám návšteva zo severu Európy, zo Švédska. 

23 učiteľov sa zaujímalo o systém nášho základného školstva, o výuku cudzích jazykov, 

o prijímaní ţiakov na školu, poplatky, voľno časové aktivity ţiakov, fungovanie ŠKD, aj o status 

učiteľa v našej spoločnosti. Najmladší ţiaci, prváci, pozdravili návštevu pásmom piesní, tancov 

a scénok. Prelínala sa v nich slovenčina s nemčinou a angličtinou. Švédski učitelia boli 

prekvapení, koľko sa ţiaci naučili za dva mesiace v cudzom jazyku. Nešetrili slovami chvály. 

Keď osem flautistov takmer profesionálne zahralo repertoár skupiny ABBA, málo ktoré oko 

našich hostí ostalo suché. Na kaţdé číslo reagovali spontánne, veľkým potleskom. Po malom 

občerstvení si pozreli priestory školy a zúčastnili sa vyučovania. Odchádzali od nás veľmi 

spokojní a zároveň sme dostali pozvanie, aby sme i my navštívili ich krajinu a zahájili s nimi aj 

spoluprácu. Táto návšteva nás utvrdila v jednom. Nielen Európa má čo ponúknuť nám, ale i my 

máme čo ponúknuť Európe a nemusíme sa za to veru hanbiť.  

 

Deň eura –„ Od biateku ku euru“ 

Sto dní pred zavedením euro meny na Slovensku sa ţiaci všetkých ročníkov zapojili do 

projektu. Mladší ţiaci skôr výtvarnými prácami a návrhmi euro mincí, diskutovali o dôvodoch 

zavedenia jednotnej meny, oboznámili sa so vzhľadom mincí aj bankoviek (pomôcku 

zabezpečilo MŠSR). Deviataci pripravili pre ţiakov našej školy historický prierez vzniku 

a pouţívania peňazí na našom území od príchodu Keltov aţ po súčasnosť. Pracovali pri tom 

nielen s historickým časom, ale museli aj správne zaraďovať historické udalosti, javy, procesy aj 

osobnosti. Pri vyhľadávaní informácií vyuţívali obrazový materiál grafy, texty a časopisy. 

Informačné a komunikačné technológie vyuţívali nielen pri zbieraní a triedení informácií, ale aj 

pri ich prezentácii. Ţiaci ôsmeho ročníka hľadali “Slovenské euro naj“. Spoznávali veci, ktoré 

nemá nikto v Európe, ktoré nájdeme iba na Slovensku. Jedinečné historické stavby, výtvory 

človeka a prírody sa učili nielen spoznávať, ale aj chrániť, aby sa zachovali pre budúce generácie 

ako národná identita v európskom priestore. S jednotlivými postermi sa oboznámili všetci ţiaci 

na nástenkách v interiéri školy. 

 

Deň, na ktorý sa nezabúda 

Slávnostné prijímanie detí do stavu ţiackeho a cechu školského sa konalo 22.októbra 

v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa tradične uskutočňuje na našej škole pri príleţitosti 

Európskeho dňa rodičov a škôl. Stať sa prvákom nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad 

zdá. Deti však dokázali, ţe sú na prijatie za ţiakov dobre pripravené. Predviedli krásny program, 

plný piesní, pôvabu, pohybu a radosti. Svoju šikovnosť preukázali aj v nemeckom a anglickom 

jazyku. Zloţením slávnostného sľubu, ktorý pripravili ţiaci 9. ročníka, prváčikovia sľúbili, ţe 

budú vzorne plniť školské povinnosti a robiť česť svojej škole. Stali sa tak právoplatnými ţiakmi 

školy. Na záver kaţdý ţiak dostal osvedčenie o prijatí do stavu ţiackeho a cechu školského 

a album s prvou triednou fotografiou. 

 Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo: 234 rodičov a starých rodičov 

12 hostí (pozvanie prijali aj naše bývalé kolegyne a kolegovia), prišli aj bývalí ţiaci. 

V školskej jedálni obedovalo: 84 hostí 
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Fotografujeme prírodu  

Súťaţ bola určená pre všetkých milovníkov prírody a fotografie a jej cieľom bolo viesť deti, 

aby dokázali zachytiť krásu prírody, jedinečnosť a originalitu okamţiku v nej. To dokáţe iba ten, 

kto sa pozerá srdcom. Celoročný projekt ako súčasť vzdelávacej oblasti "Človek a príroda" bol 

rozdelený na štyri časti: 

1) Čaro jesene 

2) Tajomstvo zimy 

3) Vôňa jari 

4) Radosť leta 

Ţiaci vytvorili mnoţstvo nádherných fotografií, ktoré boli vystavené na chodbe školy 

a doplnené o malé literárne diela. Vyhodnotenie súťaţe o najkrajšiu fotografiu nebolo ľahké. 

Výhercu určovali ţiaci ako laická porota, ale top fotografiu prvej časti (Čaro jesene) vyberal a 

osobne ohodnotil p. Karol Kállay. Druhú časť(Tajomstvo zimy) nám pomáhal vyhodnotiť skvelý 

fotograf Filip Kulišev.  
 

Story Night. 

Cieľom tejto tajomnej noci bolo upevnenie vzťahu ku škole, spojené s príjemnými 

spomienkami, spolupráca so spoluţiakmi, hľadanie a nachádzanie kompromisov pri rozhodovaní, 

spolupráca a zblíţenie so staršími ţiakmi, zbavenie sa strachu pri prezentácii pred skupinou, 

posilnenie sebavedomia pri vyjadrovaní sa v angličtine, učenie sa záţitkom. Po prečítaní príbehu 

v anglickom jazyku sa rozprúdil riadený rozhovor, deti pracovali s textom, čítali, vypracovali 

pracovné listy, vyrábali čarodejnícke hlavy, tvorili krátke príbehy. Nočné tvorivé čítanie riadili 

zručne, s vtipom a šarmom, čarodejnice – pani učiteľky anglického jazyka. 

 

Lesenacht 

Po tretí raz oţila naša škola aj večer. V tmavej noci nádherne vysvietená vyzerala ako 

rozprávkový hrad. Bola zaplnená deťmi, učiteľmi, rozprávkovými bytosťami. Uţ tretí raz sa 

opakovalo naše tradičné ,,nočné čítanie“ (a šantenie) v nemeckom jazyku. Deti najprv s napätím 

počúvali a potom pokračovali v samostatnej tvorivej činnosti, preukázaním vlastnej fantázie 

a kreativity v súťaţiach, s veľkou snahou získať a prezentovať vedomosti z nemeckého jazyka. 

 

Malí, veľkí  hrdinovia 

Kaţdý rok na škole organizujeme Vianočnú burzu a peniaze, ktoré sa vyzbierajú, 

posielame niektorej z nadácií, aby aspoň v čase najkrajších sviatkov v roku, Vianoc, potešili 

tých, ktorí to potrebujú. Tento rok ţiaci celý december nosili vo svojich srdciach príbeh 12- 

ročného Majka z Prešova, malého bojovníka z nadácie Svetielko pomoci, ktorý statočne bojoval 

 s rakovinou. Celý december nosili ţiaci svoje hračky alebo kniţky, s ktorými sa uţ nehrali. 

A potom v jeden decembrový deň, teraz to bolo 18.12.2008  sa uskutočnila burza, kde zasa všetci 

kupovali, čo sa im páčilo. Uţ tradične mali burzu na starosti deviataci, ktorí dohliadali na jej 

priebeh. A tak, vďaka láskavým srdiečkam, dobrote a ochote pomáhať, vyzbierali  pre 

Majka 7 300.-Sk, ktoré mu mali pomôcť v liečbe.  V januári deti dostali od Majka list, 

s fotografiami a vrúcnym poďakovaním „toľko detí a to všetko kôli mne ! a pre mňa ?“ . Veľmi 

sa tešil, ţe má toľko kamarátov, ktorí mu drţia palce, aby sa uzdravil. 

 

Fašiangy 

 tradične obdobie zábavy, plesov, maškarných bálov sme nevynechali ani my na škole. 

24. februára, v čase od 17. do 21. hodiny sa ţiaci štvrtého aţ deviateho ročníka zabávali na 

tradičnej školskej fašiangovej diskotéke troška netradične. Netradične preto, lebo 

profesionálneho diskdţokeja tento rok nahradili, a mimochodom veľmi dobre, naši ţiaci z 8. 

a 9.ročníka. Pripravili ozvučenie, svetelné efekty aj výzdobu. Deviataci nie len, ţe tvorili 
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hudobnú produkciu, ale aj zabávali ostatných perfektnými výkonmi tanečného štýlu Breakdance, 

Poppin, Lochin, Krump. Potešilo nás, ţe prišli aj bývalí ţiaci zabaviť sa, ale aj prehodiť slovko-

dve o svojich stredoškolských úspechoch aj neúspechoch. 

 

Marec – Mesiac knihy 

je mesiacom, v ktorom sa častejšie stretávajú ţiaci a literatúra. Potešilo nás, ţe v tejto 

počítačovej súčasnosti ţiaci neodloţili knihy kdesi do zásuvky a nesedeli len pri internete. 

Naopak, navštívili kniţnice, výstavu kníh a zapojili sa aj do recitačnej súťaţe. Spoznávali krásu 

slova, s ktorým majstri pera pracujú ako so štetcom a rozprávky, povesti, báje, básne majú svoju 

vôňu, chuť a farbu. Zaţívali s nimi dobrodruţstvá a obohacovali si vlastný vnútorný ţivot. 

Jednou z aktivít súvisiacich s literatúrou na našej škole bola súťaţ v umeleckom prednese poézie 

a prózy. 

 

Projekt Danube Twins  

V rámci projektu EdTWIN sa naša škola zúčastnila v apríli podujatia DANUBE TWINS, 

ktorého súčasťou boli návštevy našich ţiakov vo Viedni a rakúskych ţiakov v Bratislave. 

Preprava ţiakov sa realizovala loďou TWIN CITY LINER po Dunaji, čo symbolizuje spojenie 

našich miest. Bratislava a Viedeň spojené riekou Dunaj sú vďaka svojej blízkosti „dvojičkami“ 

a v srdci Európy zohrávajú významnú úlohu mostov. Cieľom projektu bolo prehlbovanie 

vzájomného porozumenia a získavanie vedomostí a zručností, ktoré ţiakom umoţnia cítiť sa 

a konať ako občania európskeho spoločenstva, so zachovaním národnej identity v európskom 

priestore. Pri vzájomných návštevách si ţiaci overili, aký dôleţitý je cudzí jazyk ako prostriedok 

komunikácie medzi ľuďmi. 

 

Projekt English in Action Weeks   

Projekt „English in Action Weeks“ sa uskutočnil v apríli 2009.  Bola to perfektná 

príleţitosť pre všetky deti učiť sa angličtinu trochu odlišným spôsobom. Stretnúť sa so 

zahraničným anglicky hovoriacim lektorom počas beţného školského roka bez vycestovania, bez 

akéhokoľvek prerušenia štúdia. Ţiaci  preţili  pekný týţdeň pri výučbe anglického jazyka s 

lektorom z anglicky hovoriacej krajiny. Prostredníctvom tohto zaujímavého kurzu spoznali 

zvyky a tradície v Anglicku, so záujmom si vypočuli rozličné príbehy, rozšírili si slovnú zásobu 

pri hrách a súťaţiach, zdokonalili sa v gramatike pri náročnejších úlohách. Rozvíjali si aj 

konverzáciu pri rôznych zábavných témach. Ţiaci boli nadšení zo stretnutia s pravou angličtinou, 

overili si svoje vedomosti a zdokonalili sa v komunikácii v anglickom jazyku. 

 

Čítame s Osmijankom 

Projekt bol zameraný na rozvoj čítania a na posilnenie jazykovej kultúry u ţiakov, 

vyţadoval celoročnú spoluprácu s kniţnicou. Triedy II.A, II.B, III.B, III.A sa prihlásili do 

kniţnice, deti si poţičiavali knihy a vytvárali triedne prezentácie. Cieľ získať pozitívny vzťah ku 

knihe, získať prehľad o detskej tvorbe a upevniť čitateľské zručnosti bol korunovaný úspechom 

pre ţiakov II.A. Získali v celoslovenskej súťaţi tretiu Osmijankovu osmičku. Boli sme jediná 

ocenená škola z Bratislavy. 

 

Supertrieda 2009 

Do tohto celoslovenského projektu sa zapojili ţiaci IV.B triedy. Cieľom projektu bolo 

spojiť umelecké, hudobné a dramatické umenie do scénického predstavenia na tému „Zahrajme 

sa na rozprávku“. Ţiaci k tomu maľovali, vytvárali kulisy, spievali, tancovali kankán, za pomoci 

ţiakov 9. ročníka aj Break- Dance. Moderné poňatie rozprávky, ako Príbeh zvedavej Sandry, 

ktorá vlakom Európa navštívila všetky hlavné mestá Európy, bolo zároveň príspevkom ku priatiu 

eura v SR. 



 14 

Pripravený umelecký program spĺňal kritériá projektu. Ţiaci zodpovedne vypracovali jedinečné 

hudobno- divadelno- tanečné  a výtvarné dielo a v okresnom kole podali kvalitný umelecký 

výkon. Preferovaná bola vokálna a inštrumentálna interpretácia ţiakov, melódie a texty, sprievod 

na ľahko ovládateľných hudobných nástrojoch Orffovho inštrumentária a klasických hudobných 

nástrojov – klavír, flauta. Trieda získala cenu za najlepšie výtvarné stvárnenie. 

 

Dobrodruţstvá Dona Chichota(„Láska robí z bláznov ľudí a z ľudí bláznov...“) 

 Pôvodný slovenský muzikál pre deti a mládeţ na motívy slávneho románu M. C. de 

Saavedra: Dômyselný rytier Don Quijotte si ţiaci pozreli na pôde našej školy. Muzikál okrem 

zábavnej funkcie mal aj edukatívnu funkciu. Veselo a prístupnou metódou oboznámil ţiakov 

s dejinami muzikálu ako hudobno-dramatickej formy, s ľudskými hlasmi. Mladí talentovaní, 

profesionálni interpreti predstavili atraktívnu dejovú predlohu muzikálu cez pútavý, komediálny 

dej, zapájali ţiakov do deja a to všetko zdôraznila prekrásna hudba, ktorá oplývala detskou 

radosťou, ľahkosťou a nevinnosťou. Toto moderné hudobné spracovanie sa ukázalo veľmi 

úspešné a zanechalo v deťoch pekný umelecký záţitok. 

 

Týţdeň 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 pod 

rovnakým názvom Education for Development 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 533,49 eur. 

 

Týţdeň zdravej desiaty 

(Bojujeme proti chrípke, Spoločne desiatujeme ovocie) 

 Hlavným cieľom projektu bolo, hravou formou vštepovať deťom správne stravovacie 

návyky a podporovať konzumáciu ovocia a zeleniny. V priebehu týţdňa si ţiaci nosili zdravú 

desiatu, ovocie a zeleninu, tvorili FIT jedálne lístky, pomenovávali jednotlivé druhy v nemeckom 

aj anglickom jazyku. Svoj dobrý pocit a radosť z projektu premietli aj do výtvarných prác. 

V tomto týţdni ţiaci 9. ročníka, v spolupráci so školskou jedálňou a finančnou podporou 

rodičovského zdruţenia, pripravili, počas veľkej prestávky, pre mladších spoluţiakov 

ochutnávky rôznych zdravých nátierok. Spolupráca so staršími spoluţiakmi umocnila zmysel 

projektu. 

V spolupráci s firmou RAJO sme sa zapojili do Mliečneho programu. Kupovanie mliečnych 

výrobkov z automatu, kreditnými kartami sa stretlo s veľkým záujmom ţiakov a zvýšilo 

konzumáciu mliečnych výrobkov. 

 

Projekt „Čtení SFUMATO, aneb Splývavé čtení“(autorkou je PaedDr. Mária Navrátilová) 

 Čítanie s porozumením je ukryté v rýchlosti spracovania CNS. Kaţdé dieťa má vlastné 

tempo učenia sa čítať. Je nesmierne dôleţitý individuálny prístup a rešpektovanie vekových 

zvláštností. Táto technika čítania zabraňuje dvojitému čítaniu, učí dieťa správne dýchať, 

umiestňovať tón v ústnej dutine, dokonale rozlišovať dlhé a krátke samohlásky, naučí ho 

tvarovať hlas, správne vyslovovať. Jednou z predností tejto techniky a metodických krokov je to, 

ţe aj deti s dyslektickými prejavmi sa môţu začleniť do vyučovacieho procesu s ostatnými 

deťmi. Na začiatku, keď sa deti učia spoznávať jednotlivé písmenká, musia byť naraz zapojené 

zmysly sluch, zrak aj hmat. 
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Mini projekty 
 

Európsky týţdeň lesov – návšteva tvorivých dielní v Bibiane, V.A,V.B, II.B. Výroba 

stromčekov ţelaní a priateľstva 

Lego deň – „Sluţby v našom meste“, „Tešíme sa na Vianoce“, ţiaci III.A zhotovili projekty 

z lega, riešili rôzne úlohy z matematiky, slovenského jazyka, vlastivedy a čítania a nakoniec 

prezentovali svoje projekty.  

Deň Európy – ţiaci 5.- 9. ročníka si formou euro testu overovali vedomosti o Európskej únii, 

symboly, vlajky a štáty 

Miesto na Zemi, ktoré vytvorila príroda, Miesto na Zemi, ktoré vytvoril človek projekty 

pripravovali ţiaci 5.ročníka v rámci predmetu Geografia, svoje znalosti prezentovali verbálne aj 

pomocou informačných a komunikačných technológií v súlade so Školským vzdelávacím 

programom  

Vyuţitie jadrovej energie prezentácie ţiakov IX.A 

Meriame teplotu, tlak a vlhkosť v triede VII.A ţiaci nielen, ţe merali uvedené fyzikálne 

veličiny, ale museli ich aj dlhodobo zaznamenávať, graficky zobraziť a načrieť aj do histórie 

meracích prístrojov a ich objaviteľov  

Zachráňme našu planétu VII.A 

Najkrajšie miesto v Bratislave a v SR do projektu sa zapojili ţiaci VIII.A 

Prostredníctvom projektov sa ţiaci učia objavovať, získavať rozširujúce informácie 

a prezentovať svoje vedomosti 

Projekt Puzzle 4 Peace – maľujeme a kreslíme mier a tvoríme najväčšie puzzle, spoluúčasť 

IV.A,IV.B 

Zariaďujeme si triedu IV.B na matematike riešila praktické vyuţitie matematických vedomostí. 

Pri práci s katalógmi školského nábytku sa naučili orientovať sa v katalógu, zisťovať rozmery, 

ceny, vypĺňať objednávku, zároveň si uvedomiť hodnotu nábytku a šetrne s ním zaobchádzať. 

Kaţdá skupina prezentovala svoj výber i celkové náklady s ním spojené. 

 

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

- pozri projekty 

- súťaţ v prednese poézie a prózy v NEJ 2.-9.roč.,  zameraná na rozvoj jazykového cítenia 

- Lesestunde –čítanie+ divadelné predstavenie Stolček prestri sa! s herečkou z Berlína – 

Anette Wurbs, organizované v spolupráci s Goethe inštitútom 

- Martinstag -lampiónový sprievod 

- Workshop Harmónia 3.-4. roč. nácvik programu na vianočný koncert 

- Mikulášske vystúpenie v KNS IV.B, V.B, III.B 

- návšteva predvianočnej Viedne, Heeresgeschichtmuseum  

- Ekumenická bohosluţba v kostole Alţbetínok vystúpenie detí IV.B, III.B 

- Hotel Kyjev – vystúpenie ţiakov pri príleţitosti celoslovenskej výročnej členskej schôdze 

KNS 

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

-  Projekt Danube Twins 

- Deň matiek v KNS vystúpenie ţiakov III.B, IV.B, V.B v NEJ 

- Výlet do Schlosshofu 

- 14. ročník Festivalu kultúry a vzájomnosti v Keţmarku vystúpenie ţiakov II.B, V.B, IV.B 

- Sprachdiplom- v spolupráci s Goethe inštitútom získalo 6 ţiačok certifikát po absolvovaní 

písomnej časti a získania dostatočného počtu bodov zvládli aj ústnu časť za prítomnosti 

dvoch nemeckých lektorov. 

- Úspešnosť v olympiáde v nemeckom jazyku 

- Haus der Meeres – návšteva Viedne, náučno -  poznávací výlet 
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Školy v prírode : 
 

 Podskalie  IV.A. Cieľom školy v prírode bolo utuţiť kolektív, zdravie a stráviť v lone 

krásnej prírody aktívnych a príjemných pár dní. Ţiaci, vďaka skvelým animátorom 

preţili nádherné chvíle pozorovaním krás prírody a poznávali ţivot na vidieku. 

 Stará Myjava III.B Počas školy v prírode si ţiaci hravou formou, netradičným spôsobom 

učenia, prehlbovali poznatky o Európskej únii. Tradičná škola sa v poobedňajších 

hodinách pretvárala na kurz mladého Euro obyvateľa, kde okrem rekreačnej a zábavnej 

funkcie bol pobyt spestrený blokmi náučných aktivít, ktoré hravou formou podnecovali 

záujem detí o euopriestor a jeho históriu. 

 Terchová VI.A, VII.A, VIII.A Cieľom školy v prírode bolo stmelenie kolektívu, utuţiť a 

prehĺbiť vzťahy v triedach, vzťahy medzi triedami a v neposlednom rade aj pobyt a pohyb 

v prírode. Získať nové vedomosti o ochrane prírody, najmä o Národnom parku Malá 

Fatra a vedomosti uţ nadobudnuté prehĺbiť.  

 Ţiarska dolina Ţiaci IV.B, V.A, V.B sa nadchýnali prírodnou krásou regiónu Liptov, 

rozkvitnutými lúkami, na ktorých sa pásli ovce a kravy, obklopenými pohoriami Nízkych 

a Západných Tatier. Históriu Liptova spoznali v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. 

Okrem drevenej ľudovej architektúry videli aj stredoveké kamenné objekty  

 

Plavecký výcvik zvládlo úspešne 47 detí 1. a 2. ročníkov. Začiatočníci mali za cieľ skamarátiť sa 

z vodou, naučiť sa ponárať, splývať a pouţitím plaveckých temp nohami a rukami preplávať cca 

10 metrov. Pokročilí sa zdokonaľovali v plávaní, učili sa správne štýlovo plávať kraula, prsia 

a skákať do hlbokej vody. 

Lyţiarsky výcvik  zúčastnilo sa ho 52 detí z 1. – 3. ročníkov na lyţiarskych svahoch na 

Zochovej chate. Začiatočníci sa učili ovládať lyţe, lyţovanie do oblúčikov, pluhovanie, vedieť 

prejsť bránkami a udrţať sa na pome. Pokročilí lyţovali na náročnejšom svahu a zdokonaľovali 

si techniku lyţovania a slalom. 

Základný kurz korčuľovania  na ľadovej ploche v Avione zvládlo 62 detí 1.-3.ročníkov. Zatiaľ 

čo sa začiatočníci učili drţať rovnováhu a prenášať váhu tela, pokročilí sa zdokonaľovali 

v korčuľovaní pod vedením skúsených inštruktorov. 

Dopravné výcvik na detskom dopravnom ihrisku absolvovalo 164 ţiakov 1.-4. ročníka. 

 

i) Údaje o prezentácii školy na verejnosti  

 Deň otvorených dverí  spojený s kultúrnym programom a imatrikuláciou prvákov, pri 

príleţitosti Európskeho dňa rodičov a škôl. Ţiaci 1. ročníka predviedli rodičom, čo sa 

naučili za krátky čas v škole v NEJ, ANJ, HUV  a boli po zloţení slávnostného sľubu 

prijatí do „stavu ţiackeho a cechu školského“. 

 Martinstag – sviatok sv. Martina, patróna Bratislavy, si pripomíname lampiónovým 

sprievodom- svetlo je symbolom nádeje a radosti. Občerstvenie pripravili rodičia aj škola 

(kuchárky navarili čaj a upiekli pizzu), hlavnou myšlienkou bolo ochotne sa podeliť 

a pomáhať druhým. Svetielka ţiarili v celej záhrade a ţiariace svetlo z lampiónov, ktoré si 

deti pripravili za pomoci rodičov, sa odráţalo v ich vysmiatych očiach . 

 Vianočná akadémia – pásmo piesní, básní, kolied, scénok a hudby usporadúvame 

kaţdoročne v predvianočnom čase, ako darček našich ţiakov rodičom, starým rodičom aj 

priateľom školy. 

 Betlehemská koleda – ţiaci III.B nacvičili divadielko, vyrobili kulisy a kostýmy, 

nacvičili piesne s gitarovým sprievodom, napiekli medovníky, vyrobili pozvánky a svoje 

umenie predviedli rodičom na vianočnej besiedke. Divadielko zahrali aj svojim  

spoluţiakom z 1. stupňa. 
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 Deň otvorených dverí – metodický deň, spojený s ukáţkami vyučovacích hodín pre 

rodičov budúcich prvákov, následne návšteva detí z materskej školy, budúcich prvákov, 

v našej škole 

 Deň matiek -  pripravili sme pre mamičky, babičky kultúrny program, ţiakov gitarového 

krúţku, ktorí predviedli svoje umenie v hre na gitare 

 Bytík IV.A vernisáţ a prezentácia prác ţiakov pre rodičov, spojená s krátkym kultúrnym 

programom 

 Sviatok kultúry a vzájomnosti Keţmarok vystúpenie ţiakov 3.-4. roč.  

  
Ďalšie informácie: všetky uvedené akcie mali pozitívny ohlas u širokej verejnosti a rodičov 

 

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 3.     

                                  1C 1. 2.miesto    

Olympiáda v Aj kat. 1A 3. miesto     

                              1B 6.     

Geografická olympiáda E 2. 10.    

                                  E 4.     

Slávik Slovenska 2.kat. 3.     

Európa v škole lit. časť 3.     

                        výtvar. 1.kat. 3.     

                                3.kat. 3     

OK volejbal dievčatá 2.     

OK volejbal chlapci 3.     

OK Vybíjaná dievčatá 1.     

Pikopretek 3.     

Plávanie  3x1.miesto 

1x2. 

2x2.miesto 

3.,4. 

  

Hviezdoslav. Kubín poézia 3.     

                        1.kat. próza 1. 2.    

                       3.kat.próza 2. Čestné 

uznanie 

   

OK Matematická 

olympiáda 

1.     

Pytagoriáda P3 2.,4.miesto     

MATBOJ P8 3.miesto     

OK Fyzikálna olympiáda 

kategória F 

1. miesto 

2. 

    

Vianočný turnaj šach 1., 2.     

OK šach 1.miesto 

2.m.druţstvo 

    

iBobor kat. Benjamín 1.     

           kat. Kadet 3x1.miesto 

1x2. 

    

OK Ľahká atletika  

Celkovo-druţstvo 

1.miesto chl. 

2.miesto d.  

    

vrh guľou dievčatá 1.     
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skok do diaľky 2.     

beh na 800m 2.miesto     

beh na 60m 2.     

štafeta  1.     

beh na 1000m chlapci 2.miesto     

beh na 60m 3.     

skok do diaľky 2.     

vrh guľou 2.     

štafeta 3.     

OK cezpoľný beh 

Celkovo -druţstvo 

1.miesto chl. 

2.dievčatá 

    

 Beh olympijského dňa    

škola celkovo                                    

2.miesto     

Súťaţ mladých 

zdravotníkov 

6.miesto     

 Na 2. ročníku celoslovenskej súťaţe Ako sa v človeku rodí sloboda, na citát M. Rúfusa 

napísať novinový článok – úvahu, získal jeden ţiak diplom za umiestnenie v striebornom 

pásme. 

 Súčasťou predmetu Environmentálna výchova v 5. ročníku bola účasť v celoslovenskej 

súťaţi „Nešetri Zelenou Láskou“ na tému Čo vieš o pôde, v ktorej veľmi úspešne obstálo 

11 ţiakov. 

 Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaţe Cesty za poznaním minulosti „Pamätníky 

SNP“, išlo o reportáţnu fotografiu pamätníka a reportáţ 

 

 

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. 
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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, 

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, 1multimediálna učebňa, 1učebňa nemeckého jazyka a 3 malé 
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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. V tomto školskom roku sa nám podarilo, za pomoci zriaďovateľa, vybudovať šatne 

a sprchy v suteréne školy, pre potreby ţiakov aj učiteľov 

3. Naša škola má síce krásny zelený pamiatkovo chránený areál, ale chýba nám školské 

ihrisko, ktoré by sa dalo vybudovať zo strany Sokolskej ulice. Zriaďovateľovi sa podarilo 

získať súhlas pamiatkového úradu a stále čakáme na realizáciu. 

4. Opraviť aj druhú časť strechy 

Z prevádzkových nákladov sme vymenili školský nábytok, skrine, školské lavice a stoličky 

v ďalších triedach, vymenili sme školské tabule. Zakúpili sme učebné pomôcky, mapy, výučbový 

softvér, novú kopírku a pohovky na chodby. Rekonštrukciu školskej jedálne zavŕšil nákup 

nových stoličiek. 

 

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 

 Tento školský rok bol poznamenaný mnohými výraznými zmenami. Do praxe sa dostal 

nový Školský zákon, v priebehu školského roka sme menili zásady hodnotenia a klasifikácia, ale 

predovšetkým sme sa museli popasovať s tvorbou Školského vzdelávacieho programu(ŠkVP) 

a učitelia s tvorbou pedagogických dokumentov. Všetky zmeny vyţadovali operatívnu tímovú 

spoluprácu. 

Výsledkom bolo prijatie Školského vzdelávacieho programu, ktorý vytýčil stratégiu 

a smerovanie školy. Na základe analýzy ŠkVP pre 1. a 5 ročník sme vytvárali ŠkVP pre 2. 

a 6.ročník. 

 

Analýza ŠkVP 2008/2009 
 

1.ročník 
V rámci ŠkVP boli voliteľné hodiny vyuţité na zavedenie výuky anglického jazyka od 1.ročníka 

(3 hodiny) a na posilnenie prírodovedy a výtvarnej výchovy ako aj prierezovej témy Tvorba 

projektov a prezentačné zručnosti s dotáciou 0,5h ako samostatného predmetu.  

Zavedenie výuky anglické jazyka v 1.ročníku hodnotíme ako veľmi pozitívne, podarilo 

sa vzbudiť záujem detí o cudzí jazyk. Učili sa s veľkou radosťou, pretoţe učenie prebiehalo 

nenúteným spôsobom. Hraním rolí, počúvaním, spievaním, tancom, básničkami, dramatizáciou 

krátkych príbehov aj pohybom si ţiaci obohacovali slovnú zásobu. Tieto formy učenia a radostné 

pocity sú dôleţité pre ďalšie formovanie postojov k učeniu. Ţiaci si osvojili v primeranom 

rozsahu základné spoločenské frázy, farby, číslovky, zvieratá, časti ľudského tela, rodinu, 

školské potreby, denný reţim, voľný čas a záľuby a to všetko bez strachu a stresu. Na hodinách 

anglického jazyka sa rozvíjali aj emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti. 

Gramatika a písomná forma nastupujú od 3.ročníka.Ak by sa ţiaci začali učiť cudzí jazyk aţ 

v treťom ročníku, vhupnú hneď do procesu písania a čítania, čo mnohých odradí a demotivuje. 

Odporúčanie MZ: Naďalej pokračovať vo výuke cudzieho jazyka od1.ročníka. 
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Predmet prírodoveda bol posilnený o 0,5h týţdenne, čo umoţnilo dosiahnuť hlavný cieľ 

predmetu- rozvíjať poznanie detí v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním 

súvisiacich, aby boli schopné samostatne sa orientovať v informáciách a vedieť ich objektívne 

spracovať do takej miery, ako im to umoţňuje úroveň ich kognitívneho myslenia. Získaná časová 

dotácia bola vyuţitá v medzi predmetových vzťahoch, na tvorbu a prezentáciu projektov, na 

alternatívne formy vyučovania a pozorovanie prírodných javov. Ţiaci poznávali dreviny 

v CHKO Horský park, navštívili ZOO, prírodnú rezerváciu bocianov v rakúskom Marchegu, 

navštívili zámok Schlosshof, kde okrem toho, ţe poznávali domáce zvieratá, v zeleninových 

záhradách jednotlivé plodiny, rozširovali a upevňovali si slovnú zásobu v nemeckom jazyku. 

 Odporúčanie MZ: Ponechať prírodovedu s 1hodinovou dotáciou. 

 

Posilnenie Výtvarnej výchovy o 1hodinu sa ukázalo ako opodstatnené, a to hlavne na 

uvoľňovanie jemnej motoriky detí, čo má veľkú výhodu pri písaní. Tento predmet majú deti 

veľmi radi, radi tvoria, kreslia, maľujú, strihajú, lepia... Rozvíjajú vlastnú tvorivosť a fantáziu, 

estetické cítenie. Zároveň sa učia tolerovať rôzne vyjadrenia a vkus iných, učia sa vyjadriť svoj 

názor. Navýšený počet hodín sa vyuţil na alternatívne formy vyučovania v tvorivých dielňach. 

Pečenie a zdobenie medovníkov, dekorovanie keramických kvetináčov, prácu s drevom, 

textilom, výrobu gélových sviečok. V archeologickom múzeu modelovali z hliny praveké 

nádoby, maľovali na sklo. Výstavky ţiackych prác prispeli k estetizácii tried, ţiaci aktívne 

skrášľovali ţivotné prostredie triedy aj školy. 

 Odporúčanie MZ: Ponechať 2hodinovú dotáciu pre výtvarnú výchovu. 

 

Prierezová téma Tvorba projektu a prezentačné zručnosti ako samostatný učebný predmet 

splnil daný cieľ- prepojiť informácie z jednotlivých predmetov a učiť ţiakov pracovať s nimi, 

riešiť problémové úlohy, vytvárať projekty, komunikovať a spolupracovať v skupine, viesť 

ţiakov k samostatnosti a tvorivosti. V rámci predmetu realizovali 7 projektov.  

 Odporúčanie MZ: Ponechať prierezovú tému ako samostatný predmet. 

 

5. ročník 
Anglický jazyk – obsah učiva je rozsiahly a náročný, zameraný na gramatické javy 

a rozširovanie slovnej zásoby. Navýšenie časovej dotácie o 2h, na 5 hodín, týţdenne umoţnilo 

dôkladne precvičiť a upevniť prebrané učivo v plnom rozsahu. V kontexte tvorivo-

humanistického vzdelávania sa ţiaci formovali ako osobnosti, ktoré sa dokáţu úspešne realizovať 

v rámci zručností z anglického jazyka aj mimo školského prostredia, dorozumieť sa v anglickom 

jazyku. Na vyučovacích hodinách mali dostatočný priestor na získanie komunikačných 

kompetencií. 

 Odporúčanie PK: Ponechať navýšenie časovej dotácie o 2h. 

 

Matematika 

Časová dotácia 4 hodiny bola postačujúca, vzhľadom na presun tém zo 4. do 5.ročníka. 

Ţiaci si počas roka prehlbovali učivo z predošlých ročníkov, učili sa väčšej samostatnosti, 

komunikatívnosti, logickým postupom, priestorovému videniu, mali dostatočný čas na 

precvičenie jednotlivých tém aj na samostatnú a skupinovú prácu. 

 

Informatika – časovú dotáciu sme navýšili o 0,5h, na 1 hodinu týţdenne. Nakoľko ide o úplne 

nový vyučovací predmet, polhodinová dotácia bola pouţitá na osvojenie si základov práce s 

počítačom. Pre ţiakov, ktorí nemajú doma počítač to bolo veľkým prínosom a zručnejší ţiaci 

pracovali samostatne, pomocou pracovných zošitov. Výsledkom získaných zručností bol projekt 

„Moja škola (trieda)“, vytvorenie krátkej prezentácie v Power Pointe. 

 



 22 

Biológia 
 Reforma priniesla markantné zmeny v predmete biológia. V minulosti sa učili 

v jednotlivých ročníkoch celky (rastlinná, ţivočíšna ríša, biológia človeka, geológia...), po 

novom sa vyučuje v spoločenstvách, celky sa spojili. Na jednej strane ţiaci môţu vidieť 

prepojenia, v prírode všetko so všetkým súvisí, no na druhej strane sa nejde do hĺbky a detailov. 

Časová dotácia 2h týţdenne veľmi pomohla, ţiaci sa mohli venovať témam a aktivitám formou 

praktických cvičení, mali dostatočný priestor na prezentáciu vedomostí i projektov. Veľmi 

výhodné a efektívne sa ukázalo vytvorenie bloku biológia-environmentálna výchova. 

 

Environmentálna výchova 

 Napriek tomu, ţe environmentálna výchova je súčasťou mnohých predmetov a 

environmentalistika je prepletená kaţdodenným ţivotom, vytvorenie samostatného predmetu 

našlo svoje opodstatnenie. Nadväznosť hodín s biológiou umoţnilo mnohé vychádzky do 

Horského parku a aktivity, ktoré vyţadovali viac času ako jednu vyučovaciu hodinu. Vytvoril sa 

dostatočný priestor na rozoberanie aktuálnych tém, na samostatnú tvorivú skupinovú prácu aj na 

tvorbu rôznych výrobkov z prírodných materiálov. 

 Odporúčanie PK: Environmentálnu výchovu ako samostatný vyučovací predmet ponechať 

v 5. aj 6.ročníku. 

 

Geografia 

 Navýšenie dotácie o 1 hodinu poskytlo dostatok času na objavovanie, vyhľadávanie a 

prezentovanie geografických poznatkov. Bez časovej tiesne všetci ţiaci mohli prezentovať svoje 

projekty týkajúce sa najkrajších miest na Zemi, ktoré vytvorila príroda a ktoré vytvoril človek, 

naučili sa vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi. 

 Odporúčanie PK: Časovú dotáciu ponechať. 

 

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 

 absencia školského ihriska 

 chýbajúce kabinety a odborné učebne 

 priestory ŠKD 
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 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 

Príleţitosti Ohrozenia 

 realizácia medzinárodných projektov 

 vylepšiť moţnosti pohybu detí vo vonkajších 

priestoroch pre šport a voľný čas 

 Podkrovie prestavať 

 Opraviť druhú časť strechy 

 

 narastajúci vandalizmus 

 nedostatočná vnútorná motivácia ţiakov 

 nedostatočná distribúcia učebníc 

 postavenie učiteľa v spoločnosti 

 finančné ohodnotenie 

 prílišná feminizácia školstva 

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môţe správa obsahovať: 

 

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.  

Z prostriedkov školy sme zakúpili koţenkové pohovky, ktorých mäkkosť deti s nadšením 

prijali a ich pohodlie vyuţívali hlavne počas prestávok na relax a oddych. 

 

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 

V školskom roku 2008/2009 odovzdalo vzdelávací poukaz 240 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.  

Počítačový krúţok ţiaci navštevujú v rámci ŠKD s cieľom uspokojiť svoje vlastné záujmy 

a záľuby a zároveň získať základné poznatky v oblasti IKT. Práca krúţku bola zameraná na 

získanie základných zručností v pouţívaní počítača a zároveň nenásilnou formou, vyuţitím 

rôznych aplikácií si ţiaci upevňovali a precvičovali nadobudnuté poznatky z ostatných 

predmetov. Učili sa ako vyuţívať informačné a komunikačné technológie pri učení 

a vyhľadávaní informácií. Bohatým zdrojom námetov a informácií bol časopis Infovekáčik. 

Šikovné ruky – vyšívanie 

Hlavným cieľom krúţku bolo udrţiavanie a rozvíjanie ľudových tradícií. Ţiaci sa nielen 

naučili rôzne techniky vyšívania, ktoré zvládli na rôznych stupňoch náročnosti, ale vytvorili 
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mnoţstvo darčekov pre rodičov aj starých rodičov, pri rôznych príleţitostiach(Vianoce, Veľká 

noc, Deň matiek, Deň otcov) 

Výtvarný krúţok 

Ţiaci navštevovali krúţok s cieľom stráviť čas v príjemnom prostredí maľovaním hudby 

a pri hudbe. Pani učiteľka sa snaţila nenásilnou, zaujímavou formou rozvíjať ich talent 

a tvorivosť, podporovať a rozvíjať fantáziu a zároveň viesť ţiakov k láske k umeniu aj k prírode. 

Mnohé inšpirácie pri tvorbe hľadali v kráse prírody a vyuţívali prírodné materiály. 

Kreatívne dielne 

Počas krúţku ţiaci vyuţitím netradičných materiálov a techník, uplatnením vlastnej 

fantázie vytvárali rôzne výrobky, darčeky, obrazy, z ktorých mnohé potešili rodičov alebo 

starých rodičov, príp. sa stali trvalou dekoráciou interiéru ich domovov. 

Výtvarný krúţok 

Druhý výtvarný krúţok navštevovali ţiaci od 1. po 5. ročník pod vedením kvalifikovanej 

učiteľky výtvarnej výchovy, čo sa prejavilo na zameraní krúţku. Cieľom bolo oboznámiť ţiakov 

s novými výtvarnými technikami a výrazovými prostriedkami, učili sa základné zákonitosti pri 

tvorbe umeleckého diela, kompozičné zákonitosti, vlastnosti farieb, druhy farieb a ich vyuţitie 

pri rôznych podkladoch. Veľmi pozitívne bolo vyhodnotenie prác ţiakov umiestnením 

v spoločných priestoroch školy. Ţiaci tak prispeli ku skrášleniu a oţiveniu týchto priestorov, 

ktoré by bez detského kontaktu v estetickej polohe pôsobili chladným dojmom. 

História Bratislavy 

Prostredníctvom exkurzií, návštev významných miest, prácou s obrazovým materiálom, 

súťaţí, ktoré podnecovali ţiakov k samostatnej tvorbe a bádaniu si ţiaci pútavou a hravou 

formou rozširovali vedomosti o hlavnom meste SR. Oboznamovali sa so základnými 

historickými faktami, udalosťami a osobnosťami, ktoré sa viaţu k dejinám Bratislavy a získali 

mnoţstvo zaujímavých informácií. 

Turistický krúţok 

Počas víkendov, formou celodenných výletov ţiaci navštevovali lesy v okolí Bratislavy. 

Cieľom krúţku bolo priblíţiť ţiakom prírodu, prehĺbiť vzťah k prírode, ale aj naučiť ich ctiť 

zákony prírody. Prehlbovanie záujmov o krásy prírody bolo spojené so získavaním základných 

poznatkov potrebných v kaţdodennom ţivote. Ţiaci si osvojovali základy prvej pomoci, naučili 

sa orientovať v prírode a na mape. 

Krúţok pohybovej výchovy 

Bol zameraný na rozvoj motoriky detí mladšieho školského veku. Toto obdobie 

školského detstva je vitálnym obdobím ţivota, sprevádzané prebytkom pohybu. Vyuţitím 

tanečno-pohybových súťaţivých hier, hudobného sprievodu, jednoduchého náčinia sa ţiaci učili 

spájať rôzne fázy pohybu s cieľom dosiahnuť harmóniu a súlad. 

Turistický krúţok I 

Ak ţiaci práve v sobotu nemali spoločný program so svojimi rodičmi, tak sa zúčastňovali 

pravidelných celodenných výletov do blízkeho okolia Bratislavy, ktorých cieľom bolo spojiť 

príjemné s uţitočným. V spoločnosti svojich rovesníkov, pohybom na čerstvom vzduchu, v lone 

prírody, upevňovali svoje zdravie a zároveň získavali mnoho poznatkov o zaujímavých miestach 

v okolí Bratislavy. 

Matematika inak 

Činnosť krúţku bola zameraná predovšetkým na prípravu ţiakov 9. ročníka na celoplošné 

testovanie deviatakov „Testovanie 9-2009“ a zvládnutie prijímacích pohovorov. Okrem toho, ţe 

si ţiaci zopakovali učivo z predchádzajúcich ročníkov, učili sa pracovať s testami, ktoré boli 

pouţité v predošlých ročníkoch, riešili rôzne zaujímavé a zábavné úlohy a testy. 
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Volejbalový krúţok 

O krúţok prejavili záujem dievčatá, ktorým bol pohyb veľmi blízky a chceli sa zároveň 

zdokonaliť v športových, kolektívnych hrách, predovšetkým vo volejbale a vybíjanej. So 

zanietením sa zapojili aj do reprezentácie školy  

Turistický krúţok II 

Navštevovali ţiaci 2. stupňa, ktorých cesty počas víkendov viedli po náučných 

chodníkoch Malých Karpát. Pozorovali prírodu, rastliny, ţivočíchy v ekosystéme les 

a v spoločnosti svojich priateľov vţdy preţili krásny deň. 

Slovenčina hrou pre 8. a pre 9. ročník (dva krúţky) 

Cieľom krúţku bolo, formou jazykových, gramatických, slohových a literárnych hier, 

zábavnou formou, aplikovať vedomosti zo slovenského jazyka v beţnej praxi. Rozvíjať logické 

myslenie, predstavivosť a zároveň si osvojovať nové vedomosti. Práca ţiakov bola zameraná aj 

na prípravu na celoštátne testovanie zo slovenského jazyka. 

Matematika inak 8.roč. 

Činnosť krúţku bola zameraná na prehlbovanie a upevňovanie vedomostí získaných na 

hodinách matematiky. Na stretnutiach ţiaci riešili zaujímavé matematické úlohy, učili sa 

pracovať s didaktickými testami. Získali základné poznatky o programe Cabri- geometria 

a pouţívali výučbový didaktický  softvér z matematiky pri práci s PC. 

Hevi – klub 

Krúţok (klub), ktorý vznikol pred rokmi z iniciatívy Daniela Heviera sa stále teší veľkej 

obľube. Zahŕňa všestranný rozvoj záujmov o rôzne druhy tvorivosti a zručnosti, podporuje dobré 

vzťahy medzi deťmi, podnecuje prirodzenú hravosť bez rozdielu veku. Aktivity krúţku boli 

zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti formou dramatických činností, práce s textom, 

improvizácie, ale aj výtvarno – tvorivej činnosti, spoločenských hier a súťaţí. 

Gitarový krúţok 

Cieľom krúţku bolo zvýšiť záujem detí o hudbu, hru na nástroj, vedieť vnímať hudbu, 

rozšíriť záujem o rôzne ţánre, ale rovnako aj vedieť správne a príjemne vyuţívať voľný čas. Deti 

sa naučili základné akordy, hrať s rytmom a tónmi, najmä podľa sluchu, hrať v skupine a vnímať 

sa navzájom. Hravá forma činnosti krúţku umoţnila bez stresu rozvíjať prirodzený talent 

a zručnosť, koordináciu a súvislosti, spoluprácu viacerých nástrojov. Rôznorodosť detí priaznivo 

vplývala na budovanie medziľudských vzťahov, deti sa učili rešpektovať rozdielnosť veku 

a talentu, vzájomne si pomáhať a spoločne tvoriť. Získané zručnosti deti predviedli na Vianočnej 

akadémii a na uţ tradičnom Gitarovom koncerte v máji. 

 

 

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, vstupné do divadiel. 

Za dôleţitú sluţbu poskytujúcu rodičom, ţiakom aj učiteľom povaţujeme činnosť školského 

psychológa. Z hodnotiacej správy o činnosti uvádzame niektoré najdôleţitejšie úlohy: 

 Skúmanie úrovne kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov ţiakov na škole, 

zisťovanie ich schopností týkajúcich sa myslenia a riešenia problémov a ťaţkostí v učení 

 Individuálna špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo pri profesionálnej 

orientácii a voľby povolania v 9. Ročníku 
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 Práca s neprospievajúcimi ţiakmi a ţiakmi učiacich sa pod svoje moţnosti, navrhovanie 

priamych a nepriamych intervencií do výchovno-vzdelávacieho procesu 

 V spolupráci s CPPP diagnostikovanie špecifických vývinových porúch učenia a následná 

reedukácia 

 Spolupráca s pedopsychiatriou a logopedickou ambulanciou 

 Poznávanie ţiakov s problémami a poruchami v správaní a v spolupráci s triednymi 

učiteľmi podieľanie sa na eliminácii týchto problémov 

 Individuálne poradenské konzultácie o ţiakoch, podľa problematiky, poskytované 

učiteľom a rodičom 

 Príprava a realizácia programov pre ţiakov, zameraných na rozvoj ich osobnosti 

a duševného zdravia, sociálnych zručností a sociálnej kompetencie 

 

V.A,V.B Program zameraný na osobný a sociálny rozvoj 

- optimalizácia autoregulácie 

- zlepšenie sociálnej percepcie 

- zlepšenie sociálnych zručností (kooperácia, empatia) 

- zmena neţiaducich stereotypov (agresivita) 

- prehĺbenie sebapoznania a poznania iných  

 

VII.A Program rozvoja komunikačných zručností a tolerancie 

- princíp postupného dosahovania emocionálnej zrelosti človeka ako základného 

predpokladu úspešnej adjustácie dospievajúceho dieťaťa 

- princíp konkrétneho sociálneho prostredia (triedny kolektív), v ktorom sa 

psychický vývin mladého človeka odohráva, a ktorého charakteristiky môţu 

významne vplývať na jeho zdravý a emocionálny vývin 

 

II.B Program zameraný na zlepšenie sociálnej klímy a riešenie konfliktov v triednom 

kolektíve 
- rozvoj sociálnych zručností ţiakov 

 

VI.A Škola priateľská deťom – spolupráca s UNICEF 

- s kaţdým dieťaťom sa ráta 

- hovorme o právach, hovorme o zodpovednosti, práva dieťaťa 

- štúdia o násilí páchanom na deťoch 

- kampaň 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).         
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e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2008/2009 – príloha   
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1. stupeň 9/0 200/0 197/0 0 3/0 0 -2 

2. stupeň 6/0 140/0 136/0 0 4/0 0 -4 

spolu 15 340/0 333/0 0 7/0 0 -6 

%   97,94%  2,06%   

Poznámka:  
neklasifikovaní sú ţiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku 

mimo územia SR 
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1. stupeň 52 0 0 0 0 0 0 

2. stupeň 14 5 4 0 0 2,94% 0 

spolu 66 5 4 0 0 1,2% 0 

zníţené známky zo správania boli udelené za opakované porušovanie školského poriadku 

a neospravedlnenú absenciu 
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Poznámka:  

niektorí ţiaci majú časté virózy, 

neospravedlnená absencia je za 

svojvoľné odchody z vyučovania, 

alebo neúčasť na popoludňajšom 

vyučovaní  

ospravedlnené 10910 15443 26353 86,47 
neospravedlnené 72 71 143 0,47 

spolu 10982 15514 26496 86,94 

 

  
         Mgr. Elena Uríčová v.r. 

                    riaditeľ školy 



 28 

 

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

s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ Hlboká 

cesta 4,  za školský rok 2008/2009 

 

 

 

Mgr. Vladimír Podracký 

predseda rady školy  


