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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 2009/2010. 
5. Analýza Školského vzdelávacieho programu 
6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových 

komisií. 
7. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ 
8. Ďalšie podklady 
-  vyhodnotenie plánov činnosti triednych učiteľov 
- vyhodnotenie krúžkovej činnosti 
- škôl v prírode 
- spolupráce s KNS 
- vyhodnotenie činnosti školského psychológa,  
- priebežné hodnotenie projektov 
- činnosti Rady rodičov 
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Správa 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Základnej školy Hlboká cesta 4 za školský rok 2009/2010 
 
 
 
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: 
 
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 
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Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2009/2010 
 
 Na svojom zasadaní dňa 24.9.2009 Rada školy prerokovala analýzu Školského 
vzdelávacieho programu za školský rok 2008/2009, na základe ktorej riaditeľka školy predložila 
Školský vzdelávací program na školský rok 2009/2010. Oboznámila sa s tromi  projektmi, ktoré 
podali učiteľky na základe výzvy mestskej časti na zvýšenie kvality vzdelávania a odporučila ich 
na ocenenie. Dňa 5.11.2009 bolo rokovanie Rady školy zamerané na analýzu správy 
o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2008/2009 a oboznámenie sa 
s výchovným programom školského klubu. Po krátkej diskusii boli obidva dokumenty Radou 
školy schválené. 
 
 
 
7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy:  
 

1. Prehľad poradných orgánov riaditeľky školy: 
MZ ŠKD       Eva Balyšinová, Mgr. 
MZ u čiteľov 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 združenia, 
ktorých úlohou bolo, na základe delegovania niektorých kompetencií, kontrolovať časovo 
tematické plány, plnenie učebných osnov, využívanie učebných pomôcok a IKT, 
vyhodnocovanie previerok aj s realizáciou javovej analýzy, zjednocovať kritériá pre 
hodnotenie a klasifikáciu. 
Dobrá tímová spolupráca všetkých pedagogických zamestnancov bola podmienkou pri 
tvorbe Školského vzdelávacieho programu, tvorbe stratégie a zamerania školy, vhodnej 
voľbe voliteľných predmetov aj začlenenia prierezových tém. Každý člen aktívne 
a tvorivo pristupoval k tvorbe dôležitých, ale pre všetkých, nových pedagogických 
dokumentov aj k tvorbe učebných osnov pre 3. a 7. ročník. 
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3. b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2009/2010(§ 2 ods. 1 písm. b) 
 

Stav k 15. 9. 2009 Stav k 31. 8. 2010 

Ročníky  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  40   2 38 2  39   2 38 

2. 2  51   2 38 2  49   2 37 

3 2  48   2 36 2  46   2 32 

4. 2  42   1 18 2  40   1 16 

5. 2  49     2  49     

6. 1  33     1  33     

7. 1  18     1  17     

8. 1  33     1  32     

9. 1  29     1  29     

Spolu 14  343   7 130 14  334  3 7 123 

 
c)Údaje o počte zapísaných žiakov do I. ročníka ZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§2 ods. 1 písm. 
c) a d) 
 
c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do I. ročníka 
 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet /% 

ODKLADY 
počet /% 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet /% SAMOSTATNÉ 

69 39/56,52% 10/14,49% 0 2/40 žiakov 
 
 
 
c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 
 
 c.2.1 Žiaci 9. ročníka 
 

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

školy* 
SOU-4. ročné SOU-3. ročné OU-2.ročné 

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

 Počet 
žiakov 
9. r. 

 
29 26 26 3 3 0 0     

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

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

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

Počet 
žiakov 

5. 
ročníka 

49 
 

27 20 20 0 0 0 

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

Prehľad o počte žiakov 8. ročníka prijatých na  SŚ  
bilingválne gymnáziá Na iné školy* 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

Počet 
žiakov 

8 . 
ročníka 

32 
 

8 5 5 0 0 0 

*  športové školy, hudobno-tanečná škola atď. 
 
 
c.2.4. Iné skutočnosti, vysvetlivky.  
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   
 
 
e.1.)   I. stupeň 
 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 
Ročník Trieda 

SJL ANJ NEJ MAT IFV VLA PDA Ø triedy 

I.A 1,0 1,0 - 1,0 - - 1,0 1,00 
1. 

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

II.A 1,41 1,14 - 1,32 1,0 1,09 1,23 1,20 
2. 

II.C 1,25 - 1,05 1,05 1,0 1,0 1,0 1,06 

III.A 1,32 1,14 - 1,32  1,0 1,14 1,18 
3. 

III.B 1,42 - 1,16 1,21  1,0 1,11 1,18 

IV.A 1,65 1,06 - 1,53  1,47 1,06 1,35 
4. 

IV.B 1,33 - 1,25 1,69  1,18 1,44 1,37 

Ø  jedn. 
predmet 

 1,29 1,09 1,10 1,26 1,0 1,11 1,12  

 
 



e.2. II. Stupeň 
 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 
TR. 

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 1,62 1,38 - 1,52 1,42 1,42 1,81 - - 1,14 - 1,23 1,33 1,05 1,09 1,14 
 

1,0 1,0 1,32 

V.B 1,26 1,26 1,42 1,37 1,21 1,26 1,37 - - 1,37 - 1,0 1,05 1,0 1,21 1,05 
 

1,0 1,0 1,19 

VI.A 2,10 1,77 1,96 1,89 1,81 1,70 2,12 1,85 1,46 1,58 - 1,0 1,35 1,08 1,23 1,04 1,77 1,0 1,0 1,56 

VII.A 2,0 1,65 1,41 1,65 1,47 1,29 2,06 2,12 - 1,35 1,00 1,0 1,35 1,06 - - 
 

1,0 1,0 1,47 

VIII.A 1,960 1,53 1,71 1,58 1,68 1,46 2,14 2,10 1,67 1,75 1,00 1,0 1,46 1,14 - - 
 

1,0 1,0 1,48 

IX.A 2,10 1,39 1,50 1,82 1,42 1,25 2,17 1,67 1,25 1,46 1,00 1,0 1,07 1,00 - - 
 

1,0 1,0 1,42 

Celkový 
ø 

1,86 1,50 1,59 1,66 1,52 1,41 1,97 1,91 1,46 1,46 1,0 1,03 1,27 1,05 1,18 1,07 1,77 1,0 1,0  



e 3.) Výsledky externých meraní – Testovanie 9 
 

Trieda 
Počet 
žiakov 

Z toho 
písalo 

MAT Ø 
poč. 

bod. v 
SR 

MAT Ø 
poč. 
bod.  

triedy 

MAT Ø 
v % v 

SR 

MAT Ø 
v % 

triedy 

SJL Ø 
poč. 

bod. v 
SR 

SJL Ø 
poč. 
bod. 

triedy 

SJL Ø v 
% v SR 

SJL Ø v 
% 

triedy 

IX. A 29 28 12,02 14,57 60,1% 72,9% 13,52 15,82 67,6% 79,1% 

Celkom 29 28 12,02 14,57 60,1% 72,9% 13,52 15,82 67,6% 79,1% 

 
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2009/2010 ( §2 ods.1 písm. f) 
 
Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

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

I.B Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom národností 

II.A 
Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 
jazyka 2. 

II.C Školský vzdelávací program s vyučovacím jazykom národností 

III.A s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka 

3. 
III.B s vyučovaním nemeckého jazyka 

IV.A s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka 

4. 
IV.B s vyučovaním nemeckého jazyka 

V.A 
Školský vzdelávací program zameraný na výuku anglického 
jazyka 5. 

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 
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  
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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 
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 priebežne 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 žiakmi. 
 
Dlhodobé vzdelávanie absolvovalo:  
kvalifikačné 3 učitelia 
špecializačné 2 učitelia 
Priebežné vzdelávanie:  

Jednorazové (2- 3 dňové) vzdelávanie, konferencie 2 učitelia 

Semináre (50 podujatí) 20 učiteľov 

 
Každý učiteľ sa zúčastnil minimálne na dvoch vzdelávacích podujatiach. 
 

K ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických zamestnancov prispieva aj priebežná 
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. 
Žiaci 1.ročníka pripravili program a darčeky pre deti z materskej školy – budúcich 
prvákov z MŠ Kuzmányho a MŠ Gorazdova. Škola sa vďaka aktívnym a tvorivým 
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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 používať interaktívne, zážitkové učenie, projektové 
vyučovanie a ďalšie stratégie, metódy a postupy, ktoré prepájajú učenie so životom 
a rozvíjajú kompetencie žiakov. Snažili sme sa, aby vedomosti žiakov boli upevnené 
osobnými zážitkami a skúsenosťami, podľa možnosti aj za účasti rodičov. 
 
Exkurzie a výlety : 

- Hrad Červený Kameň IV.A, III.A, spoznávanie histórie a pamiatok na Slovensku 
s cieľom budovať národné povedomie 

- Slovenský národný archív, úžasný zážitok pre žiakov, pretože okrem prehliadky 
celého archívu si žiaci mohli vyskúšať rôzne techniky reštaurovania písomností 

- Matúšovo kráľovstvo, Čachtický hrad V.A,V.B, v parku miniatúr v Podolí žiaci 
poznávali hrady a zámky ako vyzerali pôvodne 

- Národná banka SR prehliadka, razenie mincí IX.A 
- Veterná elektráreň Prelenkirchen v Rakúsku V.B 
- Slovenský hydrometeorologický ústav žiaci sa dozvedeli o spôsoboch získavania 

informácií o dejoch v atmosfére z družíc, radarov a balónov a ich  spracovania 
pomocou počítačovej techniky V.A,B 

- Súdne pojednávanie IX.A 
Návštevy divadla : 

- Bábkové divadlo: Malá morská víla I.B, I.A, III.A, II.C 
- SND muzikál Popolvár I.A, I.B, IV.A, II.C,III.B, III.A 
- SND Herodes a Herodias činoherné predstavenie VIII.A, 
- SND predstavenie Hamlet, Anna Kareninova VIII.A, IX.A, Úklady a láska VII.A, 

VIII.A 
- Divadlo Aréna Traja kamaráti IX.A 
- Bábkové divadlo: Kráľovský detektív I.A, I.B, Soľ nad zlato II.C 
- Bábkové divadlo: Rybár a zlatá rybka III.A 
- Divadlo A-HA „Pohádky z kouzelného kabátku“ II.C 
- Divadelné centrum: činoherná rozprávka v anglickom jazyku :“Little Red Riding 

Hood“ zamerané na využitie vedomostí nadobudnutých na hodinách cudzieho 
jazyka III.A, IV.A 

- SND balet Everest VIII.A, VII.A 
Múzeá : 

- Vojenský cintorín a bunker z 2.svetovej vojny v Petržalke VIII.A, IX.A 
- Múzeum židovskej kultúry IX.A 
- SNM – Vznik a vývoj knihy na Slovensku VIII.A 
- Prírodovedné múzeum vo Viedni VI.A, VII.A,VIII.A, jednotlivé ročníky sa 

venovali tematickým expozíciám, spoločenstvá a živočíchy 6.roč. antropológia 
a ľudské telo 7-roč.,horniny a minerály 8.roč. 

- Múzeum dopravy I.A, I.B, III.A, II.A, II.C 
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- Prírodovedné múzeum Hrajme sa s vedou III.B 
Výstavy : 

- BIB v Dome umenia, spoznávanie originálnych diel ilustrátorov z celého sveta 
II.A, IV.B 

Kiná : 
- Filmové predstavenie Futbalistky z Kábulu, v SNG v rámci projektu Človek 

v ohrození VII.A, VIII.A.,IX.A. Žiaci mali možnosť poznať vzdialenú krajinu 
lepšie ako prinášajú stereotypné mediálne správy 

- Alica v krajine zázrakov predstavenie 3D projekcia, VIII.A, IX.A, VI.A 
- Ekotopfilm pásmo krátkych filmov zameraných na ekologickú a environmentálnu 

výchovu IV.B, V.B, V.A 
Iné : 

� Výchovné koncerty pre žiakov 1. a 2. stupňa, organizovalo odd. kultúry MČ 
� Spolupráca s CVČ alternatívne vyučovanie výtvarnej výchovy, keramika, 

modelovanie, glazovanie, batikovanie I.A, I.B, II.A, II.C,III.A, III.B, IV.A, IV.B,  
� Legorobotika II.C 
� Alternatívne vyučovanie prvouky a prírodovedy Plazy I.B,II.C, II.A, III.A, III.B, 

IV.A, IV.B 
� Školská Fašiangová diskotéka  4.-9. roč. 
� „Maskobál“ fašiangový karneval pre 1.st. v rámci ŠKD 
� Všetky oddelenia ŠKD navštívili prezidentský palác v rámci Dňa otvorených 

dverí 
� Prehliadka  vyhliadkovej veže UFO na Novom moste II.A,B 
� Výstava kníh spojená s predajom pre všetkých žiakov školy 
� Návšteva ZOO, vstup za pet fľaše I.A, I.B, III-B, II.C 
� Tvorivé vianočné dielne na Primaciálnom námestí II.C, III.A 
� Lego dni IV.A, témy: Život na hrade a v podhradí, V lunaparku 
� 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 a papierom I.A, I.B, II.C, III.A, IV.B 

� Spolupráca s knižnicou Západný rad II.C, III.B, III.A 
� Spolupráca s mestskou knižnicou IV.B, II.C 
� Mestské kultúrne centrum, beseda s paleontológom II.C 
� Návšteva Botanickej záhrady I.B 
� ZOO vo Viedni III.B 
� Jazda vláčikom „Prešporáčik“ poznávanie pamätihodností mesta I.A,B 
� Zapojenie do knižného klubu Fragment 
� Workshop na tému „Prvá gynekologická prehliadka“ viedli budúci lekári z klubu 

sexuálneho zdravia, bol určený pre dievčatá, zameraný na prevenciu a ochranu 
zdravia 

� V spolupráci s detským časopisom Zornička, sme sa zapojili do projektu 
skrášlenia cestovania v električkách a autobusoch. Výkresy poslali žiaci III.A, 
I.A, I.B, VIII.A 
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Projekty 

Deti Dúhy 
Projekt sa zameriaval na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych 

postojoch a v regulácii správania žiakov. Cieľom bolo, osvojiť si nevyhnutné poznatky 
tak, aby odborne rozvíjali v žiakoch osobnostné predpoklady pre zdravý životný štýl 
založený na vzájomnosti, porozumení a pomoci, rozvíjať schopnosť všímať si svoje 
okolie, pomáhať iným, ovplyvňovať prostredie v ktorom žijeme, a niesť zaň svoju mieru 
zodpovednosti. Počas jednotlivých mesiacov žiaci plnili úlohy počas vyučovania, ale aj 
v čase ktorý trávili v ŠKD. 
Ucelenosť, súhra, jednotné vplývanie na žiakov počas celého dňa a roka, priniesli 
pre žiakov vzájomné porozumenie, tolerantnosť, priateľské spolunažívanie a súčasne 
obohacovali žiakov o vedomosti a skúsenosti. V triede sa eliminovalo nevhodné 
správanie a žiaci sa postupne naučili pracovať bez toho, aby ich niekto k niečomu nútil. 
Dúha sa skladá z farieb a tvorí spolu nádherný celok. Človek tiež nie je čierny, alebo 
biely, dobrý alebo zlý. Každý má v sebe veľa schopností o ktorých ani nevie. Žiaci za 
pomoci triednej učiteľky tieto schopnosti spoločne objavovali, upevňovali, skladali do 
jedného celku a dávali im farby, takže na konci školského roku sa zo žiakov stali 
všestranne rozvinuté „dúhové“ deti. 
 

Lesenacht IV 
Táto zvláštna noc čítania, kúziel a všetkého neškolského sa nemohla nekonať 

i v tomto roku, tentoraz bolo jej ústredným motívom čarovanie a čarodejníci. Inšpiráciou 
bol slávny román J.K. Rowling Harry Potter. Deti poznali hlavné postavy i prostredie, 
v ktorom sa to všetko odohráva, preto nemali problémy s kostýmami, ani výzdobou školy 
v duchu Rokfortu. Jedného dňa dostali niektorí žiaci z našej školy zvláštny list, ktorý bol 
oznámením o prijatí do Rokfortu. A tak večer 18. decembra nádejní mladí čarodejníci 
prišli do čarodejníckej školy. Pri vchode ich čakal čarodejný klobúk, ktorý ich rozdelil do 
jednotlivých fakúlt Chrabromil, Slizolin, Bystrohlav a Bifľomor. Po slávnostnom 
otvorení školského roka sa začalo čítať, samozrejme v nemčine. Žiaci, ktorí pozorne 
počúvali, sa dozvedeli veľa o slávnej spisovateľke J.K. Rowling, o histórii  Rokfortu 
i niečo o hlavných postavách románu. Tieto znalosti im potom pomáhali pri plnení úloh 
a získavaní bodov pre svoje fakulty. Ďalšou aktivitou večera bola hodina čarovania, na 
ktorej sa učili rôzne kúzla. Po prestávke nasledovala hodina kreativity, kde si jednotlivé 
fakulty mali vymyslieť a nacvičiť prezentáciu svojej fakulty pred ostatnými členmi školy, 
samozrejme v nemeckom jazyku. Po veľkej prestávke s občerstvením nasledoval 
najobľúbenejší predmet žiakov, obrana proti čiernej mágii. Po poslednej hodine sa žiaci 
už uložili do svojich spacákov v spoločenskej miestnosti a dívali sa na premietaný film 
Harry Potter und der Stein der Weisen. Ráno prišlo rýchlo, rýchlejšie ako by všetci 
čakali. Zo zborovne zavoňali chutné raňajky a po nich si už rodičia prichádzali po svoje 
unavené, ale spokojné a nadšené deti. 
 

The Story Night 
V druhom ročníku tohto projektu tvorivé ruky pedagógov zmenili školu  na 

„džungľu“ plnú prekvapení. Tento rok sa inšpirovali  klasikou v detskej literatúre, R. 
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Kiplingovým dielom The Jungle Book. Mowgli, chlapec vychovaný vlkmi a jeho zvierací 
priatelia, dávali veľký priestor k tvorivosti. 
Deti prišli do školy v rôznych zvieracích maskách. Prekĺzli na schodoch popri  veľkej 
palme s hojdajúcou sa opicou, predrali sa  do zborovne hustým pralesom a nezľakli sa ani 
medveďa, ktorý  kládol deťom zvedavé otázky, na ktoré museli odpovedať po anglicky. 
Medveď rozdelil  deti do piatich skupín: Elephant, Monkey, Snake, Tiger, Bear. 
Žiačky 9.ročníka v nádherných  kostýmoch  čítali deťom príbeh a  mladší  spolužiaci 
počúvali  v sústredenom tichu plynulú, čistú, pútavo prevedenú angličtinu. Nebolo 
cieľom porozumieť všetkému, ale zachytiť podstatu a  následne  spracovať to, čo ucho 
zachytilo, mozog si zapamätal a srdce vycítilo a potom to všetko pretaviť do krátkej 
súvislej anglickej prezentácie. Po vypočutí textu, deti  v skupinách riešili rôzne pracovné 
listy v anglickom jazyku, skladali príbeh podľa obrázkov a vytvorili prezentáciu svojho 
zvieraťa. Za asistencie pána učiteľa chémie, ktorý bol  múdrym Šamanom, spoznávali 
silu prírody. V džungli sídlil nebezpečný pavúk, ktorý  vytvoril siete po celej škole. Deti 
museli preliezť cez otvor v sieti, ale bez priateľskej pomoci to nebolo možné. Každý člen 
tímu bol dôležitý, bez neho by nebolo možné splniť celú úlohu. Pavúk skrýval v sebe 
farebné indície. Všetko sa dialo iba v anglickom jazyku. 
Nadšenie vystriedala únava, bol čas ponoriť sa do spacích vakov. Noc trvala veľmi 
krátko. Ranné lúče  prebudili spáčov, na ktorých čakali raňajky, ktoré zabezpečili 
pedagógovia a rodičia. 
Cieľom tohto projektu bolo  vzbudiť u žiakov záujem o čítanie v anglickom jazyku, 
vytvárať kladný vzťah ku knihám, rozvíjať rečový prejav a slovnú zásobu žiakov, mať 
kladný vzťah ku škole ako k inštitúcii, kde sa dajú tráviť príjemné chvíle a zaujímavé 
aktivity. 

 

Fotografujeme prírodu  
Cieľom projektu bolo, aby deti spolu s rodičmi, kamarátmi alebo na školských 

akciách sa pozerali na svet prírody pomocou hľadáčika fotoaparátu. Najmä aby sa ocitli 
v prírode, sledovali zmeny v nej počas celého roka, hľadali drobnosti, odlišnosti, 
jedinečnosti a zaujímavosti v prírode, pozastavili sa a nadýchli sa do sýtosti, čerpali 
energiu. Viesť deti, aby dokázali zachytiť krásu prírody a originalitu okamžiku v nej. To 
dokáže iba ten, kto sa pozerá srdcom. Celoročný projekt ako súčasť vzdelávacej oblasti 
"Človek a príroda" bol rozdelený na štyri časti: Čaro jesene, Tajomstvo zimy, Vôňa jari, 
Radosť leta. Žiaci vytvorili množstvo nádherných fotografií, ktoré boli vystavené na 
chodbe školy a doplnené o malé literárne diela. Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu 
fotografiu nebolo ľahké. Výhercu určovali žiaci 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.  
Výherné fotografie plánujeme na hodinách informatiky spracovať do kalendára. 

 

Dobrý človek – Dobrý svet 
Pretože dobrých anjelov nikdy nie je dosť, rozhodli sa deti našej školy stať sa 

anjelmi a pomôcť charitatívnym projektom dobrej veci. V spolupráci s umeleckou 
galériou Art&design studio MAGIS, ktorá nám zabezpečila materiál na tvorbu pohľadníc, 
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žiaci celej školy od novembra vytvárali nádherné pohľadnice, malé umelecké diela, ktoré 
boli postupne zverejňované na stránke galérie a formou dražby sa predávali. Žiaci 
vytvorili rôznymi technikami 229 pohľadníc a do konca januára sa všetky predali. Zisk 
278.-€ žiaci poslali nadácii Dobrý anjel. Táto dobročinná akcia v predvianočnom čase sa 
niesla v duchu „ nie vždy sa nám darí robiť veľké veci, ale môžeme robiť malé veci 
s veľkou láskou“, jej úspech bol výsledkom výbornej vzájomnej spolupráce rodičov 
a školy. 

Motiváciou bola aj súťaž o najkrajšiu pohľadnicu, do ktorej sa hlasovaním zapojili 
všetci žiaci školy. Odmenení dostali darčeky od umeleckej galérie.  

 

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 súťaže, riešenie rôznych otázok a úloh, ktoré zadával Osmijanko, nútili 
žiakov prečítať niekoľko zaujímavých kníh. Zapojením do projektu sme sa snažili 
vyvážiť prídel technicko-mediálnych informácií takým obsahom, ktorý zjemňuje detskú 
dušu a rozvíja najmä jeho emocionálno-estetické cítenie  

 

Záložka do knihy spája školy 

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy vyhlásili  Národní 

pedagogická knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica 
v Bratislave  k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc. 
Cieľom projektu bolo  nadviazanie kontaktov medzi  základnými školami, podporiť 
čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou 
technikou. Do projektu sa zapojili žiaci  z II.A, II.C  a III.A triedy. Žiaci vytvorili 
originálne, nádherné záložky, ktoré poslali partnerskej  základnej škole v Žiari nad 
Hronom. 

 

Detský čin roka 
Žiaci v rámci hodín slovenského jazyka boli oboznámení z jednotlivými príbehmi 

a zapojili sa do detskej poroty. Prostredníctvom jednotlivých príbehov bol u detí 
rozvíjaný pocit spolupatričnosti s ostatnými, zvýrazňovaný princíp etického správania, 
posudzovanie a zvýraznenie princípu ľudskosti v bežnom každodennom živote. 

 

Batérie na správnom mieste 
Projekt sme realizovali dva roky. Žiaci nosili použité batéria a k.10.júnu 2010 sme 

nazbierali 3012 kusov použitých batérií. Cieľom je rozvoj environmentálneho vedomia, 
získanie základných kompetencií z prierezovej témy environmentálna výchova. 

 

Imatrikulácia 
Slávnostné prijímanie prvákov do stavu žiackeho a cechu školského sa už tradične 

koná na našej škole pri príležitosti 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, že si zaslúžia byť žiakmi našej školy. 
V spolupráci s pani učiteľkou hudobnej výchovy pripravili pekný program plný spevu 
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a pohybu a po zložení sľubu, ktorý pripravili žiaci 9.roč., boli slávnostne pasovaní za 
právoplatného žiaka školy. Každý žiak dostal osvedčenie a album s prvou školskou 
fotografiou. Po skončení slávnosti mohli prváci svojim rodičom v triedach ukázať, čo 
všetko sa už v prvej triede naučili. Na záver pekného „spoluprežita školského dňa“ ich 
čakal spoločný obed v školskej jedálni. 

 

Vzácny poklad permoníkov 
Projekt bol určený pre žiakov 8.a 9.roč., zameraný na zašlú banícku históriu 

Banskej Štiavnice a okolia, záchranu Kalvárie a ochranu životného prostredia. Cieľom 
bolo získanie nových a utvrdenie dosiahnutých vedomostí z oblastí geovied. Vďaka 
ubytovaniu v centre Banskej Štiavnice mali žiaci výborný prístup ku všetkým 
vytipovaným lokalitám. Navštívili kaštieľ vo sv. Antole, absolvovali prehliadku mesta, 
pochodili krásne romantické a tajomné zákutia, ktoré mesto ponúka, uskutočnili výstup 
na najvyšší vrh štiavnických vrchov Sitno, prešli sa okolo Počúvadla. Na Kalvárii si 
vypočuli prednášku o oprave ohrozenej pamiatky a vyšli až k hornému kostolu. Pekným 
zážitkom bola návšteva Štôlne Bartolomej. Na celkovú rekapituláciu poslúžila výstava 
v mineralogickom múzeu, kde okrem jedinečnej prehliadky minerálov a hornín si žiaci 
vypočuli  rozprávanie o histórii dedičných štôlní v meste. V príjemnom tvorivom duchu 
žiaci vypracovávali pripravené pracovné listy, ktoré boli na konci vyhodnotené. 

 

Projekt Severka 
Hviezda Severka určuje správny smer. Projekt bol určený všetkým žiakom, 

zameraný na rôzne zážitkové aktivity a ochranu životného prostredia. Niektoré aktivity 
neboli splnené vzhľadom na nepriaznivé počasie a prechádzajú do ďalšieho školského 
roka. Splnené aktivity v rámci projektu :  
1.Čisté hory  Cieľom tejto aktivity bolo vyčistiť od odpadkov chodníky po letnej 
turistickej sezóne. Rozhodli sme sa priložiť ruku k dielu a zúčastniť sa 31.roč. akcie 
Čisté hory, ktorú vyhlásili ŠL TANAPu. Žiaci spolu s pani učiteľkou sa vybrali na tri 
dni do Tatier. Na mušku si vzali chodník vedúci zo Štrbského Plesa na Popradské 
a okolo Popradského plesa, symbolický cintorín. Vyzbierali štyri plné vrecia odpadkov! 
2. Čo nám vyplavilo more? V rámci tejto aktivity prebiehali tvorivé dielne, ktoré súviseli 
s touto témou, žiaci si mohli vytvoriť obrázky na okno, pomaľovať poháre, vytvoriť 
ozdobné štipčeky a pri tom sa niečo dozvedieť o živote v mori, o živočíchoch, ktoré žijú 
v ulitách a v lastúrach, zaraďovali vzorky do systému a dozvedeli sa mnohé ďalšie  
zaujímavosti. 
3. Šarkaniáda – hlavou v oblakoch  Na túto akciu nám počasie veľmi neprialo, bolo 
upršané, nepríjemné, no napriek tomu sa pár odvážnych dobrodružných duší stretlo 
a spoločne vypúšťali šarkany. Cieľom bolo prekonať pohodlie a vybrať sa do prírody 
spoločne - rodičia aj deti 
4. Netradičná sánkovačka sa predsa len stala tradičnou. Zima dopriala dostatok snehu 
a tak sa deti mohli vyblázniť na svahoch Koliby do sýtosti 
 

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

inklúziu, tému ľudských práv a práv dieťaťa, rozvíjanie rešpektu pre ľudské bytosti, 
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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, že „globálne“ ovplyvňuje „lokálne“ a že ja 
ako jednotlivec a my ako spoločnosť na Slovensku môžeme ovplyvniť globálne dianie aj 
v iných, menej rozvinutých krajinách. 
Počas Týždňa modrého gombíka sme na našej škole na účel zbierky vyzbierali 401,63€.  
 
Projekt English in Action Weeks   
  Projekt sme realizovali ako týždenný intenzívny jazykový kurz. Deti mali 

možnosť komunikovať so zahraničným anglicky hovoriacim lektorom počas bežného 
školského roka bez vycestovania, bez akéhokoľvek prerušenia štúdia. Za týždeň 
absolvovali 30 hodín intenzívnej angličtiny. Spoznali zvyky a tradície v Anglicku, so 
záujmom si vypočuli rozličné príbehy, rozšírili si slovnú zásobu pri hrách a súťažiach, 
zdokonalili sa v gramatike pri náročnejších úlohách, overili si svoje vedomosti a 
zdokonalili sa v komunikácii v anglickom jazyku. Kurz zaujal nielen žiakov, ale aj 
rodičov, ktorí sa na chvíľu prišli pozrieť na priebeh hodiny . Pochvalné slová lektora na 
úroveň konverzácie našich žiakov v anglickom jazyku nás veľmi potešili. Okrem toho bol 
veľmi spokojný aj so správaním žiakov, ich  motiváciou odniesť si z hodiny čo možno 
najviac. 

Mini projekty 

Pomoc ropuchám 
pri jarných migráciách pomáhali žiaci 5. a 6.roč.. Cieľom projektu bola záchrana 

žiab v okolí Železnej studienky. Žiaci aktívne hľadali, zbierali a následne vypúšťali 
žabky do rybníkov. Najprv si spoločne zopakovali spôsob života obojživelníkov v tomto 
prostredí a podľa inštrukcií prenášali žabky. Bolo zaujímavé ako sa menil vzťah žiakov 
k týmto tvorom od averzie po obľúbenosť. Svoje dojmy a pocity spracovali do krátkych 
správ, ktoré boli zverejnené na paneloch pri príležitosti Dňa Zeme. 
Restaurant Hawaii“ 

 Netradične a predsa prirodzene. Také je vyučovanie cudzieho jazyka na našej 
škole.  Žiaci po zvládnutí jazykových zručností, pretavujú svoje vedomosti do 
praktických,  reálnych činností.  A tak,  ak ste vstúpili do 3. A triedy,   ocitli ste sa 
v triednej reštaurácii Hawaii. Milí prívetiví čašníci a čašníčky, bohatá ponuka jedál 
a pitia. 
Cesta vlakom  
 Žiaci II.A sa oboznámili so stanicou, jej vybavením, kde kupovať lístok, čo sú to 
piktogramy a čo znamenajú, ako hľadať svoj vlak, nástupište, koľaj, ako sa bezpečne 
pohybovať po stanici a to všetko na ceste do Trnavy. Tu si pozreli centrum mesta, 
navštívili dom M.Sch.Trnavského a všetko čo zažili si zapisovali do zošitkov „Preukaz 
cestovateľa“. 
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Fashion show 
Farby, fantázia, rozmanitosť, ale aj voľnosť a nadčasová elegancia. Práve tak by 

sa dali definovať hlavné trendy najnovšej módnej kolekcie značky „HLBOKÁ“. Žiaci 
tretieho ročníka sa zmenili na modelov, modelky a moderátorov. Na vlastnej módnej 
prehliadke si v praktických činnostiach overili používanie  angličtiny pri opisovaní 
druhov oblečenia. Učivo sa touto formou  stáva pre žiaka efektívne a  obohatí  ho 
príjemným a vzrušujúcim zážitkom. Takto získané vedomosti nie sú odtrhnuté zo života. 
U nás sa nezabúda, že škola je pre žiaka a nie žiak pre školu. 

„Frühstück in der Schule“  – (Raňajky v škole) v II. C  
Na hodine NJ, v rámci témy „Jedlo a pitie“, si žiaci II. C spestrili vyučovaciu 

hodinu netradičným spôsobom. Deti si do školy priniesli toľko jedla a pitia, aby mohli 
ponúknuť svojich spolužiakov a urobiť si „Frühstück in der Schule“ (raňajky v škole). 
Cez prestávku si pripravili stoly, ktoré sa zaplnili rozličnými dobrotami, čašníci a kuchári 
sa preobliekli,  a keď zazvonilo na nemčinu, mohlo sa začať. Deti sa rozprávali 
v nemeckom jazyku, pomenúvali potraviny po nemecky, rozprávali sa medzi sebou 
o jedle, a tým si precvičili naučené  frázy. 
Moje domáce zvieratko 
 Počas mesačného projektu sa žiaci formou prezentácií dozvedeli navzájom 
o svojich domácich zvieratkách, o histórii, chove, starostlivosti. Vyvrcholením celého 
projektu bola návšteva veterinárnej stanice, kde získali informácie o odbornej 
starostlivosti. 
Maskot triedy – Motýľ 
 Projekt začal rozhovormi o vývoji motýľa, žiaci II.A hľadali informácie 
v knihách, na internete, kreslili húsenice, najprv podľa predlohy, potom podľa 
skutočnosti. Húsenicu ušila pani učiteľka podľa reálnych farieb a tvaru motýľa 
Vidlochvosta feniklového, podľa toho dostal aj meno Feňa. Deti jej vyrobili uvítací 
pozdrav a nakoniec si húsenicu brávali ako maskota domov na tri dni a písali denník. 
Projekt žiaci realizovali vo všetkých oblastiach výchovy aj vzdelávania. 
Pomníky 
 Žiaci V.B navštívili najstaršie cintoríny v Bratislave, oboznámili sa s históriou, 
prezreli si pomníky významných osobností, pohrebné kaplnky, hľadali informácie na 
internete, ktoré spracovali do prezentácií 
Červený krížik žiaci II.A 
 Projekt bol zameraný na ochranu zdravia, bezpečnosti a správnu výživu 
v spolupráci s rodičmi, ktorí podľa svojho povolania pripravili pre deti besedy (lekárka, 
policajtka). Na návšteve na ministerstve zdravotníctva besedovali s pánom ministrom 
o závislostiach, nástrahách a ochrane pred nimi aj o práci na ministerstve a prezreli si 
kancelárie.  
„Super dobrík“ 
 Do preukazu dobríka mohli získať žiaci II.A, za správanie v škole, doma, vonku 
dobríky. Hodnotila sa aj tvorivosť, podporovanie dobrého, upevňovanie vzťahov 
a plnenie úloh, projekt bude pokračovať v 3.roč. 
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Významné dni 

 25.9. Európsky deň jazykov na Hviezdoslavovom námestí boli stánky kultúrnych 
inštitúcií, kde sa žiaci mohli oboznámiť s ich činnosťou, získať informácie 
o rôznych kultúrach Európy, presvedčili sa o tom, aké dôležité je ovládanie jazykov 
pre vzájomné porozumenie medzi ľuďmi, demokratickú stabilitu, zamestnanie aj 
mobilitu 

 10.12. Deň ľudských práv – workshop organizovala mestská knižnica, na úvod sa 
žiaci IX.A oboznámili s činnosťou organizácie, ktorá sa stará o dodržiavanie 
ľudských práv vo svete, nasledovala beseda a premietanie filmu Slepé lásky. Na 
záver sa zahrali niekoľko interaktívnych hier a navštívili oddelenie pre zrakovo 
postihnutých  

 22.4. Deň Zeme si žiaci pripomenuli rôznymi environmentálnymi aktivitami. III.A 
tvorila koláž hnusáka a ochrancu Zeme, V.A,B Ekologickú stopu človeka na Zemi, 
VI.A využila plastové fľaše na tvorbu zvieratiek, hračiek- triedenie odpadu a jeho 
využitie, VII.A Ekologická stopa- prírodná a kultúrna krajina, VIII.A,IX.A žiaci 
vytvorili mapu, ktorá hovorila o činnosti človeka. Všetky práce boli vystavené na 
paneloch v priestoroch školy, kde si ich mohli pozrieť aj rodičia. 

 8.5. Deň Európy na paneloch bola vystavená mapa Európy s označením štátov EÚ, 
symboly EÚ a zaujímavosti o jednotlivých štátoch, postery boli výsledkom práce 
žiakov. Na paneloch boli niektoré významné pamiatky označené len číslom a žiaci 
formou súťaže mali spoznať, o ktoré ide. Správne odpovede odovzdalo 14 žiakov. 

 5.6. Deň životného prostredia tento deň si žiaci pripomenuli rôznymi aktivitami 
zameranými na ochranu životného prostredia, chránené živočíchy a rastliny. 
V rámci projektu “Zachráňme našu planétu“ vytvorili zaujímavé postery na témy: 
Voda na Zemi, Výrub lesov, Smog, Doprava. 

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

- pozri projekty 
Ekumenická bohoslužba Karpatsko-nemeckého spolku 

Každý rok, už tradične, sa koná ekumenická bohoslužba KNS v malom 
evanjelickom kostolíku na Panenskej ulici. Aj tento rok prispeli naši žiaci krásnymi 
piesňami, v sprievode ,,Spievajúcich babičiek“, hry na klavíry a husliach. Do kostolíka 
prišlo veľa ľudí, ktorí si prišli vychutnať príjemnú predvianočnú atmosféru. Domov 
každý odišiel so skvelým zážitkom a v očakávaní, že sa takáto skvelá akcia zopakuje aj 
na budúci rok. 
Kinderwerkstatt 

Karpatsko - nemecký spolok usporadúva každý rok tvorivú dielňu pre žiakov 5.roč. 
Jej témou tento rok bola: Kreatívna divadelná dielňa (návrhy a tvorba divadelných 
kostýmov, pohybové stvárnenie). Prínosom pre žiakov bolo hlavne zdokonaľovanie v 
konverzácii v nemeckom jazyku. Pod vedením skúseného lektora žiaci vytvárali vlastné 
portréty, hrali divadlo, založili vlastné mesto so starostom, bankárom, policajtom, 
divadlom, kaviarňou, kaderníctvom, kvetinárstvom. Každé dieťa malo svoju úlohu, so 
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zanietením pracovali, vyrábali pútače, reklamu, jednoducho bojovali o to, aby práve ich 
podnikanie neskrachovalo.  
Netradičný lampiónový sprievod 

Dni okolo 11. novembra sú na našej škole spojené s prípravami lampiónového 
sprievodu na počesť sv. Martina. Inak to nebolo ani tento rok. Plánovali sme túto 
slávnosť uskutočniť 19.11. 2009. Žiaľ pre zvýšenú chorobnosť detí i pedagógov sa tento 
sprievod nemohol zrealizovať. Žiakom 2.C i pedagógom to ale prišlo veľmi ľúto, preto sa 
rozhodli, že si urobia taký interný pochod s lampiónikmi po škole. Deti z 2.C si, priniesli 
do školy lampióny a sladkosti a hodinu nemeckého jazyka strávili netradične: vydali sa so 
svetielkujúcimi lampášikmi  po škole, navštívili niektoré triedy, aby im pripomenuli tento 
deň a hlavne zaspievali tradičné piesne: Laterne, laterne, Ich geh mit meiner Laterne...  
Dom umenia BIB 

Workshop so spisovateľkou Meike Elemann z Nemecka, v nemeckom jazyku, čítanie 
knihy vlastnej tvorby, divadelné zobrazenie deja, spievanie nemeckých piesní a vlastná 
tvorba detí III.B, V.B 
- divadelné predstavenie v nemeckom jazyku organizované v spolupráci s VŠMU 

„Ein Schaf fűr's Leben“ 
- Lesepuzzle učenie sa na staniciach, spolupráca so študentmi fakulty germanistiky 

UK a Goethe Inštitútom 
- súťaž v prednese poézie a prózy v NEJ 3.-9.roč.,  zameraná na rozvoj jazykového 

cítenia 
- Workshop Harmónia V.B, VI.B. nácvik programu na Mikulášske vstúpenie a 

vianočný koncert 
- Na pozvanie Rakúskeho veľvyslanectva sa žiaci IV.B zúčastnili Mikulášskej 

besiedky, videli bábkové predstavenie v nemeckom jazyku o vianočných zvykoch  
- návšteva predvianočnej Viedne 
- Hotel Kyjev – vystúpenie žiakov pri príležitosti celoslovenskej výročnej členskej 

schôdze KNS 
- Pfarrer Desider Alexy Preis súťaž v písaní literárnych útvarov v nemeckom 

jazyku 
-  Návšteva mestskej knižnice, úseku literatúry pre deti a mládež, na akcii „Die 

Bűchermanie kommt“- Mánia kníh prichádza, na ktorej organizácii sa podieľali aj 
študenti Pedagogickej fakulty katedry Nemeckého jazyka a literatúry, zúčastnili 
sa žiaci z III.B, IV.B, V.B, jednotlivé aktivity boli zamerané na rozvíjanie 
jazykových kompetencií 

- Deň matiek v KNS vystúpenie žiakov III.B, IV.B, V.B v NEJ 
- Výlet do Schőnbrunnu III.B, V.A, V.B 
- Úspešnosť v olympiáde v nemeckom jazyku (1.miesto v celoslovenskom kole) 
 
Sprachdiplom-  

v spolupráci s Goethe inštitútom získalo 7 žiakov certifikát stredného stupňa 
znalostí nemeckého jazyka. Po úspešnom zvládnutí písomnej časti absolvovali aj ústnu 
časť za prítomnosti nemeckej lektorky pani Telge, ktorá bola s vedomosťami našich 
žiakov veľmi spokojná. 
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Školy v prírode : 

ŠvP- Stará Myjava - Euromesto 
Žiaci III.A rôznymi aktivitami, športom, hrami, kvízom, tvorivými dielňami 

získavali poznatky o štátoch EÚ, spoznávali ich hlavné mestá a významné pamiatky. 
Cieľom školy v prírode bolo aj utužiť kolektív, obohatiť prežívanie detí o množstvo 
neopakovateľných zážitkov a dostatočným pobytom na čerstvom vzduchu upevniť 
zdravie. 
Tatranská Lomnica žiaci IV.B,VI.A, VII.A 

Všetky aktivity boli zamerané na spoznávanie tatranského regiónu s prvkami 
environmentálnej výchovy. Žiaci navštívili múzeum TANAP-u a Botanickú záhradu v 
Tatranskej Lomnici, absolvovali výlety na Štrbské, Popradské, Skalnaté pleso a na 
Hrebienok. Ako sa správať v horskom prostredí, ako poskytnúť prvú pomoc sa žiaci 
dozvedeli na besede s členom horskej služby.  
Slovenský raj žiaci V.A,B 

Pobyt bol zameraný na realizáciu prierezových tém environmentálna, 
multikultúrna, dopravná výchova a ochranu životného prostredia. Žiaci sa oboznámili 
s jednou z najkrajších oblastí Slovenska, s Národným parkom Slovenský raj, navštívili 
Spišský hrad, Levoču, prezreli si najvyšší gotický oltár sveta. Pre nepriaznivé počasie 
(povodne) neuskutočnili niektoré turistické aktivity. 
Podskalie II.A 
 Cieľom školy v prírode bolo skĺbenie obsahu prierezových tém a aplikácia 
v praktickom živote zábavnou hravou formou. Environmentálna výchova vzťah k prírode, 
vlasti, osobnostný a sociálny rozvoj spolužitie s inými, riešenie problémov, tolerancia, 
ohľaduplnosť, ochrana života a zdravia – športovanie ako životný štýl, stolovanie, etiketa 
 
Plavecký výcvik zvládlo úspešne 42 detí 1. - 4. ročníka. Začiatočníci mali za cieľ 
skamarátiť sa z vodou, naučiť sa ponárať, splývať, pokročilí sa zdokonaľovali v plávaní. 
Lyžiarsky výcvik  absolvovalo 40 detí z 1. – 3. ročníkov na lyžiarskych svahoch na 
Zochovej chate. Začiatočníci sa učili ovládať lyže, lyžovanie do oblúčikov, pluhovanie, 
pokročilí lyžovali na náročnejšom svahu a zdokonaľovali si techniku lyžovania a slalom. 
Základný kurz kor čuľovania  na ľadovej ploche v Avione zvládlo 42 detí 1.-4.ročníka. 
Zatiaľ čo sa začiatočníci učili držať rovnováhu a prenášať váhu tela, pokročilí sa 
zdokonaľovali v korčuľovaní pod vedením skúsených inštruktorov. 
 
 
i) Údaje o prezentácii školy na verejnosti  

� Deň otvorených dverí  spojený s kultúrnym programom a imatrikuláciou 
prvákov, pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a škôl. Žiaci 1. ročníka 
predviedli rodičom, čo sa naučili za krátky čas v škole v NEJ, ANJ, HUV  a boli 
po zložení slávnostného sľubu prijatí do „stavu žiackeho a cechu školského“. Dňa 
otvorených dverí sa zúčastnili 199 osôb, z toho 6 hostí a 14 rodičov budúcich 
prvákov. Uskutočnilo sa 210 hospitácií a v školskej jedálni sa naobedovalo spolu 
s deťmi 80 hostí. 

� Vianočná akadémia – sa uskutočnila 17.decembra v spoločenskej miestnosti, 
ktorej jednoduchá výzdoba zvýrazňovala atmosféru Vianoc. Kvalitne pripravený 
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program spĺňal kritériá moderného dynamického hudobno-divadelno-tanečného 
programu. Striedanie pohybu, hudby, hovoreného slova a spevu sa nieslo v duchu 
vianočných tradícií. 

� Vianočná burza – v predvianočnom čase každoročne, už tradične, žiaci 9.roč. 
najprv vyhlásili zbierku nepotrebných hračiek, kníh a suvenírov, ktoré potom 
zbierali takmer dva týždne, a  nakoniec pre vianočnými prázdninami predávali. 
Z drobností, ktoré žiaci priniesli utŕžili neuveriteľných 300€, ktoré boli poslané na 
projekt umenie rukami hluchoslepých ľudí .   

� Muzikálik „Bájky ožívajú“ –  žiaci IV.A,B nacvičili divadielko- muzikál, na 
motívy bájok Ezopa, La Fontaina a Krylova, vytvorili si kulisy, prispôsobili 
oblečenie a predviedli rodičom a pozvaným hosťom pútavé a vtipné predstavenie 
plné spevu tanca a hudby s doprovodom gitary pani učiteľky. Rodičia vyjadrili 
obdiv a vďaku za čas, energiu, trpezlivosť, tvorivosť pri tvorbe jedinečnej 
hudobnej dramaturgie detského muzikálu. 

�  Deň otvorených dverí – metodický deň, spojený s ukážkami vyučovacích hodín 
pre rodičov budúcich prvákov, následne návšteva detí z materskej školy, budúcich 
prvákov, v našej škole, spolupracujeme s MŠ Kuzmányho a MŠ Gorazdova. 
19.1.2009 sa vyučovania v I.A,B zúčastnilo 31 rodičov, ktorí boli zvedaví aj na 
výuku anglického a nemeckého jazyka  

� Gitarový koncert - žiaci gitarového krúžku predviedli svoje umenie v hre na 
gitare, spolu s našimi bývalými žiakmi 

� Koncert spontánne a dobrovoľne sa žiaci III.A triedy rozhodli usporiadať koncert 
a predviesť získané vedomosti na hodinách hudobnej výchovy, vyrobili pozvánky, 
pozvali triednu učiteľku, riaditeľku školu a svoju vychovávateľku ŠKD. Na 
programe bola hra na flaute, sólo, duo, trio v súhre s CD nosičom, aj klavírny 
recitál. Zanietenie s akým žiaci koncert predviedli spôsobilo nádherný kultúrny 
zážitok. 

� Charita- Celá škola sa zapojila do charitatívnej zbierky nepotrebného oblečenia 
pre bezdomovcov a ľudí v núdzi. Poskytli sme priestory organizácii Unlimited, 
ktorá nás požiadala o pomoc. Nepotrebné šatstvo, obuv, obliečky, tašky a uteráky 
a pod. nosili nie len žiaci, učitelia, ale aj rodičia. Zbierka bola veľmi úspešná, za 
čo sme si vyslúžili poďakovanie v mene všetkých obdarovaných.  

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

Umiestnenie- dosiahnuté výsledky Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach 

Názov súťaže, olympiády 
regionálne 

kolo 
krajské kolo celoslovenské 

kolo 
názov súťaže umiestnenie 

Olympiáda v Nj kat.1A 3.miesto     
                                 1B 2.miesto     
                                  1C 1.miesto 1.miesto 1.miesto   
Olympiáda v Aj kat. 1A      
                                  1B 1.miesto 4.miesto    
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Geografická olympiáda E 2.úspeš.     
Chemická olympiáda 9.,10.miesto     
Európa v škole lit. časť 3.  Čestné 

uznanie 
  

                 výtvar. 1.kat. 2.miesto     
Prednes poézie 
v nemeckom jazyku 

  1.miesto 
2.miesto 

  

Volejbal  1.miesto     
Vybíjaná dievčatá 2.miesto     
Stolný tenis žiačky 2.miesto     
Stolný tenis žiaci 2.miesto     
Plávanie  2x1.miesto 

1x2.miesto 
3.miesto 
 

  

Šaliansky Maťko III. kat. 1.miesto 4.miesto    
                              II. kat.  2.miesto     
Hviezdoslav. Kubín  
prednes poézie 1.kat. 

3.miesto 
    

MO                     kat. Z9 2.,3. miesto 10.,34.miesto    
                         Kat. Z5 3.,5.miesto     
Pytagoriáda P3 5.,6.miesto     
                   P4 1.,3.miesto     
                   P5 2.,3.miesto     
SEZAMKO korešp.sem.   3.miesto   
TAKTIK korešp.sem.   1.miesto   
Fyzikálna olympiáda 
kategória F 

3.,4.miesto 
 

10.miesto    

Vianočný turnaj šach 1., 2.     
OK šach 1.miesto  2.miesto 1.miesto   
iBobor kat. Kadeti   4.miesto   
Ľahká atletika  
Celkovo-družstvo 

1.miesto d. 
4.miesto ch..  

    

vrh guľou dievčatá 1.miesto 
3.miesto 

    

skok do diaľky 2.     
beh na 300m 1.miesto 

2.miesto 
3.miesto 

    

beh na 60m 3.miesto     
štafeta  1.miesto     
chlapci      
skok do diaľky 3.miesto     
vrh guľou 2.miesto     
OK cezpoľný beh 
Celkovo -družstvo 

1.m.žiačky 
2.m.žiaci 
3.m.ml.žiačky 

    

 Beh olympijského dňa    
škola celkovo 

1.miesto 
    

McDonald-cup malý 
futbal 

 3.miesto    

 Na 3. ročníku celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok, získali dvaja žiaci 
diplom za umiestnenie v striebornom pásme a dvaja žiaci v bronzovom pásme. 
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 Výtvarnej súťaže „Môj zážitok z bábkového divadla“ sa zúčastnili žiaci II.C 
triedy a štyria žiaci získali ocenenie, ich práce boli vystavené vo vestibule sídla 
BSK 

 Celoslovenská súťaž v kreatívnom písaní poézie a prózy v anglickom jazyku 
získala jedna žiačka 2.miesto 

 
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 
 
Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 
Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Infovek 2003 trvá  
prináša alternatívy pre získavanie nových poznatkov, orientácie sa v množstve nových 
informácií, pomáha vytvárať efektívne, alternatívne a kvalitné vzdelávanie a používať nové 
formy práce, poskytuje nám počítače, programy- software aj s licenciami, pripojenie k internetu 
a iné rôzne aktuálne a potrebné informácie 
Škola hudby  september 2005 trvá  
Cieľom je podchytiť, vokálno-inštrumentálnou metódou, deti už od 1. ročníka a dosiahnuť 
kvalitnú technickú úroveň hry na sopránovú zobcovú flautu, hravou formou rozvíjať hudobné 
schopnosti detí, vytvárať špecifické hudobné predstavy a zážitky 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 žiakov, kvality a efektivity 
vyučovania. V rámci realizácie úlohy so zvýšenou pozornosťou boli 2 hospitácie na 2. 
stupni zamerané na sledovanie rozvíjania čitateľskej gramotnosti v predmete slovenský 
jazyk a literatúra. 
 

Školská inšpekcia na hodnotenie škôl používa tieto hodnotiace výrazy: 
 

veľmi dobrý výrazná prevaha pozitív, drobné 
formálne nedostatky, mimoriadna, 
príkladná úroveň 

dobrý  prevaha pozitív, formálne, menej 
významné vecné nedostatky, 
nadpriemerná úroveň 

priemerný vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná 
úroveň 

málo vyhovujúci prevaha negatív, výrazné nedostatky, 
citeľne slabé miesta, podpriemerná 
úroveň 

nevyhovujúci výrazná prevaha negatív, zásadné 
nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy 
a vzdelávania 
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Závery  
 K silným stránkam školy patria významné aktivity školy, informačný systém, 
prostredníctvom ktorého je zabezpečená prezentácia školy navonok cez webovú stránku 
i informovanosť rodičov o výchovno - vzdelávacích výsledkoch žiakov elektronickou 
žiackou knižkou. Medzi silné stránky školy patrí tiež stotožnenie sa pedagógov 
s programovými cieľmi školy, priateľská a pokojná atmosféra podporujúca psychickú 
pohodu žiakov v škole, rešpektovanie a uznávanie spoločne prijatých hodnôt v duchu 
humanizmu a demokracie, prezentácia školy prostredníctvom verejných vystúpení 
a ďalších významných aktivít v oblasti kultúry a športu, kvalitné odborné a materiálne 
zabezpečenie rozšíreného vyučovania nemeckého jazyka. Medzi slabé stránky školy patrí 
kontrolný systém, spolu s priemerným plnením učebných plánov, osnov a vzdelávacích 
štandardov, 
 Vyučovanie vo všetkých ukazovateľoch dosahuje celkom dobrú úroveň. Na 
dobrej úrovni je rozvoj osobnosti žiakov, preventívne a multidisciplinárne aktivity. 
Výchovno- vzdelávací proces celkom je na veľmi dobrej úrovni. Priebeh a výsledky 
výchovy a vzdelávania dosiahli dobrú úroveň. 
 Koncepčnosť zámerov, stanovenie si reálnych priorít, plánovanie zamerané na 
skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu a odborné a pedagogické riadenie majú 
dobrú úroveň. Priemernú úroveň má kvalita pedagogickej dokumentácie a dodržiavanie 
všeobecne záväzných a školských predpisov. Riadenie celkom je na dobrej úrovni. 
 

 Školská inšpekcia hodnotí na: 
veľmi dobrej úrovni: 

� Významné aktivity školy a spolupráca s inštitúciami v regióne 
� Informačný systém 

dobrej úrovni: 
� Odborné a pedagogické riadenie 
� Koncepčnosť, zameranie a ciele výchovy a vzdelávania 
� Materiálno- technické podmienky 
� Odbornosť vyučovania 

priemernej úrovni: 
� Kontrolný systém 
� Plnenie učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacích štandardov 

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

1. Naša škola už roky zápasí s nedostatkom priestorov, pritom máme nevyužité 2 
poschodia povalových priestorov. Pre vyučovanie máme k dispozícii 20 
miestností z toho 1 počítačová učebňa, 1 multimediálna učebňa, 1 učebňa 
nemeckého jazyka a 3 malé miestnosti na bifurkáciu pri výučbe jazykov, zostáva 
14 kmeňových tried, 1 spoločenská miestnosť, bývalá kaplnka je všestranne 
využívaná, triedy slúžia zároveň aj pre oddelenia ŠKD v poobedňajších hodinách. 
Ak by sme mali po dve triedy v ročníku, potrebovali by sme 9x2=18 tried. A tak 
sa „tešíme“, že nám žiaci 5. ročníkov odchádzajú na gymnáziá. Na druhej strane 
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je to veľká škoda, lebo žiaci môžu na našej škole, vzhľadom na jej koncepciu 
získať certifikát stredného stupňa vzdelania v nemeckom jazyku – Sprachdiplom. 

2. Zriaďovateľovi sa podarilo získať súhlas pamiatkového úradu na vybudovanie 
školského ihriska, bola pripravená projektová dokumentácia, v auguste sa začala 
výstavba. Zatiaľ ešte čakáme na vybudovanie prístupového chodníka cez trávnik 
a dokončenie ochranných sietí. Pokiaľ hrozí úrazom padajúce murivo máme 
obavy deti vpustiť na ihrisko! V školskej jedálni zriaďovateľ zabezpečil 
výmenu umývacích drezov a maľovanie kuchyne, vyčistenie a opravenie 
odtokových kanálov na budove školy. 

3.  Je nutné opraviť aj druhú časť strechy 
Z rozpočtu na prevádzku sme vymenili školský nábytok, skrine, školské lavice a 

stoličky v ďalších triedach, vymenili sme školské tabule, podarilo sa nám počas 
vianočných prázdnin vymeniť podlahovú krytinu v triedach. Zakúpili sme učebné 
pomôcky, mapy, výučbový softvér,  pohovky do spoločenskej miestnosti. V dvoch 
triedach máme interaktívne tabule s pripojením na internet. Jednu sme dostali od ÚIPŠ, 
druhú sme si zakúpili. Zabezpečili sme internetové prípojky pre učiteľov pracujúcich 
s notebookmi.  
Pedagogickí zamestnanci, ktorí sa prihlásili na vzdelávanie ĎVUI a Modernizácia 
vzdelávacieho procesu získali pre seba a školu 5ks notebookov, projektory aj počítač.  
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
(§ 2 ods. 1 písm. m). Príloha  priložená Správa o hospodárení za predchádzajúci 
kalendárny rok. 
 
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n 
 Tento školský rok bol poznamenaný mnohými ďalšími zmenami. Do praxe sa 
dostal nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, o odmeňovaní 
zamestnancov spolu s vyhláškou o kreditovom systéme. Potrápili sme sa s nedostatkom 
učebníc pri realizácii druhého roka reformy, s tvorbou Školského vzdelávacieho 
programu(ŠkVP) a učitelia s tvorbou pedagogických dokumentov pre 2. a 6.roč. Všetky 
zmeny vyžadovali operatívnu tímovú spoluprácu. 
Výsledkom bolo prijatie Školského vzdelávacieho programu, ktorý vytýčil stratégiu 
a smerovanie školy. Na základe analýzy ŠkVP pre 2. a 6 ročník sme vytvárali ŠkVP pre 
3. a 7.ročník. 
 
Analýza ŠkVP 2009/2010 
2.ročník 
V rámci ŠkVP boli voliteľné hodiny využité na zavedenie výuky anglického jazyka od 
1.ročníka, čo pokračuje aj v 2.roč., a na posilnenie slovenského jazyka a literatúry ako aj 
prierezovej témy Tvorba projektov a prezentačné zručnosti s dotáciou 0,5h ako 
samostatného predmetu.  
Slovenský jazyk a literatúra 2.roč 

Hodinová dotácia výrazne zlepšila a mnohostranne obohatila úroveň vyučovania.  
Pani učiteľka sa zamerala na rozvoj čitateľských zručností, podporu záujmu o detskú 
literatúru. Žiaci pravidelne navštevovali knižnicu a o prečítaných knihách diskutovali 
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a navzájom si prečítané knihy odporúčali. Okrem toho, že sa skvalitnili čitateľské 
zručnosti žiakov, rozvíjala sa aj ich fantázia a tvorivosť. 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 2.roč. 
 Prierezová téma  nadviazala na skúsenosti z predošlého roku a bola 
nenahraditeľná pri aplikácii poznatkov rôznych vyučovacích predmetov. Žiaci sa učili na 
jednotlivých témach pracovať dlhodobejšie, precíznejšie, zapojiť viaceré zdroje 
informácií, spolupracovať s rodinou, učili sa vyhľadávať informácie a  vypracované 
projekty prezentovať pred kolektívom . 
Anglický jazyk 2.roč. 
 Vyučovanie anglického jazyka nadviazalo na pozitívne skúsenosti zo zavedenia 
výučby od  1.roč. Kým v prvom ročníku bolo vyučovanie zamerané prevažne na 
dramatizáciu, pesničky, básničky, v druhom ročníku sa pridalo  aj písanie jednoduchých 
tvarov slov. Hravé formy vyučovania motivujú deti  k nadšeniu  a záujmu  o cudzí jazyk. 
Počas školského roka vytvorili dva malé projekty Moje strašidielko, zameraný na časti 
tela a tváre a Môj jedálny lístok, zameraný na jedlá a nápoje. Tento školský rok sme sa 
opäť presvedčili o opodstatnenosti výuky anglického jazyka od mladšieho školského 
veku, od 1. ročníka.  
6. ročník 
Matematika  6.roč. 

Vďaka zvýšenej časovej dotácii o jednu hodinu  si  žiaci mohli lepšie osvojiť 
učivo. Konkrétne tematické celky sa mohli prebrať hlbšie, systematickejšie, čo umožnilo 
lepšiu predstavivosť a ucelenosť učiva 
Biológia  6.roč. 

Pridelená hodina umožnila venovať sa témam, najmä praktickým cvičeniam 
a aktivitám, ktoré sú v obľube u žiakov. Žiaci mali dostatočný priestor na prezentáciu 
svojich prác a bol dostatočný priestor aj na vzdelávanie formou náučných filmov na 
DVD. 
Environmentálna výchova 6.roč. 

Prierezová téma ako samostatný predmet našla svoje opodstatnenie v školskom 
vzdelávacom programe, jej zaradenie hodnotí pani učiteľka vysoko pozitívne. Na 
hodinách je vytvorený dostatočný priestor,  teoretický aj praktický,  na ochranu životného 
prostredia, na diskusiu a projekty o aktuálnych environmentálnych problémoch. 
Fyzika  6.roč. 

Navýšením časovej dotácie sa vytvoril dostatočný priestor na to, aby sa žiaci 
naučili pracovať v skupine, diskutovať o možných riešeniach a prezentovať výsledky  
svoje  práce za skupinu. Žiaci mohli prezentovať svoje projekty – pokusy, ktoré si sami 
pripravili. 
Geografia 6.roč. 

Rozširujúce hodiny boli využité na prehĺbenie osvojených vedomostí a zručností. 
Žiaci mali možnosť vyhľadávať informácie a zaujímavosti, prezentovať  ich  ostatným 
spolužiakom. Mohli si prezrieť zaujímavé filmy o polárnych oblastiach a iných krásach 
prírody, oboznámiť sa so životom obyvateľov Austrálie a Ameriky. 
Informatika 6.ro č. 

Polhodinová dotácia je veľmi málo pre zvládnutie jednotlivých tém pre deti, ktoré 
nemali žiadnu skúsenosť s počítačom. 0,5h bolo použité na posilnenie tematických 
okruhov: Informácie okolo nás, Komunikácia prostredníctvom IKT, Princípy fungovania 
IKT, Informačná spoločnosť, Algoritmické myslenie a realizáciu časti Multimediálnej 
výchovy. 
Nemecký jazyk 6.roč. 
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Ako druhý cudzí jazyk sa začína učiť od 6.roč. a má 1h dotáciu v ŠVP, čo je málo 
na vyučovanie jazyka. Posilnenie o 1h bolo využité na precvičovanie a upevňovanie 
naučených gramatických javov, slovnej zásoby a rozvoj komunikácie. 
Slovenský jazyk 6.roč. 
 Posilnenie dotácie o 1h sa využilo na opakovanie a aktualizovanie učiva, 
doplnenie učiva zaujímavými textami s problémovými a tvorivými úlohami  aj využitím 
IKT.  
Predmetové komisie a metodické združenie odporúčali dané dotácie ponechať aj pre 
nasledujúci školský rok. 
 
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 zloženie žiakov 
� Príjemné, tiché okolie školy 
� Malá škola rodinného typu, učiteľ pozná 

každého žiaka 
� Rešpektovanie práv dieťaťa, Žiacka rada 
� Školský psychológ 
� Široká ponuka záujmových krúžkov 
� Kvalifikovaný pedagogický kolektív 

tvorivých učiteľov využívajúcich 
moderné, netradičné stratégie a postupy 
pre zvýšenie efektivity vyučovania 

� Kvalitná výučba cudzích jazykov Aj, Nj 
� Možnosť integrácie detí, starostlivosť 

o nadaných žiakov 
� Množstvo mimoškolských aktivít 
� Úspechy v súťažiach 
� 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 
� Možnosti priebežného 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 

 

Príležitosti Ohrozenia 
� realizácia medzinárodných projektov 
� vylepšiť možnosti pohybu detí vo 

vonkajších priestoroch pre šport a voľný 
čas 

� nedostatočná distribúcia učebníc 
� postavenie učiteľa v spoločnosti 
� finančné ohodnotenie 
� prílišná feminizácia školstva 
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� Podkrovie prestavať 
� Opraviť druhú časť strechy 

 

� odchod žiakov 5.roč. na gymnáziá 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 
 V tomto školskom roku, viac ako inokedy, sme sa venovali dezinfekcii celého 
zariadenia. Vyskytol sa jeden prípad vírusu A(H1N1), museli sme monitorovať zdravotný 
stav žiakov. O publicitu sa nám postarali médiá, ktoré o nás písali v dennej tlači 
a spôsobili medzi rodičmi nervozitu a obavy. Epidémiu sme nezaznamenali, napriek tomu 
mnohí rodičia nechali svoje dieťa preventívne doma. Celú situáciu sme riešili 
v kooperácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

Škola je priestor, kde žiaci aj učitelia trávia väčšinu dňa. Snažíme sa, aby tento 
priestor, či exteriér alebo interiér bol, v rámci možností, čo najpríjemnejší. Estetizácia 
životného prostredia sa realizuje žiackymi výtvarnými prácami, ale aj postermi 
a projektmi, ktoré vypracovali žiaci. Vstupnú „mrežu“, ktorá má zabezpečiť ochranu osôb 
aj majetku, sa nám podarilo vkusne vyzdobiť postavičkami, ktoré ušila p. učiteľka. Motív 
sa mení podľa ročného obdobia. 
Na základe učebných plánov a ŠkVP bol vypracovaný rozvrh hodín, ktorý spĺňal 
psychohygienické podmienky, nedalo sa však vylúčiť, aby žiaci pri danom počte hodín 
nemali aj poobedňajšie vyučovanie. V spolupráci s ŠKD sme sa snažili zabezpečiť 
striedanie práce s odpočinkom a zábavou, aby deti zmysluplne využívali voľný čas 
a pritom dbali aj o vlastnú bezpečnosť a zdravie.  

Z prostriedkov školy sme zakúpili koženkové pohovky do spoločenskej 
miestnosti, do ŠKD pre deti na relax a oddych. 

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

V školskom roku 2009/2010 odovzdalo vzdelávací poukaz 211 žiakov, získané 
finančné prostriedky boli použité na záujmovú činnosť žiakov počas ŠKD a krúžkovú 
činnosť organizovanú školou, finančné ohodnotenie vedúcich krúžkov, nákup materiálu, 
vybavenie počítačovej učebne a pod.  
Nemčina hrou 

Cieľom krúžku bolo oboznámiť žiakov 5.roč. s fonetickými pravidlami 
nemeckého jazyka, základnými komunikačnými situáciami, základnou slovnou zásobou, 
jednoduchými frázami a témami, formou piesní, jazykových hier a riekaniek. 
Volejbalový krúžok 

Program krúžku bol zameraný na zdokonalenie techniky hry- prihrávky, podanie, 
smeč, blok, a istotu pohybu v hráčskom poli. Výsledkom bolo umiestnenie dievčat na 
1.mieste v OK. 
Turistický krúžok I, II 

navštevovali žiaci VI.A, V.A. Na vychádzkach spoznávali okolie Bratislavy, 
chránenú krajinnú oblasť Malé Karpaty. Okrem pozorovania živočíchov a rastlín sa učili 
čítať turistickú mapu, orientovať a správať sa v prírode. 
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Kreatívna tvorba 

Žiaci sa mohli presvedčiť, že tvorivosťou a šikovnosťou, zapojením fantázie 
a predstavivosti, sa dajú vytvárať pekné dielka aj z odpadového materiálu použitím 
 rôznych techník(servítková technika, kašírovanie). 
Turistický 

Pre žiakov 1.stupňa organizovala pani vychovávateľka celodenné výlety počas 
sobôt. Deti okrem toho, že sa hrali, sledovali prírodu v rôznych ročných obdobiach, 
vytvárali si pozitívny vzťah k prírode a snažili sa o jej ochranu dodržiavaním pravidiel 
a čistoty. Zúčastnili sa aj na otvorení letnej turistickej sezóny a získali od organizátorov 
odznak a diplom úspešného turistu. 
Výtvarný krúžok 

Cieľom krúžku bolo viesť deti k láske k umeniu, tvorivosti, citu aj radosti 
z maľovania a objavovania a podporovať talenty. Pracovali s rôznym materiálom aj 
rôznymi výtvarnými technikami a výsledky práce vždy vyhodnotili. Žiacke práce boli 
vystavené aj u pána prezidenta, za čo sme dostali aj ďakovný list. 
Šikovné ruky 

Krúžok bol zameraný na vyšívanie, udržanie a rozvíjanie ľudových tradícií.. Žiaci 
mali získať kompetencie v súlade s výchovným programom z oblasti Človek a svet práce. 
Rôzna úroveň a vek detí si vyžadovali individuálny prístup. 
Výtvarný krúžok I 

Cieľom krúžku bolo, aby žiaci získali čo najviac teoretických vedomostí 
nevyhnutných pri komponovaní umeleckého diela, pri práci s materiálom. Žiaci vytvorili 
množstvo pekných prác, ktoré prispeli k výzdobe školy, aktuálne podľa ročných období 
a aktuálnych sviatkov. 
Počítačový krúžok 

Využívaním časopisu Infovekáčik si žiaci osvojili prácu s myšou pri kreslení, 
využili rôzne techniky pri maľovaní ceruzkou, štetcom alebo sprejom, naučili sa vhodne 
používať farebné odtiene, dopĺňať text do kresby a uložiť si svoje práce do priečinka. 
Vytvorili vlastné pozdravy ku Dňu matiek. 
Aerobik 

Deti zvládli množstvo prvkov, krokových variácií, jednoduchých zostáv. Väčšina 
nemala problém skĺbiť kroky s melódiou. Náročnejšie zostavy, ktoré mali nacvičené 
predviedli na Vianočnej akadémii, na gitarovom koncerte  aj na školskom karnevale. 
Slovenčina hrou 

Krúžok mal dve skupiny, 8. a 9.ročník. Hrou si žiaci osvojovali vedomosti, 
zdokonaľovali sa v aplikácii v bežnej praxi, hra sa uplatňovala ako mimoriadne pozitívna 
forma práce. V 9.roč. sa okrem toho žiaci pripravovali na testovanie. 
Matematika inak  – 9. ročník   

Matematika výrazne rozvíja myslenie žiakov, preto má kľúčové postavenie  
v systéme vzdelávania. Žiakov vedie k poznaniu, že teória je nevyhnutná pre riešenie 
praktických úloh a že teória vzniká riešením praktických problémov a úloh. 
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Žiaci v rámci krúžku riešili úlohy zo starších ročníkov KOMPARA a MONITORU, resp. 
TESTOVANIA 9. Celá koncepcia krúžku bola zameraná na úspešné absolvovanie 
celoplošného testovania – Testovanie 9. Prostredníctvom modelových úloh si preskúšali 
znalosti z aritmetiky, algebry a geometrie, naučili sa pracovať s testami. Rozvíjajú si 
takto predstavivosť, obrazotvornosť, schopnosť tvoriť odhady. Učia sa správne používať 
terminológiu, symboliku a metódy práce. 
Gitarový krúžok 

navštevovali žiaci rôznych ročníkov a rôznej úrovne, podľa toho sa pripravovali 
v rôznych fázach; počnúc správnym držaním tela, zvládnutím základnej, jednoduchej 
harmónie a rytmov, po zdokonaľovanie v hre, speve a  priberanie akordov. Vyvrcholením 
úsilia bol tradične gitarový koncert. 

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

Spolupráca školy s rodičmi je veľmi dobrá, väčšina rodičov prejavuje záujem 
o školskú prácu detí a pravidelne sa informuje, či už prostredníctvom žiackych knižiek, 
konzultácií alebo formou rodičovských združení, ktoré sa konajú pravidelne 5x ročne. 
Poradenskú službu rodičom poskytuje aj školský psychológ. Rada rodičov úzko 
spolupracuje s riaditeľkou školy, okrem návrhov a pripomienok k chodu školy prispieva 
aj finančne pre deti, z čoho má úžitok aj škola – nákup pracovných zošitov, kníh do 
žiackej knižnice, odmeny žiakom za súťaže, školská diskotéka, Mikuláš. Z rozhodnutia 
Rady rodičov sa žiakom 9.roč. uhradilo prípravné testovanie KOMPARO. 

Za dôležitú službu poskytujúcu rodičom, žiakom aj učiteľom považujeme činnosť 
školského psychológa. Z hodnotiacej správy o činnosti uvádzame niektoré 
najdôležitejšie úlohy: 

� Práca s neprospievajúcimi žiakmi a žiakmi učiacimi sa pod svoje možnosti, 
navrhovanie priamych a nepriamych intervencií do výchovno-vzdelávacieho 
procesu 

� V spolupráci s CVPP diagnostikovanie špecifických vývinových porúch učenia 
a následná reedukácia 

� Spolupráca s pedopsychiatriou a logopedickou ambulanciou 
� Poznávanie žiakov s problémami a poruchami v správaní a v spolupráci 

s triednymi učiteľmi podieľanie sa na eliminácii týchto problémov 
� Individuálne poradenské konzultácie o žiakoch, podľa problematiky, poskytované 

učiteľom a rodičom 
� Príprava a realizácia programov pre žiakov, zameraných na rozvoj ich osobnosti 

a duševného zdravia, sociálnych zručností a sociálnej kompetencie 
I.A,B Stimulačný grafomotorický program zameraný na rozvoj, ovládanie 

a stimuláciu jemnej motoriky. Cieľom programu bolo harmonizovať súčinnosť motoriky 
a psychiky dieťaťa, súhra zrakového, sluchového a pohybového analyzátora, zlepšenie 
priestorovej orientácie 

III.B Rozvoj interpersonálnej kooperácie, program bol zameraný na zlepšenie 
sociálnej klímy a riešenie konfliktov v triednom kolektíve, rozvíjanie sociálnych 
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kompetencií a zručností. Priniesol zlepšenie správania žiakov, snahu o kooperáciu 
v triede 

IV.A Ochrana detí pred násilím cieľom programu bolo zlepšiť ochranu detí pre 
násilím, informovať o právach a povinnostiach, viesť deti k spolupráci, tolerancii 
a zamysleniu sa nad postojmi a hodnotami, zmena nežiaducich stereotypov, hlavne 
agresivity. 

6.,7.,8.roč. absolvoval program Mosty k tolerancii, ktorého cieľom bolo 
efektívne predchádzanie rozličným formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a ostatným 
prejavom intolerancie. Po skončení prednášok s interaktívnymi hrami, mohli žiaci 
vyjadriť svoje názory a postoje k danej problematike 

IX.A Preventívny program „PROFTEENS“  profesionálna orientácia a voľba 
povolania. Cieľom bolo poznávať a diagnostikovať schopnosti, záujmy, osobnostné 
predpoklady žiakov nevyhnutné pre správny výber strednej školy a budúce j profesie. 
Jednotlivé stretnutia boli zamerané na sebapoznávanie (záujmy, postoje, osobné 
vlastnosti, ašpirácie, schopnosti) a individuálne konzultácie so žiakmi aj rodičmi. 

� Organizovanie projektov „Dobrá krajina“, „Dobrý anjel“(pozri projekty) 
� Vedenie Žiackej rady 

 
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími 
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole 
podieľajú 
vzťahy sa nedajú merať, ale prelínajú sa celou činnosťou školy, aktivity školy zamerané 
pre verejnosť a rodičov (i) príp. bod (o).       
 V tomto školskom roku vzťahy medzi žiakmi v škole dostala za úlohu 
monitorovať školská psychologička, ktorej úlohou bolo anonymnou anketou zistiť 
a odokryť možné formy šikanovania. Výsledky vyšli pozitívne v prospech školy. 
Nezaznamenali sme vážnejšie problémy so šikanou na škole. Väčšina detí uviedla, že 
chodí so svojimi problémami za triednym učiteľom alebo vedením školy bez rozpakov 
a hneď, keď je to dôležité. Z výsledkov je zrejmé, že najkritickejším obdobím pre deti je 
5.,6.roč. S pribúdajúcim vekom sa agresivita u detí znižuje a naopak zvyšuje sa 
socializácia, sebaúcta, empatia, asertivita, tolerancia a uvedomenie si dôležitosti zastania 
si slabších. 
Naša škola má uzavretú zmluvu o spolupráci s UK. Za vynikajúcu spoluprácu sme dostali 
poďakovanie od vedúceho katedry psychológie filozofickej fakulty a Certifikát 
a ďakovný list od dekana pedagogickej fakulty. Za spoluprácu pri príprave študentov 
v oblasti pedagogickej a odbornej praxe bol škole udelený TITUL FAKULTNEJ 
ŠKOLY. 
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e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2009/2010 – príloha   
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1. stupeň 8/0 173/0 168/0 0 5/0 0 -8 
2. stupeň 6/0 160/0 153/0 0 7/0 0 -2 
spolu 14 333/0 321/0 0 12/0 0 -10 
%   96,40%  3,60%   

Poznámka:  
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mimo územia SR 

S
pr

áv
an

ie
 

P
oc

hv
al

a 
ria

di
te
ľo

m
 š

ko
ly

 

P
ok

ar
ha

ni
e 

ria
di

te
ľo

m
 š

ko
ly

 

Z
ní

že
ná

 z
n

ám
ka

 
2.

 s
tu

p ňa
 

Z
ní

že
ná

 z
n

ám
ka

 
3.

 s
tu

pňa
 

Z
ní

že
ná

 z
n

ám
ka

 
4.

 s
tu

pňa
 

%
 ž

ia
ko

v 
so

 
zn

íž
en

ým
i 

zn
ám

ka
m

i 

P
oč

et
 

zá
šk

ol
ák

ov
 

1. stupeň 46 3 0 0 0 0 0 
2. stupeň 38 3 2 0 0 1,25% 0 
spolu 84 6 2 0 0 0,6% 0 
znížené známky zo správania boli udelené za opakované porušovanie školského poriadku 
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spolu 14448 16931 31379 106,73 
 
► vírus bol potvrdený u jednej žiačky, ale rodičia preventívne nechali deti doma. 
O nepriaznivú publicitu sa nám postarali médiá.  
 
        Mgr. Elena Uríčová v.r. 
        riaditeľ školy 
 
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 2009/2010 
 
 
 

Mgr. Vladimír Podracký  v.r 
      predseda rady školy  
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ZŠ Hlboká 2009 
 
 
 
Zdroj 111      428 066,20Eur 
 
Pridelené fin. prostr. z normatívov  421 671,-Eur 

Vzdelávacie poukazy    6 395,20Eur 

  
Zdroj 41     133 459,78 Eur 
 
Pridelené fin. prostr. od zriaďovateľa 116 088,-Eur 
 
Príjmy     17 371,79 Eur 
 
Z toho    školné  8 788,38 Eur 

nájomné 5 295,32 Eur 
sponzorské 1 059,90 Eur 
Podn.ŠJ 2 228,18 Eur 

 
Spolu dotácie    561 525,98 Eur 

 
 
Čerpanie  ZŠ    437 540,89 Eur 
 

Z toho  mzdy  256 202,16 Eur 
Odvody  88 101,91 Eur 
Prevádzka  93 236,82 Eur 

 
ŠKD    72 075,59 Eur 

 
Z toho mzdy  51 144,47 Eur 
Odvody  17 691,79 Eur 
Prevádzka  3 239,33 Eur 

 
ŠJ    51 909,50 Eur 

 
Z toho mzdy  32 577,83 Eur 
Odvody  10 919,36 Eur 

   Prevádzka  8 412,31 Eur 
 

Spolu čerpanie    561 525,98 Eur 
 
        Vypracovala: Ing. Horanská 


