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Búdková 3 3 63 64 1 101,58
Projekty - Semafórik - môj kamarát, Adamko hravo-zdravo, Chráň svoje múdre telo, 
English for children, Cesta rozprávkami a i.; cudzí jazyk (AJ); krúžok -  tanečný, 
keramický, výtvarný, kurzy plávania, korčuľovania, lyžovania, základy práce s PC

Gorazdova 3 3 63 70 7 111,11
Prvky projektu Krok za krokom, Zdravie v školách, Montessori, Angličtinka v našej 
škôlke, Nemčinka, Tešíme sa z pohybu a hudby, aktivity zamerané na zdravý životný 
štýl; krúž, kurz - plávania, korčuľovania, lyžovania

Javorinská 3 3 63 66 5 104, 76
Projekty - Svet je pre všetkých, Póla radí deťom,  Snehulienka tak trocha inak, 
Cestou zdravia, Adamko hravo-zdravo; krúžky -  výtvarný, anglického jazyka, 
tanečnej rytmiky, ľudovej tvorivosti; korčuľovanie, predplavecký výcvik

Malá 2 2 41 42 0 102,43
Projekty - Buď fit - olympizmus pre najmenších, Šikovníček, Farbičkovo, 
Dopraváčik, krúžky - tanečný, hra na flautu; plavecký kurz; cudzí jazyk (AJ)

Myjavská 2 2 41 40 0 97,56

Projekty - Hravé pískanie - zdravé dýchanie,  Muzikoterapia, Cookie and friends, 
Lego Dacta, Športom k zdraviu, Adanko hravo-zdravo, Zebrička lekárnička, Na ceste 
hravo a bezpečne, Tajomstvo ohňa, Indiánsky týždeň; krúžky - hra na zobcovej 
flaute, práca s PC, výtvarný; cudzí jszyk (AJ)

Šulekova 4 4 84 91 8 108,33
Voľné pokračovanie projektu Škola podporujúca zdravie, Bezpečná skôlka, 
keramický a tanečný krúžok, kurz -  plávania, korčuľovania, lyžovania, gymnastiky; 
cudzí jazyk (AJ)

Timravina 4 4 84 88 0 104,76
Projekty -Krok za krokom, Mám rád seba aj teba, Čo dokážu fraby, Ovečky, krúžky -  
enviromentálny, výtvarný, folklórny; plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, cudzí jazyk 
(AJ,NJ)  
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1. lokalita - západná časť MČ

Zameranie
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Ferienčíkova 2 2 41 40 0 100,00
Využívanie ponúk poskytovaných organizáciami v SM -  Bibiana, Gašparkovo; 
krúžky - tanečný, výtvarný, plavecký kurz., korčuľovanie, lyžiarsky výcvik

Grösslingová 4 4 84 82 0 97,61
Projekty - Medvedík Nivea, Bezpečne do školy, Poznávajme krásu nášho mesta, 
Chránime si prírodu, Kniha - priateľ človeka; krúžky - dramatický, tanečný 
Hviezdička, plavecký výcvik, korčuľovanie

Medená 3 3 63 60 0 95,23
Projekty - Adamko hravo-zdravo, Zdravé zúbky, Tajomstvo jednej kvapôčky vody, 
Čítanie pre najmenších, Bezpečná škôlka; krúžky - výtvarný, tanečný, plavecký 
výcvik, cudzí jazyk (AJ)

Tabaková 3 3 63 67 4 106,34
Prvky projektu krok za krokom, Waldorfská škola, Adamko hravo-zdravo, Ovečky, 
Moje mesto, Bezbečná škôlka, krôčik k umeniu; krúžky - tanečný, spevácky; kurzy -  
plavecký, korčuľovanie, lyžovanie, cudzí jazyk (AJ) 

Škarniclova 2 2 41 37 0 90,24
Projekty - Bezpečná škôlka, Športová olympiáda, Čítanie pre najmenších, 
Objavujeme prírodu, Poznaj svoje mesto, radostné Vianoce; krúžky - tanečno-
spevácky, výtvarný, krzy plávania a korčuľovania, cudzí jazyk (AJ)

2. lokalita - severovýchodná časť MČ

Zameranie
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Beskydská 2 2 41 42 0 102,43

Projeky - Ochraňuj prírodu, Svet je pre vetkých, Adamko hravo-zdravo, Správaj sa 
bezpečne, Otvorená škola, Otužovaním predchádzame chorobám, V zdravom tele 
zdravý duch, Ľudské telo; krúžky - tanečný, anglického jazyka, Malí majstri; kurzy- 
plávania, gymnastiky

Karadžičova 4 4 84 79 0 94,04
Projekty - Veselé leto, Bezpečne na ceste, Olympiáda Slovensko OFDM, ZOO; 
krúžky - výtvarný, tanečný, práca s PC, plavecký kurz, korčuľovanie, cudzí jazyk 
(AJ)

Kuzmányho 3 3 63 72 9 114,28

Prvky projektu Krok za krokom, Zdravá škola, Zdravý úsmev, Waldorfská škola, 
Montessori; výtvarné projekty, hry formou dýchacej gymnastiky; krúžky - pohybový, 
tanečný, hra na flaute, joga; kurzy - plavecký, lyžiarsky, korčuľovanie, cudzí jazyk 
(AJ)

Špitálska 2 2 41 43 3 104,87
Posilnenie výchovy k ľudovým a kultúrnym tradíciám; projekty - Adamko hravo-
zdravo, Liečivé bylinky, Póla radíd deťom, Chorý medvedík; krúžky - hudobno-
dramatický, výtvarný, plavecký výcvik, cudzí jazyk (AJ)

29. augusta 4 4 84 72 0 85,71
Zbližovanie a bezproblémové nažívanie dvoch národností - slovenskej a maďarskej, 
posilňovanie úcty k vlastnej kultúre, k materinskému a štátnemu jazyku, plavecký 
výcvik, cudzí jazyk (AJ)

Vazovova 3 3 63 66 6 104,76

Prvky projektu Zdravie v školách, Čisté zúbky, Pola radí deťom,Adamko hravo-, 
zdravo, Nemocnica u medvedíka, Sladkosti závislosťou, Psík, ktorý pomáha 
udržiavať poriadok v meste; krúžky - tanečný, spevácky, výtvarný, anglického 
jazyka, dramatický; kurzy - korčuľovania; cudzí jazyk (AJ)

3. lokalita - juhovýchodná časť MČ časť

Zameranie
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spolu
špecializov
ané

nevyužité

Dubová 21 6 0 13 211

Mudroňova 27 8 0 20 444

spolu
špecializov
ané

nevyužité

Hlboká 20 6 0 14 317

Jelenia 26 2 0 24 260

Vazovova 29 5 0 24 504

ZameranieAktuálny 
počet žiakov

2. lokalita - severovýchodná časť MČ

Základná škola
Počet učební

Aktuálny 
počet tried

Lokality (3) zohľadňujú územné členenie  MČ Bratislava - Staré Mesto (komunikácie, železničnú trať, rieku)

1. lokalita - západná časť MČ
Zameranie

Vzdelávanie žiakov v oblasti cudzích jazykov - angličtina, nemčina, uplatňovanie informačných a 
komunikačných technológií, realizácia pohybových pohybových aktivít; projekty - Škola chrbtice, 
Infovek, Správaj sa normálne; početná krúžková činnosť
Školský vzdelávací program Farebná škola, výchovný program Mudráčik, rozšírené vyučovanie 
cudzích jazykov od 1. ročníka, využívanie IKT, tanečná výchova v 1. ročníku, organizovanie 
okresných športových súťaží (Staromestská liga), Športovej olympiády pre MŠ; bohatá  krúžková 
činnosť

Základná škola
Počet učební

Aktuálny 
počet tried

Aktuálny 
počet žiakov

Sieť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Staré Mesto v školskom roku 2010/2011 - zameranie základných škôl 

Vzdelávanie detí občanov SR, ktorí sa hlásia k nemeckej národnostnej menšine a záujemcov. 
Možnosť získať Sprachdiplom - certifikát stredného stupňa znalosti nemeckého jazyka (na 
realizácii sa podieľa Goetheho inštitút). Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka. Pestrá 
ponuka krúžkov; projekty - eTwinning, Pfarrer D.Alexy Preis, Škola hudby, Čítame s Osmijankom, 
Kým nie je príliš neskoro, Cesta k emocionálnej zrelosti, Nenič svoje múdre telo, Severka, Stand 
up!

Zameranie: rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy, vzdelávanie žiakov v špeciálnych triedach s 
narušenou kominikačnou schopnosťou a s poruchami učenia pri normálnom intelekte, vzdelávanie 
individuálne integrovaných žiakov v bežných triedach; projekty - Angličtina v pesničkách, Mliečna 
liga, Infovek, Nechaj ma, chcem sa učiť sám, Zdravý životný štýl, Modrá škola;  zaujímavá 
krúžková činnosť
Zameranie: rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. (anglický/nemecký jazyk); technická 
výchova a informačné technológie, informatika; projekty - Olympijske festivaly detí a mládeže, 
Otvorená škola pre šport, Správaj sa normálne, Tvorivá dieľna detí, Zvyšovanie gramotnosti detí v 
európskych jazykoch; bohatá krúžková činnosť
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spolu
špecializov
ané

nevyužité

Grösslingová * 26 9 0 11 245

Jesenského** 17 3 0 9 158

Škarniclova*** 28 6 0 19 370

Základná škola
Počet učební

Aktuálny 
počet tried

Aktuálny 
počet žiakov

3. lokalita - juhovýchodná časť MČ

***   3 triedy poskytuje MŠ 
**     5 tried poskytuje  ZUŠ

Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov - anglický; využívanie IKT; projekty - Poďme spolu, 
podporíme našu školu, Bezpečná škola, Modrá škola, SME v škole, Orange; aktivity UNESCO 
školy, bohatá krúžková činnosť
Cudzie jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, vyučovanie informatiky, bohatá  projektová 
činnosť (i s celoslovenskou pôsobnosťou) napr. Kvalitný život, Všetci v pohybe, Svet v Bratislave, 
Pocta majstrovi, Náš spisovateľ,... krúžky - volejbal, basketbal, futbal, stolný tenis, školský časopis, 
zdravotnícky, dramatický..

Poznámky:

*       4 tried poskytuje pre MŠ, 2 triedy pre Prešporkovo

Zameranie: rozšírené vyučovanie cudzích jazykov (anglický /nemecký jazyk); využívanie IKT, 
výučba pomocou interaktívnej tabule, projekty - UNESCO, Európa v škole, Správaj sa normálne,  
Ekologická dedina, Naša Bratislava, záujmová činnosť

Zameranie


