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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení 

2. metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006 k vyhláške MŠ SR č.9/2013 

3. koncepčného zámeru školy 

4. plánu práce ZŠ Nejedlého 8 na školský rok 2014/2015. 

5. Pedagogicko- organizačných pokynov na školský rok 2014/2015 

6. vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení 

a predmetových komisií 

7. informácií o činnosti Rady školy pri ZŠ Nejedlého 8 

8. ďalších podkladov:  vyhodnotenia projektov 

                                    vyhodnotenia predmetových olympiád a súťaží  

                                          vyhodnotenia spolupráce so spoločenskými organizáciami  

                                          webovej stránky školy, školskej kroniky, školského časopisu Blik 

 

1. – 5. Základné údaje o  škole 

 

Názov školy  Základná škola 

Adresa  školy Nejedlého 8, 841 02 Bratislava 

Telefónne číslo  02/64530006                      

Faxové číslo  02/645 30006                          

Internetová adresa školy  www.zsnejedleho.edupage.org,    
 

Elektronická adresa školy zsnejedleho@centrum.sk 

Zriaďovateľ  Miestny úrad, Mestská časť Bratislava-Dúbravka  

 

6. Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno 

Riaditeľka školy PaedDr. Lena Kampmillerová 

Zástupca riaditeľa  Mgr. Zuzana Olejková 

Vedúca MZ ŠKD Eva Hegyiová  

Vedúca ŠJ Anna Machová 

http://www.zsnejedleho.edupage.org/
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7. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

7.1 Údaje o Rade školy 

 

Rada školy pri ZŠ Nejedlého 8 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 po voľbách dňa 17.6.2008. 

 

7.2 Členovia rady školy 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. JUDr. Dušan Mikuláš člen zriaďovateľ (od 16.1.2015) 

2. Tomáš Husár člen zriaďovateľ ( od 16.1.2015) 

3. Miriam Ružovičová člen rodič ( od 20.4.2015) 

4. Dáša Koledová podpredseda rodič ( od 19.11.2014) 

5. Mgr. Matej Nagy člen zriaďovateľ (od 16.1.2015) 

6. Bc. Miroslav Sedlák člen zriaďovateľ ( od 16.1.2015) 

7. Anna Machová člen nepedagogický zamestnanec školy 

(26.6.2014) 

8. Andrea Balážová člen rodič (od 2.10.2013) 

9. Mgr. Daniela Gaburjáková člen pedagogický zamestnanec školy ( od 

1.10.2013) 

10. Ing. Margareta Vašková člen pedagogický zamestnanec školy (od 

25.9.2012) 

11. Ing. Michaela Michalíková predseda Rodič ( od 25.6.2013) 

 
V Rade školy sa uskutočnili nasledovné zmeny:  

 

 Od 16.1.2015 boli delegovaní za zriaďovateľa nasledovní členovia Rady školy: JUDr. Dušan 

Mikuláš, Tomáš Husár, Mgr. Matej Nagy a Bc. Miroslav Sedlák. Delegovaná za rodičov bola 

dňa 19.11.2014 Dáša Koledová. Ku dňu 20.4.2015 odstúpila z Rady školy p. Chynoradská, 

delegovaná za rodičov bola následne p. Miriam Ružovičová. 

 
7.3. Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2014/2015: 

 

Rada školy zasadala v školskom roku 2014/2015 štyrikrát a s pani predsedníčkou Rady školy 

Ing. Michalíkovou sme komunikovali operatívne podľa potrieb školy, žiakov, rodičov. 

Zasadnutia rady školy : 

zasadnutie Rady školy 08.10.2014 
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Program stretnutia bol nasledovný: 

1.Informácia o výsledkoch volieb do RŠ za nepedagogických zamestnancov 

2. Predloženie materiálov v zmysle zákona 596 /2003 Z.z.   

3. Aktuálne informácie ohľadom ZŠ Nejedlého  

Pani riaditeľka  PaedDr. L. Kampmillerová  poskytla RŠ nasledovné informácie a predložila  

tieto dokumenty: 

a. štatistické údaje o škole (počty žiakov, zamestnancov), 

b. interné smernice, 

c. školský poriadok školy aj s doplnenými zmenami (prevádzka školskej družiny 

v čase od 6.00 – 17.30 hod.),  

d. správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 

e. koncepčný zámer rozvoja školy, 

f. správa o výsledkoch hospodárenia školy, 

g. návrh na zameranie a úpravy v učebných plánoch, 

h. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu,  

i. návrh rozpočtu (revitalizácia ihriska, postupná výmena lámp v triedach, 

modernizácia školskej kuchyne, modernizácia odb. učební, zriadenie kuchynky pre 

deti) 

j.  navýšenie počtu vyučovacích hodín anglického a nemeckého  jazyka v učebných 

osnovách 

k. zmeny v legislatíve (zákon č. 317/2009 Z. z) týkajúce sa výberového  konania  na 

post riaditeľa školy, 

l. prevádzka školskej knižnice (štvrtok 14.00-15.00) 

m. aktualizácia webovej stránky (informácie pre rodičov, rozvrhy jednotlivých tried, 

internetová žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov, školský parlament, ...) 

n. informácie o podujatiach, ktoré sa uskutočnili  a  plánovaných akciách, ktoré sa 

uskutočnia v nasledujúcich mesiacoch  na ZŠ Nejedlého: 

 Projekt Zelená škola  

 fungovanie Školského parlamentu,  Deň jabĺk,  ktorý sa bude konať dňa  

21.10.2014 

 nové vybavenie tried, školskej knižnice 

 

zasadnutie Rady školy 26.11.2014 

Program: 

1) Informácia o výsledkoch volieb do RŠ za rodičov  

2) Voľba podpredsedu RŠ 

3) Informácie o aktivitách ZŠ 
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Pán Ing. Čecho informoval o zmenách v mestskom zastupiteľstve po komunálnych 

voľbách, dôsledkom čoho pravdepodobne príde k výmene členov rady škody za 

zriaďovateľa (mestskú časť). Ing. Čecho zároveň poďakoval za spoluprácu a následne Ing. 

Michalíková ocenila a poďakovala za činnosť v RŠ všetkým poslancom. 

 

Pani Ing. Vašková informovala o doterajších aktivitách a plánovaných akciách 

a podujatiach školy: 

 Akcia „Daruj hračku do ŠKD“ 

 Návšteva výstavy „Bibliotéka“ 

 Návšteva výstavy „Tutanchamon“ 

 Súťaž základných škôl IV. obvodu „Žijeme v Európe“ 

 Nové aktivity „Zelenej školy“ 

 Ing. Vašková informovala členov RŠ o pilotnom testovaní Monitoru žiakov 5. ročníka 

 Ing. Michalíková sa pýtala, či sa robí príprava žiakov 5. ročníka na prijímacie 

pohovory na 8-ročné gymnáziá – Ing. Vašková informovala, že sa organizuje príprava 

pre žiakov 9. ročníka – je však veľmi nízky záujem 

 

zasadnutie Rady školy 24.03.2015 

 

Program: 1) Predstavenie nových členov RŠ za zriaďovateľa 

2) Informácia k voľbám do RŠ za rodičov 

3) Informácie o ZŠ  

 

Pani riaditeľka Kampmillerová informovala o  súčasnom stave školy 

a plánovaných/prebiehajúcich aktivitách na škole: 

 výška rozpočtu ZŠ Nejedlého 

 v zime - problémy s vykurovaním (zanesené rozvody, vykurovanie nie je možné 

regulovať separátne pre MŠ, chodby, triedy – vysoké náklady na kúrenie) – potreba 

systému hydraulickej regulácie (finančné náročné), informácia postúpená 

zriaďovateľovi  

 p. riaditeľka zaslala požiadavku na zriaďovateľa ohľadom rovnomerného 

rozmiestnenia detí z FORTUNY; informácia od p. Nagy – školská komisia otvorila 

túto tému a bude sa ňou zaoberať 

 potreba úpravy internetových káblov na budove školy – finančne náročné; zahrnuté  

v rozpočte školy 

 potreba opraviť ihriská v areáli školy v spolupráci so zriaďovateľom; poznámka od p. 

Mikuláša – nemá význam  začať s opravou, ak sa nebude regulovať prístup na tieto 

ihriská  

 otvorenie 4 prvých tried v ďalšom školskom roku (zrušenie malej tanečnej sály)  

 p. riaditeľka pozvala členov RŠ na akciu „Noc v knižnici“, ktorá sa bude konať 

31.3.2015 



Základná škola, Nejedlého 8, 84102 Bratislava 
 
 

7/38 
 

 príprava akcie „Nejedlého bumerang“ – výmena kníh, zapojenie verejnosti, pred 

školou bude umiestnená búdka, kde si bude možné zameniť knihu 

 príprava akcie „Deň športu“ 26.05.2015 (testy, kvízy, workshopy, pozvaní sú 

významní slovenskí športovci), škola hľadá sponzorov na financovanie akcie 

 príprava akcií „Deň Zeme“, Popoludnie so zelenou školou, Zdravý životný štýl 

 školský parlament 

 spolupráca s MŠ 

 „Niečo jedlé z Nejedlého“ – varenie v školskej kuchynke 

Odporúčania od členov RŠ a úsilie školy na zlepšenie situácie: 

 zaslať žiadosť o finančný príspevok na zriaďovateľa,  

 naformulovať výzvu na akciu daruj knihu – zapojiť do akcie aj kolegov rodičov 

v zamestnaní;  

 

zasadnutie Rady školy 24.06.2015 

Ukončenie  školského roka 2014/2015 (zhodnotenie a plány na budúci školský rok 

2015/2016). Pani predsedníčka Rady školy pekne poďakovala za spoluprácu  v Rade školy. 

7.4 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 

 

Názov Meno vedúceho 

PK – humanitné predmety Mgr. Zuzana Olejková 

PK – prírodovedné predmety Mgr. Zuzana Bovanová 

MZ 1.- 4. ročník Mgr. Zuzana Dvoranová  

MZ ŠKD Eva Hegyiová 

 
7.5 Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy: 

Vedúci MZ a PK 

 pôsobili ako poradný orgán riaditeľky školy 

 konkretizovali hlavné úlohy a poverovali jednotlivých členov zodpovednosťou pri 

ich plnení 

 kontrolovali plnenie učebných plánov a štandardov, súlad medzi ŠVP a ŠkVP 

 zabezpečovali spoluprácu medzi učiteľmi daných predmetov a vedením školy 

 podieľali sa na rozhodovaní o zásadných metodicko – riadiacich otázkach 

 mali zodpovednosť za metodickú a odbornú úroveň vyučovacích predmetov 

v rámci svojho MZ a PK v škole a vystupovali ako odborní garanti 
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 priebežne informovali vedenie školy o dosahovaných výsledkoch, použitých 

metódach svojej práce, o dosahovaných výsledkoch, sledovali všetky informácie, 

ktoré mohli pomôcť k skvalitneniu vyučovania 

 zabezpečovali  zavádzanie nových foriem práce do vyučovacieho procesu 

 koordinovali vstupné a výstupné previerky 

 riadili svoju činnosť štatútom MZ a PK 

 stretnutia MZ a PK sa v školskom roku 2014/2015 uskutočnili  štyrikrát-päťkrát, 

na zasadnutiach podrobne analyzovali výchovnú a vedomostnú úroveň žiakov. 

Vedenie školy sa zúčastňovalo týchto zasadnutí a dôsledne kontrolovalo plnenie 

prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov. 

 predkladali na kontrolu vedeniu školy zápisnice zo zasadnutí, vyhodnocovacie 

správy plnenia úloh, návrhy a opatrenia na zlepšenie práce. 

 

Vyhodnotenie činnosti MZ 1.stupňa a odporúčania pre školský rok 2015/2016: 

Počas školského roka 2014/2015 členovia MZ plnili nasledovné ciele: 

 vytvárať pozitívnu klímu v triede 

 riešiť problémové situácie  

 rozvíjať komunikatívne kompetencie a čitateľskú gramotnosť, najmä čítanie 

s porozumením, zvyšovať slovnú zásobu aj u detí z málopodnetného prostredia 

nielen na hodinách SJL, ale aj na hodinách PDA, VLA, ETV  

 klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjať jazykový prejav, prácu s informáciami a 

schopnosť argumentovať 

 zapájať žiakov do rôznych projektov 

 rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti 

žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomie v 

oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania sa žiakov 

k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním 

životného prostredia, o čom svedčí aj množstvo aktivít zameraných na danú 

problematiku 

 využívať knižnično-informačné služby a podujatie knižníc 

 zapojiť sa do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy 

 realizovať školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy 

ku zdraviu 
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 rozvíjať osvetovú činnosť žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, 

zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť 

 zapojiť žiakov do pohybových aktivít v športových krúžkoch, vyvrcholením bol už 

tradične Deň športu 

 rozvíjať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu 

humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa a rodovej 

rovnosti 

 predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 

intolerancie, rasizmu 

 organizovať  rôzne besedy so spisovateľmi 

 viesť žiakov k bezpečnosti a ochrane zdravia 

 organizovať podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc, Týždňu 

slovenských knižníc (marec Noc v knižnici)  

 viesť žiakov k návštevám školskej knižnice počas celého školského roka 

 v prírodovedných predmetoch uplatňovať zásady spájania teórie s praxou 

 využívať interaktívne zážitkové učenie a  projektové vyučovanie 

 v matematike v 1. ročníku venovať zvýšenú pozornosť nácviku úrovne zručností 

žiakov v numerickom počítaní a rozvoju logického myslenia 

 na hodinách výtvarnej výchovy využívať netradičné formy vyučovania,  prácu aj 

s odpadovým materiálom. 

 pri práci s integrovanými, problémovými a menej úspešnými žiakmi využívať 

individuálny prístup 

Všetky stanovené ciele boli v školskom roku 2014/2015 splnené. 

 
Návrhy a opatrenia na školský rok 2015/2016: 

 navýšiť počtu hodín telesnej výchovy o 1 hodinu týždenne na 1. stupni 

 zorganizovať súťaž o najčistejšiu triedu a šatňu 

 zlepšiť vzájomnú hospitačnú činnosť počas celého školského roka 

 

Vyhodnotenie činnosti PK humanitných predmetov a odporúčania pre školský rok 

2015/2016: 

Počas školského roka 2014/2015 všetci členovia PK humanitných predmetov plnili 

nasledovné ciele: 
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 umožniť žiakom sebahodnotenie, ale aj hodnotenie iných žiakov 

 podnecovať aktivitu žiakov na hodine 

 zvyšovať čitateľskú gramotnosť a odbornú úroveň verbálneho prejavu na hodinách 

 slovenského jazyka, dejepisu, náboženskej, občianskej náuky, nemeckého 

a anglického jazyka s využívaním čítania rôznych textov a veku primeranej odbornej 

literatúry 

 využívať školskú knižnicu a pokračovať v spolupráci s obvodnou knižnicou 

 venovať zvýšenú pozornosť regionálnym dejinám a viesť žiakov k ochrane kultúrnych 

a historických pamiatok 

 venovať zvýšenú pozornosť  talentovaným žiakom a zapájať ich do súťaží 

 venovať zvýšenú pozornosť  žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, pôsobiť 

na nich podnetne primeraným edukačným vyťažením a slovným hodnotením ich práce 

vo zvýšenej miere 

 prehlbovať záujem žiakov o dané predmety využívaním súťažných a zábavných 

foriem výučby, televíznych a rozhlasových relácií, internetu a multimediálnych CD 

a DVD 

 využívať školské výlety a exkurzie na spoznávanie Slovenska, jeho histórie a kultúry 

 

 zúčastňovať sa seminárov a priebežných vzdelávaní podľa ponuky MPC po dohode 

s vedením školy 

 pri vyučovaní využívať projekty, zážitkové učenie a prvky dramatizácie, čím sa dané 

predmety stanú atraktívnejšími 

 pravidelne prehodnocovať dosahované výsledky žiakov, analyzovať nedostatky, prijať 

opatrenia na  ich odstránenie, viesť evidenciu vstupných a výstupných prác 

 venovať pozornosť metodickému vzdelávaniu prostredníctvom virtuálnej knižnice 

www.zborovna.sk, www.datakabinet.sk, www.komensky.sk, www.bezkriedy.sk, 

www.oskole.sk 

 usilovať sa o podporu kreditného systému a kariérneho rastu 

 zapájať sa do ponúkaných súťaží a projektov, spolupráca s kolegami 

 pozitívne reprezentovať školu na verejnosti 

 sledovať dodržiavanie TVVP na jednotlivých predmetoch 

 

 dôsledne pripraviť a vyhodnotiť vstupné testy zo SJL pre všetky ročníky II. stupňa 

 

 navštíviť divadelné predstavenie pre žiakov (podľa ponuky) 

http://www.zborovna.sk/
http://www.datakabinet/
http://www.komensky.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
http://www.oskole.sk/
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 využívať internetovú žiacku knižku pre lepšiu komunikáciu školy a rodičov 

 

 spolupracovať s CPPPaP 

 

 realizovať vyučovacie hodiny pre žiakov s interaktívnou tabuľou 

 

 zvyšovať finančnú gramotnosť najmä na hodinách občianskej náuky 

 

 dôsledne pripraviť žiakov 9. ročníka na Testovanie 9  

 

Všetky stanovené ciele boli splnené jednotlivými vyučujúcimi. 

 

Odporúčania pre školský rok 2015/2016: 

 

 naďalej pokračovať v plnení hlavných cieľov ŠkVP „Tvorivá škola - úspešný žiak 

 dôsledne sa sústrediť na prípravu žiakov na Testovanie 9 zo slovenského jazyka 

a žiakov 5.ročníka na testovanie T 5 

 rozvíjať a dbať u žiakov všetkých ročníkov na čitateľskú gramotnosť 

 

 

Vyhodnotenie činnosti PK prírodovedných predmetov a odporúčania pre školský rok 

2015/2016: 

Počas školského roka 2014/2015 všetci členovia PK prírodovedných predmetov plnili 

nasledovné ciele: 

 venovať sa žiakom nadaným aj slaboprospievajúcim 

 pristupovať individuálne k výučbe začlenených žiakov  

  zapojiť žiakov  do matematických súťaží ( MO, Pytagoriáda, Klokan, Pikopretek) 

  zamerať sa  na prípravu žiakov na úspešné zvládnutie Testovania 9 

  venovať  pozornosť čitateľskej gramotnosti, čítaniu textu slovných úloh 

s porozumením 

 v predmete informatika  nadobudnúť zručnosti pri používaní a využívaní moderných 

informačných technológií, pri používaní internetu  využívať stránky k bezpečnému 

používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, 

www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk. 

 pokračovať v plnení EAP medzinárodného programu Zelená škola 

 zamerať sa na logické, ale aj  tvorivé myslenie 

 využívať teoretické vedomosti v každodennej praxi  

http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.pomoc.sk/
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 viesť žiakov k samostatnému úsudku a tvorbe vlastných projektov  i s využitím IKT 

Všetky stanovené ciele boli splnené jednotlivými vyučujúcimi. 

 

Odporúčania pre školský rok 2015/2016: 

 na vyučovacích hodinách dbať na čítanie textu s porozumením 

 podporovať logické myslenie žiakov 

 využívať inovatívne metódy výučby 

 podporovať u žiakov aktívne osvojovanie vedomostí  

 

Vyhodnotenie činnosti MZ ŠKD: 

Počas školského roka 2014/2015 všetci členovia MZ ŠKD plnili nasledovné ciele v súlade 

s výchovným programom Detskou rukou k ekológii: 

1. Vzdelávacia činnosť  

 čítanie encyklopédií 

 pozeranie dokumentárnych filmov 

 čítanie s porozumením 

 práca s časopisom 

 riešenie tajničiek a krížoviek 

2. Esteticko-výchovná činnosť 

 nácvik básní, piesní, tancov, reklamy 

  počúvanie rozprávok -  reprodukcia  

 používanie rôznych techník v kreslení: tuš, ruky, krieda, pastel + vodová farba,  

 fúkanie do farieb, koláže 

3. Pracovno-technická činnosť 

 výroba rôznych dekorácií 

 stavanie stavieb 

 modelovanie z plastelíny 

 výroba zvierat z korálok 

Táto činnosť sa čiastočne prelína s environmentálnou činnosťou, kde žiaci využívali 

odpadový materiál a recyklovali ho výrobou rôznych výrobkov ako napr.: vázy, akvárium,  

kuriatka, bábiky, lienky, svietniky, lev, vence, krokodíl, anjel, dopravné prostriedky, motýle, 

vence, stromčeky, chobotnice, kvety, ...  

4. Telovýchovná činnosť  

  športové disciplíny v telocvični a na ihrisku 
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 kolobežky, švihadlá, trampolína: posilňovanie svalstva a kondície 

 rebriny,  fitlopty: správne držanie tela 

 loptové, kruhové, kolektívne hry, tenis, hula hoop 

5. Prírodovedno-environmentálna činnosť 

  sadenie semienok 

  pozorovanie rastu 

 založenie herbára 

 práca s knihami Liečivé rastliny a Eko-kniha 

 beseda o separovaní a šetrení vodou a energiami 

6. Spoločensko-vedná činnosť 

 naučiť sa: 

a. prijímať prehry 

b. kolektívne spolupracovať 

c. s úctou správať k učiteľom a spolužiakom 

 protidrogová beseda (1.+ 2. odd.) 

 prvá pomoc – vedomostná súťaž (1.+ 2. odd.) 

 beseda o slovenských sviatkoch a tradíciách 

 

Akcie ŠKD v školskom roku 2014/2015: 

 Šarkaniáda 

 Halloweenská párty 

 Mikulášska diskotéka 

 Vianočné trhy 

 Výrobky pre budúcich prváčikov 

 Výzdoba a akcia Noc v knižnici 

 Zapojenie sa do projektov MČ Dúbravka – valentínske srdcia a veľkonočné vajcia na  

stromoch pri DK Dúbravka 

 Workshop, breakdance, detské dielne v DK Dúbravka 

 Skauting  

 Besiedka ku Dňu matiek 

 Návšteva cukrárne 

 Výroba nátierok  
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 Zapojenie sa do projektu „Celé Slovensko číta deťom“ – spolupráca s dúbravskou 

knižnicou 

 Melónová párty 

 Akcia jablko- citrón – spolupráca s políciou a poisťovňou Generali 

 Piknik 

 Deň športu 

 

 

8. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015  

 

Ročníky 

Stav k 15.9.2014 Stav k 31. 8. 2015 

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 - 61 - - 2 48 3 - 57 - - 2 46 

2. 2 - 50 - 1 1 43 2 - 46 - - 1 40 

3 2 - 37 - 1 1 20 2 - 37 - 1 1 13 

4. 2 - 35 - 2 1 19 2 - 33 - 2 1 16 

5. 1 - 30 - 1 - - 1 - 30 - 1 -  

6. 1 - 17 - - - - 1 - 18 - 1 -  

7. 1 - 17 - 2 - - 1 - 17 - 2 -  

8. 1 - 17 - 3 - - 1 - 18 - 3 -  

9. 1 - 14 - - - - 1 - 14 - - -  

Spolu 14 - 278 - 10 5 130 14 - 270 - 10 5 115 

 

 

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:  
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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 

86 
45 7 3 

4 
52,32 8,13 3,49 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

 

Žiaci 9. ročníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy 

 

 

Žiaci 5. ročníka 

 

Počet žiakov 

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 

8 6 6 0 0 0 

 

Žiaci 7. ročníka 

 

Počet 

žiakov 

7 . 

ročníka 

Prehľad o počte žiakov 7. ročníka prijatých na  2-r. učilište a OÚ 

2.roč. učilište 

 

OU Dúbravská cesta 

 

Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

Počet žiakov 9. roč. 

 

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

Gymnáziá 
Stredné odborné 

školy* 
SOU-3. ročné OU-2.ročné 

14 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

1 1 8 8 5 5 0 0 
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Žiaci 8. ročníka 

 

Počet 

žiakov 

8 . 

ročníka 

Prehľad o počte žiakov 8. ročníka prijatých na  SŚ  

Bilingválne gymnáziá Na iné školy* 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

1 0 0 0 0 0 
* športové školy, hudobno-tanečná škola atď. 

 

 

 

Počet 

žiakov 

8 . 

ročníka 

Prehľad o počte žiakov 8. ročníka prijatých na  2-r. učebný odbor 

Prihlásení Úspešní Prijatí 

0 0 0 

 

9. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania  

 
(Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov priemerný 

prospech z jednotlivých predmetov a výsledky externých meraní t. j. Testovanie 9 

v podmienkach ZŠ).  

 

Hodnotenie žiakov našej základnej školy je v súlade s hodnotiacimi kritériami školského 

vzdelávacieho programu „Tvorivá škola- úspešný žiak“. Žiaci 1. ročníka boli hodnotení  

slovne.  

Hodnotenie žiakov 1. ročníka 

 
Počet žiakov 

1. ročníka 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- veľmi dobré výsledky - 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- dobré výsledky - 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- slabé výsledky - 
1. A 17  

( z toho 1 

v zahr.) 

15 1 - 

1. B 20 20 - - 

1.C 20  

( z toho  

1 v zahr.) 

17 1 1 žiačka neprospela 
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Hodnotenie žiakov 1. stupňa 2. – 4. ročník 

 

Hodnotenie žiakov 2. stupňa 5. – 9. ročník 

 

 
 
 Výsledky externých meraní – Testovanie 9 

 

Trieda 

Počet 

žiako

v 

Z toho 

písalo 

M Ø poč. 

bod. v 

SR 

M Ø poč. 

bod. 

triedy 

M Ø v 

% v SR 

M Ø v 

% 

triedy 

Sj Ø 

poč. 

bod. v 

SR 

Sj Ø poč. 

bod. 

triedy 

Sj Ø v 

% v SR 

Sj Ø v 

% 

triedy 

9. A 14 14 10,54 6,79 52,68 33,93 15,02 12,07 62,58 50,30 

 

 

Ročník 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL ANJ MAT PDA VLA HUV VYV PVC TEV IFV Ø triedy 

2.A 1,49 1,39 1,21 1,25 1,23 1,00 1,02 - 1,00 1,00 1,18 

2.B 1,37  1,47   1,34 1,05 1,07 1,00 1,00 - 1,00 1,09 1,15 

3.A 1,76 1,7 1,73 1,76 1,49 1,00 1,00 - 1,00 1,00 1,38 

3.B 1,26 1,46 1,21 1,03 1,26 1,00 1,00 - 1,00 1,02 1,14 

4.A 2,35 2,25 2,18 1,86 1,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 1,57 

4.B 1,71 1,47 1,59 1,33 1,42 1,00 1,00 1,00 1,00 1,16 1,26 

Ø 

predm. 
1,66 1,62 1,54 1,38 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,07 

Ø tried 

1,28 

Ročn

ík 
SJL ANJ NEJ MAT INF FYZ CHE BIO GEO DEJ OBN 

H 

U 

V 

VYV TSV 

ETV 

 

NBV 

VUM FG SEE Ø tr. 

5.A 1,99 1,99 1,62 1,88 1,00 - - 1,62 2,01 1,60 1,28 1,00 1,03 1,01 1,00 - - - 1,46 

6.A 2,28 2,31 1,88 2,56 1,00 2,00 - 1,99 1,91 1,59 1,42 1,11 1,02 1,00 1,00 - - - 1,65 

7.A 2,53 2,49 2,13 3,1 1,19 2,39 - 

 
2,43 

 

 

2,26 2,66 1,99 1,30 1,06 1,43 1,36 - - 1,06 1,96 

8.A 2,94 2,8 2,67 3,00 1,13 2,85 2,8 2,63 2,42 2,63 2,57 - - 1,56 1,7 1,06 - - 2,34 

9.A 3,07 3,00 2,97 2,97 1,19 2,75 2,86 2,97 3,04 3,28 2,46 - - 1,65 - 1,15 2,4 - 2,55 

Ø 
predm. 

2,56 2,52 2,25 2,70 1,102 2,50 2,83 2,33 2,33 2,35 1,94 1,14 1,04 1,33 1,27 1,11 2,4 1,06 
Ø tr. 

  1,99 
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I. stupeň 1. polrok 2. polrok II. stupeň 1. polrok 2. polrok 

Ospravedlnené hodiny 
7000 7265 

Ospravedlnené  

hodiny 
5455 6064 

priemer na žiaka 41,44 41,99 priemer na žiaka 65,55 71,73 

Neospravedlnené 

hodiny 
0 0 

Neospravedlnené 

hodiny 
55 554 

priemer na žiaka 0 0 priemer na žiaka 0,798 7,48 

 

 

 

Údaje o počte udelených pochvál a pokarhaní v jednotlivých ročníkoch za II. polrok 

2014/2015 

 
Ročník Pochvala triednou 

učiteľkou 

Pochvala 

riaditeľkou školy 

Pokarhanie 

triednou učiteľkou 

Pokarhanie 

riaditeľkou školy 

1.ročník 52    

2.ročník 29 1   

 3. ročník 13 2 2  

4.ročník 30 1   

5.ročník 9 1   

6.ročník 5 3   

 7. ročník 3 3 1  

8.ročník 2  3  

      9.ročník 2 2   

 

 

Údaje o počte udelených znížených známok zo správania v jednotlivých ročníkoch  

za školský rok  2014/2015 

 

I. polrok 

 
Ročník Znížená známka zo 

správania stupeň 2 

Znížená známka zo 

správania stupeň 3 

Znížená známka zo 

správania stupeň 4 

8.ročník 1   

      9.ročník  1  

 

II. polrok 

 

 
Ročník Znížená známka zo 

správania stupeň 2 

Znížená známka zo 

správania stupeň 3 

Znížená známka zo 

správania stupeň 4 

4.ročník 1   

8.ročník 1 1  

      9.ročník 1 1  
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10. Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

v školskom roku 2014/2015  

 
1. stupeň 

 

2. stupeň 

 

Ročník Trieda                                     Uplatňované učebné plány 

5. 5.A 
ŠkVP ISCED 2  RUP B rozšírenie a prehlbovanie obsahu predmetov 

 ANJ, NEJ,  INF, MAT  

6. 6.A 
ŠkVP ISCED 2, RUP A rozšírenie a prehlbovanie obsahu predmetov  

SJL, ANJ, NEJ, BIO,DEJ, GEO, INF  

7. 7.A 
ŠkVP ISCED 2, RUP A  rozšírenie a prehlbovanie obsahu predmetov  

SJL, ANJ, NEJ, BIO,  INF, MAT 

8. 8.A 
ŠkVP ISCED 2, RUP A rozšírenie a prehlbovanie obsahu predmetov  

           NEJ, BIO, DEJ, GEO, MAT, VUM 

9. 9.A 
ŠkVP ISCED 2, RUP A rozšírenie a prehlbovanie obsahu predmetov 

 NEJ, BIO, GEO,OBN, MAT, FIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník Triedy Uplatňované učebné plány 

1. 1.A, 1.B,1.C 
ŠkVP ISCED 1  RUP B rozšírenie a prehlbovanie obsahu predmetov  

SJL, ANJ, PDA, TEV 

2. 2.A, 2.B 
ŠkVP ISCED 1 RUP A rozšírenie a prehlbovanie obsahu predmetov  

SJL, ANJ, VYV 

3. 3.A, 3.B 
ŠkVP ISCED 1 RUP Arozšírenie a prehlbovanie obsahu predmetov  

SJL, PDA, MAT 

4. 4.A,4.B 
ŠkVP ISCED 1 RUP A rozšírenie a prehlbovanie obsahu predmetov  

SJL, PDA, VLA,MAT 
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11. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 

predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

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

+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2014/2015 

 

Predmet 
Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný 

predmet 

Nemecký jazyk                      0     (II. stupeň) 

Anglický jazyk 2 (Mgr. Kromková 1.A, Mgr. Chlepková 1.C) 

Informatika 2 (Mgr. Vargová, Bc. Pravda) 

Finančná 

gramotnosť 

1 (Mgr. Gaburjáková) 

Etická výchova 1 (Horná) 

Hudobná výchova 2 (Horná, Mgr. Vargová) 

Výtvarná výchova 2 (Bc. Pravda, Mgr. Vargová) 

Fyzika 1 (Ing. Vašková) 

Chémia 1 (Ing. Vašková) 

Výchova umením 1 (Mgr. Vargová) 

 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 

Zamestnanci ZŠ – spolu 38 Zamestnanci ŠKD – 

spolu 

5 

Z toho PZ* 
   22 

Z toho PZ 
 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 22 - kvalifikovaní 4 

- nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní 1 

- dopĺňajú si vzdelanie  - dopĺňajú si vzdelanie  

Z toho NZ** 
 

 Z toho NZ 
 

Z počtu NZ  Z počtu NZ  

- školský psychológ*** - - upratovačky 3 

- špeciálny pedagóg 0   

- asistent učiteľa -   

- upratovačky 3 
Školská kuchyňa a jed. 

6 

- ostatní  2   

Spolu počet zamestnancov ZŠ + ŠKD + ŠJ                             33 

Z celkového počtu zamestnancov školy počet PZ                  27 
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Forma 

vzdelávania 
Počet vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 
Adaptačné 

(Mgr. Gerbáčová, Mgr. 

Diasníková,  

Bc. Pravda) 

3 3 0 3 

Funkčné inovačné  

(PaedDr. 

Kampmillerová) 

1 1 0 1 

Funkčné   

(Mgr. Olejková) 
1 0 0 1 

Inovačné 

(Mgr. Kromková, Mgr. 

Chlepková) 

2 2 0 2 

Finančná gramotnosť 19 19 0 0 

 

12. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 
Mesiac Názov akcie Počet žiakov/triedy Pedagogický dozor 

September Európsky deň 

jazykov 

41 (5.A, 7.A) PhDr. Jurenková, p. 

Horná 

 Cezpoľný beh 12 (8.A, 9.A) Mgr. Kuťková 

 Exkurzia do 

jablkových sadov 

v Dunajskej Lužnej 

39 (5.A, 6.A) p. Horná, Ing. 

Vašková 

Október Šarkaniáda v ŠKD 80 všetci vychovávatelia 

 Palacinková párty v 

ŠKD 

20 (I. oddelenie) Mgr. Diasníková 

 Zber papiera 20 p. Hegyiová 

 Výchovný koncert- 

Výhody a riziká 

sociálnych sietí 

57 (5.A, 6.A, 7.A) p. Horná, Ing. 

Vašková, PhDr. 

Jurenková 

 Výstava 

Tutanchamon 

30 (6.A, 7.A, 8.A 

9.A) 

Mgr. Vargová, PhDr. 

Jurenková 

 Deň jabĺk všetci žiaci všetci vyučujúci 

 Praktická časť OZO 94 (5.A, 6.A, 7.A, 

8.A, 9.A) 

p. Horná, Mgr. 

Vargová, Mgr. 

Bovanová, PhDr. 

Jurenková, Ing. 

Vašková, Mgr. 

Gerbáčová 

 Exkurzia hvezdáreň 

Hlohovec 

49 (3.A, 3.B, 4.A, 

4.B) 

Mgr. Kuťková, Mgr. 

Gaburjáková, Bc. 

Šulovská 

 Záložka spája školy všetci žiaci všetci vyučujúci 

 Medzinárodný deň 

školských knižníc 

žiaci 1.stupňa vyučujúce 1.stupňa 
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Mesiac Názov akcie Počet žiakov/triedy Pedagogický dozor 

 Halloween deň vo 

4.A 

14 (4.A) Mgr. Gaburjáková 

November Výstava Bibliotéka 31 (6.A, 8.A) Ing. Vašková, Mgr. 

Gerbáčová 

 Výstava 

Tutanchamon 

54 (3.A, 3.B, 4.A, 

4.B, 5.A) 

Mgr. Gaburjáková, 

Mgr. Kuťková, p. 

Horná 

 Minihádzaná 9 (5.A, 6.A) Mgr. Kuťková 

 Projekt Daphné- 

Vtáčiky na cestách 

55 (1.A, 1.B, 1.C) vyučujúce 1. 

ročníkov 

 Znalosti slovenského 

národa 

4 (7.A, 8.A) Mgr. Vargová 

 Mestečko povolaní 32 (4.A, 4.B) Mgr. Gaburjáková, 

Mgr. Kuťková 

December Návšteva vianočných 

trhov 

129 (3.B, 2.B, 4.A, 

4.B, 5.A, 6.A, 7.A,  

9.A) 

Mgr. Bovanová, 

Mgr. Gaburjáková, 

Mgr. Kuťková, Bc. 

Šulovská, Ing. 

Vašková, Mgr. 

Boháčová, p. Horná 

 Obvodná súťaž 

Žijeme v Európe 

8 (7.A, 8.A) Mgr. Vargová 

 Okresné kolo súťaže 

Šaliansky Maťko 

3 (3.B, 5.A, 6.A) Bc. Pravda 

 Kurz korčuľovania 14 (1.-5.ročník) Bc. Šulovská 

 Vianočná burza všetci žiaci všetci vyučujúci 

 Vianočný koncert všetci žiaci všetci vyučujúci 

Január Tanečný workshop 12 (3.A, 3.B, 4.B) Bc. Pravda 

 Obvodné kolo 

matematickej 

olympiády 

4 (5.A, 9.A) Mgr. Boháčová 

 Tvorivé dielne 15 (2.B, 3.B) Bc. Pravda 

 Anglické divadelné 

predstavenie 

22 (5.A) p. Horná, Mgr. 

Hladíková 

 Lyžiarsky kurz v 

Jasnej 

 Mgr. Kuťková 

 Deň otvorených 

dverí 

všetci žiaci všetci vyučujúci 

Február Poďme sa hrať s 

filmom 

18 (3.B) Bc. Šulovská 

 Okresné kolo súťaže 

Šaliansky Maťko 

1 (3.B) p. Sokolová 

 Dejepisná olympiáda 6 (7.A, 8.A, 9.A) Mgr. Vargová 

 Lyžiarsky kurz na 

Zochovej chate 

19 (1.-4.ročník) Bc. Šulovská 

 Pletenie košíkov 4.A (12) Mgr. Gaburjáková 

 Geografická 

olympiáda 

9 (5.A, 6.A, 7.A, 

8.A) 

Mgr. Vargová 
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Mesiac Názov akcie Počet žiakov/triedy Pedagogický dozor 

 Duálne vzdelávanie- 

kaderník, maskér 

30 (8.A, 9.A) Mgr. Bovanová, 

Mgr. Vargová 

 Fašiangový karneval 90 (žiaci 1.stupňa) všetci vyučujúci 

 Exkurzia 

v Dopravnom múzeu 

15 (3.A) PaedDr. Prokšová 

 Florbal 13 ( 5.-9.roč.) Mgr. Kuťková 

 Valentínska pošta 90 (žiaci 1.-2.stupňa) Mgr. Vargová 

 Exkurzia vo 

Volkswagene 

15 (7.A) PhDr. Jurenková 

 Výchovný koncert 

Aby telo nebolelo 

158 ( 1.-4.ročník) vyučujúce 1. stupňa 

Marec Minihádzaná 9 (5.A, 6.A) Mgr. Kuťková 

 Vybíjaná 10 (5.A, 6.A) Mgr. Gaburjáková 

 Volejbal 10 (7.A, 8.A, 9.A) Mgr. Kuťková 

 Obvodné kolo 

Pytagoriáda 

12 ((3.B, 4.A, 4.B, 

5.A, 6.A, 7.A, 8.A) 

Mgr. Boháčová 

 Divadelné 

predstavenie Myška 

nie je líška 

63 (1.C, 2.B, 3.B, 

4.A) 

Mgr. Chlepková, 

Mgr. Kromková, Bc. 

Šulovská, Mgr. 

Gaburjáková 

 Obvodné kolo súťaže 

Hviezdoslavov 

Kubín 

4 (3.B, 5.A) PhDr. Jurenková 

Mgr. Hladíková 

 Obvodná súťaž Ľ. 

Štúr a štúrovci 

4 (7.A, 8.A) Mgr. Vargová 

 Pečenie Sacherovej 

torty 

9 (9.A) PhDr. Jurenková 

 Beseda so 

spisovateľkou 

Danušou 

Dragulovou- 

Faktorovou 

70 (1.A, 1.B, 1.C, 

2.A, 2.B) 

vyučujúce 

1.ročníkov, Mgr. 

Dvoranová, Mgr. 

Kromková 

 Dobrodružná noc 

v školskej knižnici 

55 (2.-5.ročník) všetci vyučujúci 

 Výstava Voda je 

život 

44 (5.A, 6.A) Ing. Vašková, Mgr. 

Bovanová 

Apríl Obvodné kolo súťaže 

Hviezdoslavov 

Kubín 

2 (8.A) Mgr. Gerbáčová 

 Didaktické hry 134 (1.-4.ročník) všetci vyučujúci 

1.stupňa 

 Literárna súťaž 

Bratislava- moje 

mesto 

50 (4.-7.ročník) Mgr. Kuťková, Mgr. 

Gerbáčová, PhDr. 

Jurenková 

 Účelové cvičenie- 

2.stupeň 

82 (5.-8.ročník) Mgr. Kuťková, p. 

Horná, Ing. Vašková 

 Obvodné kolo súťaže 

Slávik Slovenska 

2 (5.A, 8.A) Bc. Pravda 
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Mesiac Názov akcie Počet žiakov/triedy Pedagogický dozor 

 Filmové predstavenie 

o štúrovcoch 

31 (7.A, 8.A) PhDr. Jurenková, 

Mgr. Vargová 

 Obvodné kolo v 

hádzanej 

21 (7.-9.ročník) Mgr. Kuťková 

 Výstava Voda je 

život 

33 ( 3.B,4.A) Mgr. Gaburjáková, 

Bc. Šulovská 

 Beseda o Eko- 

knižke 

55 (1.A, 1.B, 1.C) vyučujúce 1. 

ročníkov 

 Pilotný projekt 

Superškola 

70 (6.-9-ročník) Ing. Vašková, PhDr. 

Jurenková, p. Horná, 

Mgr. Gerbáčová 

 Pikopretek 17 (5.A, 6.A, 7.A, 

8.A) 

Mgr. Bovanová 

 Deň Európy 32 (7.A, 8.A) Mgr. Vargová, PhDr. 

Jurenková 

 Beseda so 

spisovateľom p. 

Beutelhauserom 

30 (5.A, 7.A, 4.B) Mgr. Gerbáčová, 

PaedDr. 

Kampmillerová 

 Projekt Daphné- 

Kam putujú odpady 

70 (1.A, 1.B, 1.C, 

2.A) 

Mgr. Maneková, 

Mgr. Hargašová, 

Mgr. Chlepková, 

Mgr. Dvoranová 

 Prednáška o zdravom 

životnom štýle 

31 (6.A, 7.A, 9.A) PaedDr. 

Kampmillerová, 

Mgr. Olejková,  

 

 Literárna súťaž Moja 

Dúbravka 

20 (4.B, 5.A, 6.A, 

7.A) 

Mgr. Kuťková, Mgr. 

Gerbáčová, PhDr. 

Jurenková 

 Plavecký kurz 22 (žiaci 1.stupňa) Bc. Šulovská 

Máj Dúbravský beh 60 (2.-9.ročník) Mgr. Kuťková, Mgr. 

Diasníková, Bc. 

Pravda 

 Florbal 12 ( 3.-6.ročník) Mgr. Kuťková 

 Hlasovanie 

o maskota Nejedlíka 

235 (1.-9.ročník) všetci vyučujúci 

 Dúbravský sláviček 2 (5.A, 8.A) Bc. Pravda 

 Tajuplná noc vo 

Vodárenskom múzeu 

25 (2.-5.ročník) Mgr. Gaburjáková, 

Mgr. Olejková, 

PaedDr. 

Kampmillerová 

 Škola v prírode- 

Prašník 

 Mgr. Kuťková, Mgr. 

Gaburjáková, Bc. 

Šulovská 

 Exkurzia Viedeň- 

Dom morí 

42 (5.-8.ročník) p. Horná, PhDr. 

Jurenková, Mgr. 

Bovanová,  

 Návšteva 35 (1.A, 1.B) Mgr. Maneková, 
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Mesiac Názov akcie Počet žiakov/triedy Pedagogický dozor 

divadelného 

predstavenia 

„Drevený tato“ 

Mgr. Hargašová 

 Dopravná akcia 

„Jablko- citrón“ 

9 (3.A, 3.B, 4.B) p. Hegyiová 

 Exkurzia po stopách 

štúrovcov 

5 (7.A, 8.A) Mgr. Vargová 

 Deň športu  všetci vyučujúci 

 Vychádzka do okolia 

školy 

45 (1.A, 1.B, 1.C) Mgr. Diasníková, p. 

Hegyiová 

 Exkurzia do Skalice 42 (2.A, 2.B, 3.A) Mgr. Dvoranová, 

Mgr. Kromková, 

PaedDr. Prokšová 

 Návšteva Starej 

radnice 

13 (3.A) PaedDr. Prokšová 

Jún Futbalový turnaj v 

Dúbravke 

15 ( 5.-7. ročník) Mgr. Kuťková 

 Plážový volejbal 13 (7.-9.ročník) Mgr. Kuťková 

 Deň otvorených 

dverí v Slovenskom 

národnom archíve 

17 (8.A) Mgr. Gerbáčová 

 Slovensko- 

francúzsky futbalový 

turnaj 

40 (1.-9.ročník) Mgr. Kuťková, Mgr. 

Gaburjáková, Mgr. 

Chlepková, Mgr. 

Olejková 

 Detská farma 

Humanita a vodný 

mlyn v Jelke 

43 (1.A, 1.B, 1.C) vyučujúce 1.ročníkov 

 Exkurzia do 

včelárstva 

27 (3.B, 4.A ) Bc. Šulovská, Mgr. 

Gaburjáková 

 Turnaj v 

minihádzanej 

10 (5.A, 6.A) Mgr. Kuťková 

 Návšteva knižnice 

Sekurisova 

40 ( I. a II. oddelenie 

ŠKD) 

Mgr. Diasníková, p. 

Hegyiová 

 Výtvarná súťaž Čaro 

ornamentu 

20 (5.-9.ročník) Mgr. Vargová 

 Dúbravka moja 4 ( 6.A) Mgr. Vargová 

 Plavba loďou na 

Devín 

10 (3.A) PaedDr. Prokšová 

 Exkurzia Bibiana 9 (4.-9.ročník) PhDr. Jurenková 

 Opekačka na 

Železnej studničke 

65 (3.B, 4.A, 4.B, 

6.A) 

Mgr. Gaburjáková, 

Mgr. Kuťková, Bc. 

Šulovská 

 Exkurzia na hrad 

Devín 

35 (7.A, 8.A) PhDr. Jurenková, 

Mgr. Vargová 

 Exkurzia do Starého 

mesta 

20 (5.A) Mgr. Gerbáčová, p. 

Horná 

 Dopoludnie so 240 (1.-9.ročník) všetci vyučujúci 
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Mesiac Názov akcie Počet žiakov/triedy Pedagogický dozor 

Zelenou školou 

 Zber papiera 15 p. Šebestyen 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov súťaže, olympiády 

Umiestnenie - dosiahnuté výsledky 

Obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo 

I- bobor 10 úspešných 

riešiteľov  
  

Pytagoriáda P3, P4, P5 4 úspešní riešitelia   

Geografická olympiáda 6. miesto  

(kat. F), úspešný 

riešiteľ  

(kat. E) 

  

Dejepisná súťaž Štúr a štúrovci 3. miesto   

Matematická olympiáda úspešný riešiteľ 

(kat. Z6) 

  

Dúbravka moja 4. miesto   

Slávik Slovenska 3. miesto   

Test zo znalostí slovenského 

národa 

3. miesto   

Bratislava, moje mesto  1.miesto  

Výtvarná súťaž Čaro ornamentu 1.miesto, 

2. miesto 

  

Žijeme v Európe 1.miesto   

Minihádzaná 3.miesto   

Vybíjaná dievčatá 3.miesto   

Volejbal chlapci 2.miesto   

Hádzaná chlapci 3.miesto   

Hádzaná dievčatá  2.miesto   

Dúbravský beh 1. miesto, 2 x 

3.miesto 

  

Futbal 3. miesto   

Minihádzaná 4. miesto   
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Krúžková činnosť v škole 

 

Názov krúžku Meno vyučujúceho 

Colours  

( pre žiakov 1., 2., 3., 4. ročníka) 

Mgr. Kromková 

Cvičenia zo SJL pre 9.ročník Mgr. Olejková 

Cvičenia z matematiky pre 9.ročník Mgr. Bovanová 

Dejepisno- počítačový pre žiakov 

2.stupňa 

Mgr. Vargová 

Hudobno- pohybová rytmika pre žiakov 

1.ročníka 

Mgr. Gaburjáková 

Počítačový krúžok pre žiakov 3.  4. 

ročníka  

Mgr. Hargašová 

Pohybové hry pre  žiakov 1.ročníka Mgr. Hargašová 

Športový krúžok pre žiakov 2.,3. 

a 4.ročníka 

Mgr. Kuťková 

Športový krúžok pre 2.stupeň (florbal) Mgr. Kuťková 

Šikovníček pre žiakov 1. a 2.ročníka Mgr. Chlepková 

Tvorba školského časopisu (žiaci 1. 

a 2.stupňa) 

Mgr. Jurenková 

 

Podrobnejšia charakteristika jednotlivých krúžkov v školskom roku 2014/2015: 

 

Pohybové hry pre žiakov 1.ročníka- prostredníctvom zábavných pohybových cvičení, 

hier a súťaží  si žiaci zlepšili koordináciu pohybov  a celkový zdravotný stav. Žiaci 

zábavnou formou absolvovali hry na rozvoj osobnosti, pozornosti, obratnosti, vytrvalosti, 

rýchlosti, sily a získali i základné tenisové zručnosti. 

 

Tvorba školského časopisu- náplňou krúžku bolo vydanie 4 čísel školského časopisu 

počas školského roka. Časopis pokračuje vo svojej tradícii, nesie meno Blik a teší sa 

veľkej obľube nielen u rodičov, ale i u rôznych návštevníkov našej školy. Pod vedením p. 

uč. Jurenkovej prispievala do časopisu nielen redakční rada, ale i ďalší žiaci našej školy, 

ktorých príspevky následne redakčná rada upravovala a zaraďovala do aktuálneho čísla. 

Športový krúžok pre žiakov 2.,3. a 4.ročníka- krúžok bol zameraný na nácvik 

základných lokomočných pohybov, správne chytanie a hádzanie lopty, vedenie lopty, 

prihrávky na mieste i v pohybe. Pri nácviku pohybových a prípravných loptových hier sa  

žiaci zamerali na vzájomnú spoluprácu nevyhnutnú v kolektívnych hrách, vzájomnú 

dôveru, bojovnosť, kolektívnosť a emocionálne vyžitie. 

Colours pre žiakov 1.stupňa- krúžková aktivita zameraná na spoznávanie výtvarného 

typu a schopností žiaka prostredníctvom výtvarných hier a aktivít. Rozcvičovanie 
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motoriky, využívanie širokej predstavivosti charakteristickej pre tento vek 

prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností nadväzujúcich 

na detský spontánny výtvarný prejav. Zároveň boli činnosti v krúžku prepojené 

i s používaním anglického jazyka. 

Hudobno- pohybová rytmika- tanečný krúžok viedol žiakov k správnemu držaniu tela, 

koordinácii a využívaniu rytmického a hudobného cítenia každého žiaka. Pomocou 

tanečných krokov sa deti prezentovali malými tanečnými figúrami z ľudového 

a moderného tanca. Ich vystúpenie si mohli pozrieť rodičia počas školskej besiedky 

venovanej všetkým mamičkám pri príležitosti Dňa matiek. 

Športový krúžok pre žiakov 2.stupňa-florbal- krúžok bol zameraný na zdokonaľovanie 

individuálnych loptičkových činností  hráčov  s hokejkou i bez  hokejky, prihrávok na 

mieste i v pohybe,  spolupráce dvojíc, trojíc v útočnej i obrannej činnosti pod vedením 

skúsenej športovkyne Mgr. Jany Kuťkovej. 

Počítačový krúžok pre žiakov 3.,4.ročníka- žiaci hravou formou získavali zručnosti pre 

kreslenie v grafickom prostredí, zoznámili sa so spracovaním grafických informácií 

a s textovým editorom. Naučili sa pracovať s internetom, oboznámili sa s rizikami pri 

práci s internetom, vysvetlili si klady a zápory používania sociálnych sietí. 

Dejepisno- počítačový krúžok- žiaci spoznávali regionálnu históriu a prehĺbili si svoje 

 počítačové zručnosti. Navštívili i niekoľko múzeí (Dúbravské múzeum, SNM) a svoje 

získané vedomosti následne spracovávali v elektronickej podobe. Žiaci sa zároveň 

pripravovali na rôzne dejepisné súťaže. 

Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky- krúžky boli  zamerané na 

intenzívnu prípravu na celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka z dvoch profilových 

predmetov. 

Šikovníček pre žiakov 1.,2.ročníka - krúžok zameraný bolo využívanie širokej škály 

prírodných, umelých a odpadových materiálov a vytváranie z nich prostredníctvom 

použitia rôznych výtvarných techník pekné a estetické detské výtvory.  

 

13. Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená 

 

Zelená škola - v školskom roku 2014/2015 pokračovala škola vo svojom dvojročnom 

schválenom environmentálnom akčnom pláne, ktorého nosnou témou bol odpad. Počas celého 



Základná škola, Nejedlého 8, 84102 Bratislava 
 
 

29/38 
 

školského roka sa nielen žiaci, ale i učitelia, rodičia, nepedagogickí zamestnanci a priatelia 

našej školy snažili plniť úlohy a ciele vyplývajúce z EAP.  

Medzi hlavné aktivity projektu Zelenej školy patrili: 

- Daruj hračku ŠKD- deti priniesli do ŠKD hračku, ktorá bola funkčná, ale doma ju už 

nepotrebovali. V ŠKD poslúži našim žiakom. 

- Literárna súťaž o recyklovaní - jednotlivé súťažné príspevky boli postupne 

uverejňované v Dúbravských novinách. 

- Jesenné upratovanie školského areálu- v rámci ŠKD postupne jednotlivé oddelenia 

upratovali pridelené úseky 

- Tvorba eko- kódexu- žiaci vytvorili spolu s p. učiteľkami 57 Eko- kódexov. 

Nasledovalo celoškolské hlasovanie o víťazný eko- kódex, ktorý je umiestnený vo 

vestibule našej školy. 

- Deň bez odpadov- snaha žiakov a učiteľov vyprodukovať v tento deň čo najmenej 

odpadu. Množstvo odpadu sa poctivo meralo pod dohľadom koordinátoriek Zelenej 

školy. 

- Dopoludnie so Zelenou školou- počas júnového dopoludnia sa všetci žiaci zúčastnili 

úpravy školského areálu, sadenia byliniek, kvetov, kríkov, vedomostného kvízu 

v areáli školy. 

 Výsledkom našej práce bolo získanie certifikátu, vlajky Zelenej školy, ako i možnosť 

používať logo Zelenej školy po dobu dvoch rokov. Teší nás, že sme jediná škola v MČ 

Dúbravka, ktorá sa môže popýšiť touto skutočnosťou. 

 

Niečo jedlé z Nejedlého - v spolupráci so ZRR získala škola finančný grant vo výške  

3000,-eur od Nadácie ČSOB. Počas školského roka škola vďaka týmto financiám vynovila 

školskú kuchynku (kúpili sa nové spotrebiče, riady, kuchynské doplnky). Žiaci sa 1x týždenne 

stretávali na krúžku varenia a pod dohľadom pani učiteľky Hornej varili a pripravovali 

jednoduché jedlá. Recepty týchto jedál následne prekladali zo slovenského jazyka 

 do anglického a nemeckého jazyka, čím si rozvíjali i svoje komunikačné zručnosti v týchto 

svetových jazykoch. Žiaci prezentovali svoje výrobky na DOD, zápise prváčikov, Dni športu 

a na ďalších akciách školy. Výsledným produktom projektu, okrem vynovenej kuchynky, 

bolo vydanie brožúry (receptára) Niečo jedlé z Nejedlého. 
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Zdravá škola- projekt zameraný na podporu zdravia, výchovy k zdravému spôsobu života 

a vytváranie zdravého prostredia v školách. Je založený na princípoch demokracie, osobného 

a sociálneho vývinu, prostriedkoch  uľahčujúcich učenie a tiež podpore mentálneho zdravia. 

Pri stanovení cieľov a úloh sme sa v našom projekte zamerali najmä na výchovu 

a vzdelávanie žiakov i pracovníkov školy k zdravému životnému štýlu, t.j. pozitívny vzťah ku 

škole, k prírode, k životnému prostrediu, k ochrane svojho zdravia.  

Počas jednotlivých mesiacov sme postupovali podľa vopred pripraveného plánu: 

September: 

        - v rámci dopravnej výchovy sme si pripomenuli Európsky svetový deň bez áut  

        - žiakov sme upozornila na dôležitosť mlieka a mliečnych výrobkov v strave  (Svetový   

deň mlieka v školách) 

Október: 

- pri príležitosti  „Svetového dňa výživy“/16. 10./ sme v jednotlivých triedach 

zorganizovali rôzne aktivity- navštívili sme jablkové sady v Dunajskej Lužnej, 

zorganizovali celoškolský Deň jabĺk- súťaže, zábavné vyučovanie 

November: 

      - pripomenuli sme si Svetový deň behu/5.11./ 

 

December: 

      - Svetový deň boja proti AIDS – besedy v rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

      - Vianočné trhy, tvorivé dielne, besiedky 

 

Január: 

      - aktivity v triedach (význam internetu, nástrahy) 

 

Február: 

      - Svetový deň bez mobilu (6.2.) 

      - Deň pre bezpečnejší internet (8.2.) 

      - aktivity v triedach aj mimo školy 

 

Marec:  - 

- Medzinárodný deň žien (8.3.) 

 - Deň zápasu za ľudské práva (25.3.) 

 - Deň učiteľov (28.3.)            

Apríl: 

      - Svetový deň zdravia (7.4.)- aktivity v triedach, besedy 

      - Deň Zeme (22.4.) - aktivity v škole i mimo školy, besedy, exkurzie, turistické                 

        vychádzky- zbieranie odpadu v dúbravských lesoch    
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Máj: 

- Deň športu- celoškolská aktivita , stretnutie so známymi športovými osobnosťami, súťaženie 

v rôznych športových disciplínach, beseda so športovcami, športové turnaje 

- Deň matiek – príprava programu a darčekov 

- Medzinárodný deň mlieka  - spolupráca so ŠJ 

- Výlety, ŠvP, vychádzky 

 

Jún: 

- ŠvP v Prašníku pre žiakov 3.,4., 5.ročníka 

 

 

14. Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou inšpekciou 

Tento školský rok nebola vykonaná žiadna inšpekcia. 

 

15. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 

školy 

 
Budova školy je zachovalá, priestranná, svetlá, niektoré časti boli rekonštruované (výmena 

okien, maľovanie). 

Priestorové podmienky sú vyhovujúce, v tomto školskom roku naďalej využívala priestory 

i materská škôlka. V priestoroch školy sa nachádzajú dve učebne IKT, jedna multimediálna 

miestnosť, jedna školská knižnica, dielne,  dve telocvične, tanečná sála, posilňovňa. Areál 

školy disponuje futbalovým, hádzanárskym a basketbalovým ihriskom, ktoré sú pokryté 

umelým trávnikom.   

Jednotlivé triedy sú postupne vybavované dataprojektormi, premietacími plátnami, novým 

školským nábytkom, policovými zostavami s boxíkmi na uskladnenie pomôcok žiakov. 

Vedenie školy úzko spolupracovalo so ZRR, s rodičmi, ktorí častokrát nezištne pomohli 

s dovybavovaním tried.  

Problémom zostáva vykurovací systém, nutná bola výmena niekoľkých radiátorov. 

Školská jedáleň je priestranná a esteticky zariadená. Denne sa v nej podávajú desiate a obedy 

pre  viac ako 200 stravníkov. Potešujúci je predovšetkým fakt, že v školskej jedálni sa 

nestravujú iba žiaci a zamestnanci školy, ale i externí stravníci. 
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16. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 
viď prílohu – účtovná uzávierka za rok 2014 – na požiadanie  

 
Financie na rok 2014:  

Prenesené kompetencie  

normatívne:     335.904,00 € 

nenormatívne:         10.403,00 € 

z toho: 

- Vzdelávacie  poukazy          6.382,00 € 

- Odchodné        3.406,00 € 

- Žiaci zo SZP           615,00 € 

 

Originálne kompetencie                  92.201,00 € 

z toho:  

- príjem za poplatok ŠKD    18.332,91 € 

- príjem za réžiu ŠJ     24.397,05 € 

-  

Spolu rozpočtované financie na rok 2014:     438.508,00 €   

 

- príjem z poisťovne ( poist. udalosť )     4.207,91 € 

- príspevok na pomôcky pre deti HN        199,20 € 

- príspevok na stravu pre deti HN     1.004,00 €  

Mimorozpočtové financie spolu:                  5.411,11 € 

 

V roku 2014 sme od poisťovne dostali finančné prostriedky ( poistná udalosť z roku 2013 ) 

v celkovej hodnote  4.207,91 €, ktoré sme použili na nákup výpočtovej techniky, 

dataprojektoru a tým sme nahradili ukradnutý majetok.  

 

Mimorozpočtové prostriedky RR: 

- 2% daní                          3.988,00 € 

- Rada rodičov                  4.315,00 €  

- Príspevky rôzne                 329,00 € 

- Projekt – niečo jedlé...    3.000,00 € 

 

Mimorozpočtové prostriedky sa čerpali na podporu vzdelávania v škole, napr. zakúpenie 

učebných pomôcok, servis kopírky, nákup tonerov, kancelárskeho papiera  a nákup 

interiérového vybavenia tried (školské lavice, stoličky, katedra, plátna k dataprojektorom). 
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Zaplatilo sa úrazové poistenie žiakov. Pravidelne sa zabezpečuje hygienické potreby 

a vybavenie toaliet. Nakupujú sa odmeny pri športových a vzdelávacích akciách.   

 

Správa o finančnom hospodárení za rok 2014 tvorí prílohu správy. 

 

17. Cieľ, ktorý si určila škola v koncepčnom zámere rozvoja školy 

na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 
 v školskom roku 2014/2015 sme poskytovali žiakom 1. – 4. ročníka primárne 

vzdelávanie ISCED 1 a v 5. – 9. ročníku nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2, podľa 

školského vzdelávacieho programu „Tvorivá škola- úspešný žiak“, ktorého súčasťou 

je i výchovný program „Detskou rukou k ekológii.“ Školský vzdelávací program bol 

vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED1, ISCED 2. Vo 

vzdelávaní jednotlivých ročníkov sme postupovali podľa dvoch RUP- RUP A pre 

žiakov 2.,3.,4.,6.,7.,8. a 9. ročníka a RUP B pre žiakov 1. a 5. ročníka 

 pokračovali sme v profilácii školy zameranou na vyučovanie cudzích jazykov od  

1. ročníka (anglický jazyk), projektovú činnosť a aktivity zamerané na zdravý životný 

štýl, ekológiu, prírodovedné vzdelávanie a ochranu životného prostredia 

 jazyky sa vyučovali hravou formou od 1. ročníka v čase vyučovania 

a v popoludňajších hodinách i v školskom klube pod vedením kvalifikovanej 

pedagogičky- vychovávateľky pod názvom „Angličtina hrou.“ Nemecký jazyk sa 

vyučoval v rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne od 5. ročníka.  

 vytvárali sme podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v mimoškolskej 

činnosti formou krúžkov 

 formou doučovania sme žiakov 9. ročníka pripravovali na dosiahnutie čo najlepších 

výsledkov v celoslovenskom testovaní a následne na prijímacích pohovoroch 

 nadaní žiaci sa pravidelne aktívne zapájali do jednotlivých predmetových olympiád a 

rôznych súťaží  

 pracovali sme na projektoch: Zdravá škola, Zelená škola, Niečo jedlé z Nejedlého 

a ďalšie 

 zavádzali sme moderné IKT do výchovno – vyučovacieho procesu, žiakov sme už  

od 1.ročníka uvádzali do problematiky projektového vyučovania 

 organizovali sme a zúčastňovali sa športových súťaží 

 pripravovali sme so žiakmi rôzne aktivity tak, aby sme zapojili i čo najviac rodičov   
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 snažili sme sa vzbudzovať u žiakov záujem o literatúru návštevami školskej 

i obvodnej knižnice, besedami so spisovateľmi a podujatím Noc v školskej knižnici  

sme prispeli k formovaniu kladného vzťahu žiaka k literatúre  

 žiaci si zvolili školského maskota „Nejedlíka“- všetky deti maľovali svoju predstavu 

škriatka Nejedlíka a následne volili toho najkrajšieho; maskot Nejedlík sa stal trvalou 

súčasťou života školy 

 počas Noci v knižnici sme slávnostne sprístupnili Nejedlíkov bumerang- knižnú 

búdku stojacu pred vchodom do školy, do ktorej môžu obyvatelia Dúbravky vložiť 

nepotrebnú knihu a následne si i knihu vybrať 

 prezentovali sme činnosť školy na verejnosti prostredníctvom tlače, médií a zapájaním 

sa do súťaží, ako i vydávaním školského časopisu Blik 

 spolupracovali sme s rôznymi organizáciami: zriaďovateľom, Policajným zborom  

v Dúbravke, Dúbravskou televíziou,  NUCEM, DK Dúbravka, CPPPaP, Dúbravským 

spravodajom a materskými škôlkami 

 podporovali sme celoživotné vzdelávanie sa učiteľov, zdokonaľovanie sa 

v zručnostiach v práci s modernými informačnými technológiami a FIG 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a v ktorých sú nedostatky 

 

Napriek nižšiemu počtu žiakov, a tým i menšieho počtu talentovaných žiakov, škola 

dosahovala v rôznych športových súťažiach a predmetových olympiádach pekné 

umiestnenia.     

 Dobré výsledky sú pri umiestňovaní žiakov na stredné školy. V šk. r. 2014/2015 boli 

všetci žiaci úspešne rozmiestnení na stredné školy podľa ich záujmu. 

Silné stránky školy  

 zapájanie sa do projektov 

 priateľská tvorivá atmosféra 

 pozitívna klíma v kolektíve 

 možnosť žiakov vyjadriť svoj názor prostredníctvom školského parlamentu 

 podpora celoživotného vzdelávania učiteľov 

 skvalitňovanie vyučovania cudzích jazykov 

 zvyšovanie počítačovej gramotnosti u žiakov 

 zvyšovanie úrovne používania IKT pedagogickými zamestnancami 
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 získavanie poznatkov u žiakov prostredníctvom IKT  

 zážitkové vyučovanie 

 podnecovanie tvorivosti a kreativity zapájaním žiakov do súťaží a predmetových 

olympiád 

 podporovanie čitateľskej gramotnosti dopĺňaním knižného fondu v školskej knižnici 

 skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu (projektové a zážitkové vyučovanie, 

využívanie IKT, spolupráca v tíme, starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov ) 

 ponuka záujmových útvarov na vzdelávacie poukazy 

 exkurzie, výlety, kultúrne podujatia 

 starostlivosť o integrovaných žiakov a poradenstvo rodičom 

 spolupráca s materskými škôlkami 

 organizovanie: Deň otvorených dverí, Deň športu, besiedky pre rodičov a ďalšie 

školské akcie 

 spolupráca s Radou rodičov a Radou školy 

 estetický areál školy 

 veľmi dobrá úroveň stravy v školskej jedálni 

 názorné vyučovanie pri preberaní učiva 

 zážitkové vyučovanie 

 vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 

 spolupráca s rôznymi organizáciami 

 dobrá spolupráca výchovnej komisie s rodičmi pri riešení problémov so žiakmi 

 

  

Slabé stránky školy 

 vybavenosť kabinetov  a všetkých tried modernou počítačovou technikou 

 chýbajúce internetové pripojenie vo všetkých triedach a kabinetoch 

 nedostatočné finančné ohodnotenie pedagógov 

 sociálne slabšie prostredie školského obvodu 

 koncentrácia žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia- žiaci bývajúci v ubytovni 

Fortuna sú automaticky „žiakmi“ našej školy 

 nedostatok financií na nákup uspokojivého množstva výpočtovej a didaktickej 

techniky na vybavenie všetkých tried 
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18. Ďalšie informácie o škole 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

Vedenie školy sa snažilo pri tvorbe rozvrhu dodržiavať psychohygienické podmienky 

výchovy a vzdelávania, dodržiavanie prestávok na desiatu, obed. Počas malých prestávok boli 

žiaci v triedach, ktoré sa riadne vetrali, počas veľkej prestávky chodili žiaci na školský dvor, 

kde bol rovnako ako na chodbách zabezpečený pedagogický dozor. Pravidelne sme 

kontrolovali spotrebu kúrenia, správne nastavenie stupňa kúrenia na radiátoroch nám pomohlo 

zabezpečiť rovnomernú teplotu v jednotlivých priestoroch školy. 

Triedy a hygienické zariadenia boli pravidelne udržiavané.  

Všetci žiaci mali svoju kmeňovú triedu. V škole fungovalo 5 oddelení ŠKD, pre žiakov boli 

k dispozícii triedy a herňa. V rámci pobytu v ŠKD chodili žiaci na školský dvor, vychádzky 

a kultúrne podujatia. 

Škola má vybudovaný pekný športový areál, v  ktorom sa uskutočňovali športové aktivity. 

Okrem neho mohli využívali dve telocvične a posilňovňu. 

Žiaci mali možnosť vzdelávať sa v počítačových miestnostiach, multimediálnej miestnosti, 

školskej knižnici, školskej kuchynke. 

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy bolo zabezpečené v školskej jedálni. 

Voľnočasové aktivity školy  

 

Škola prostredníctvom vzdelávacích poukazov ponúkla žiakom ich využitie v záujmových 

útvaroch (pozri tabuľka) podporujúcich rast ich osobnosti, formovanie zdravého životného 

štýlu, ale aj ako prevenciu sociálno – patologických javov.  

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom  

 

Spolupráca školy s rodičmi bola na veľmi dobrej úrovni. Aktívnym partnerom školy je Rada 

rodičov, ktorá sa podieľala na príprave podujatí organizovaných školou (Deň športu, zápis 

prváčikov, literárne súťaže, vianočná burza). Aktívne sa zaujíma o výchovno – vzdelávací 

proces a materiálno – technické vybavenie školy. Z fondu ZRR boli zakúpené pomôcky na 

vyučovanie, knižné odmeny žiakom, hygienické potreby pre žiakov školy a iné. Ďakujeme 

rodičom za ich sponzorskú pomoc a spoločné úsilie v dosahovaní stanovených cieľov. 

Rodičia sa aktívne zúčastňovali podujatí organizovaných školou (vianočné dielne, besiedky, 

Deň športu). 
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V zmysle zákona má škola zriadenú Radu školy, ktorej zloženie je stanovené zákonom, jej 

činnosť sa riadi svojim štatútom.  

Škola umožňovala rodičom pobyt detí v ŠKD od 6.00 do 17.30 h 

ŠJ poskytovala okrem školských obedov aj desiatu , v rámci ktorých dodržiavala všetky 

zásady zdravého štýlu 

Výchovná poradkyňa poskytovala konzultácie rodičom v oblasti profesijnej orientácie 

a výchovno – vzdelávacích problémov 

 

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. 

Škola v  školskom roku 2014/2015 spolupracovala s/so: 

 

  Zriaďovateľom v oblasti technického zabezpečenia chodu školy, organizovaní 

kultúrnych a športových podujatí.  

  Radou školy, Radou rodičov pri ZŠ Nejedlého 

 S Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - Fedákova 3,  

 Obvodným riaditeľstvom policajného zboru Dúbravka 

 Hasičským zborom Dúbravka 

 Centrom voľného času Klokan, Domom kultúry Dúbravka 

 Dúbravskou televíziou, Dúbravským spravodajom  

 Poisťovňou Generali 

 Bankou  ČSOB 

 Dúbravskými škôlkami 

 A inými organizáciami v súvislosti s realizáciou projektov 

 

Vypracovali: 

PaedDr. Lena Kampmillerová – riaditeľka školy 

Mgr. Zuzana Olejková. – zástupkyňa riad. školy 

   

 

PaedDr. Lena Kampmillerová   

riaditeľka školy 
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