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Východiská a podklady: 
 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu 

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

a školských zariadení 

 Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005 

 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonom 

 Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 Vyhláška č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 7. 

 Koncepcie škôl a školských zariadení 

 Koncepčný zámer školy 

 Plán práce ZŠ Nejedlého 8 na školský rok 2016/2017. 

 Pedagogicko- organizačné pokyny na školský rok 2016/2017 

 Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických zdruţení 

a predmetových komisií. 

 Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Nejedlého 8 

 Ďalšie podklady:   

 vyhodnotenie projektov 

 vyhodnotenie predmetových olympiád a súťaţí  

 vyhodnotenie spolupráce so spoločenskými organizáciami  
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Základné identifikačné údaje 

 

Údaje o škole
 

Názov školy:  Základná škola 

Adresa školy: Nejedlého 8, 841 02 Bratislava 

Číslo telefónu: 02/64530006 

Webové sídlo: www.zsnejedleho.edupage.org 

E-mailová adresa: zsnejedleho@centrum.sk 

Vyučovací jazyk: slovenský 

 

Údaje o zriaďovateľovi  

Webové sídlo: www.dubravka.sk 

Názov: Mestská časť Bratislava - Dúbravka 

Adresa: Ţatevná 2, 841 02 Bratislava 

Číslo telefónu: 02/69202502 

E-mailová adresa: starosta@dubravka.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Funkcia Meno, priezvisko, titul 

Riaditeľ školy  PaedDr. Lena Kampmillerová 

Zástupca riaditeľa  Mgr. Michal Tokár, PhD 

Zástupca riaditeľa  Mgr. Zuzana Olejková 

Vedúci MZ ŠKD Eva Hegyiová 

Vedúca školskej jedálne Anna Machová 

 

1.1. Rada 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.  

Členovia rady školy 

 

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

1. JUDr. Dušan Mikuláš člen zriaďovateľ  

2. Tomáš Husár člen zriaďovateľ  

3. Andrea Baláţová člen rodič  

4. Dáša Koledová podpredseda rodič  

5. Mgr. Matej Nagy člen zriaďovateľ  

6. Bc. Miroslav Sedlák člen zriaďovateľ  

7. Anna Machová člen nepedagogický zamestnanec školy  

8. Miriam Ruţovičová člen rodič  

9. Mgr. Daniela Gaburjáková člen pedagogický zamestnanec školy 

10. Ing. Margareta Vašková člen pedagogický zamestnanec školy 

11. Ing. Michaela Michalíková predseda rodič 
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Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2016/2017 

 

V školskom roku 2016/2017 sa Rada školy stretla štyrikrát podľa platného a schváleného 

plánu zasadnutí. 

Problematika, ktorou sa Rada školy zaoberala:  

 

 štruktúra kariérových pozícií 

 výchovný program v ŠKD 

 školský vzdelávací program 

 plán práce školy 

 správa o výsledkoch a podmienkach vzdelávacej činnosti 

 plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

 koncepčný zámer školy  (440 ţiakov + 90 detí v MŠ) 

 počet ţiakov prvých ročníkov v septembri 2016 

 monitoring tried 5. a 9.ročníka  

 príspevok na ŠvP a lyţiarsky kurz od štátu 

 vybavenie tried  

 pokračovanie v uţ začatých projektoch 

 finančné prostriedky od zriaďovateľa 

 opotrebovaná podlaha v celej škole 

 nevyhovujúce elektrické rozvody v kuchyni 

 chýbajúca hydraulická regulácia kúrenia 

 potrebné opravy podľa priorít na 3 roky 

 oprava ihrísk s umelou trávou   

 

2 Poradné orgány riaditeľa školy 

Metodické zdruţenia a predmetové komisie v základnej škole  

Názov metodického zdruţenia/predmetovej 

komisie Meno, priezvisko, titul vedúceho 
Počet  

členov 

MZ 1. stupeň Mgr. Zuzana Dvoranová 19 

PK humanitné predmety PhDr. Eva Jurenková 18 

PK prírodovedné predmety Mgr. Zuzana Bovanová 10 

MZ ŠKD Eva Hegyiová 7 
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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 

 priebeţne informovali vedenie školy o dosahovaných výsledkoch, pouţitých 

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 

 predkladali na kontrolu vedeniu školy zápisnice zo zasadnutí, vyhodnocovacie 

správy plnenia úloh, návrhy a opatrenia na zlepšenie práce. 

 

2.1. MZ 1. stupeň 

Činnosť MZ 1.- 4. ročníkov vychádzal zo schváleného plánu práce školy, ktorý zahŕňal úlohy 

vyplývajúce z POP MŠ SR, zo Štátneho a školského vzdelávacieho programu a analýzy 

výchovno-vzdelávacích výsledkov v predchádzajúcom školskom roku. Celkovo sa členovia 

MZ stretli na 4 stretnutiach. 

V 1. a 2. ročníkoch sme vyučovali podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre 

prvý stupeň základnej školy, rámcový učebný plán C. 

V 3. ročníkoch sa ţiaci vzdelávali podľa ŠkVP vypracovaného podľa ŠVP pre základné školy 

platný od 1.9. 2011, rámcový učebný plán B.  

Vo 4. ročníkoch sa ţiaci vzdelávali podľa ŠkVP vypracovaného podľa ŠVP pre základné 

školy platný od 1.9.2011, rámcový učebný plán A.  

 

Hlavné ciele činnosti na školský rok 2016/2017 

 

 Dôsledne sme pracovali podľa schválených UO, učebných plánov, vzdelávacích 

štandardov podľa     metodických pokynov a POP MŠ SR na školský rok 2016 / 2017. 
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 Vzdelávací proces sme zamerali na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Čitateľskú gramotnosť 

sme aplikovali do všetkých vyučovacích oblastí a jednotlivých predmetov. Návštevami 

školskej kniţnice a organizovaním rôznych čitateľských a literárnych aktivít a súťaţí sme 

sa snaţili vzbudiť u ţiakov záujem o knihy a literatúru vôbec. Zapojili sme sa do česko-

slovenského projektu Záloţka do knihy spája školy, do tvorby školského časopisu Blik 

a pod. 

 Pri vyučovaní cudzieho jazyka sme pouţívali moderné učebnice a doplnkové výukové 

prostriedky k nim.  

 Rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti 

ţiakov, zároveň sme ţiakov viedli k uvedomelej spotrebe zdrojov, k separácii odpadov, 

snaţili sme sa vytvoriť u nich správne postoje k ţivotnému prostrediu, zamerali sme sa na 

prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním ţivotného prostredia. 

 Spolupracovali sme s environmentálnym centrom DAPHNE.  

 V rámci environmentálnej výchovy sme separovali odpad v triedach. 

 Pokračovali sme v medzinárodnom environmentálnom programe Zelená škola. 

 Osobitú pozornosť sme venovali téme bezpečnosti na internete. 

 Venovali sme sa výchove k zdraviu a zdravému ţivotnému štýlu v rámci rôznych 

projektov počas celého školského roka . 

 Snaţili sme sa o čo najčastejšie zapojenie ţiakov do pohybových aktivít. 

 Dôraz sme kládli na osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť zameranú hlavne na zdravú 

výţivu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti 

označovania potravín. 

 Vytvárali sme priaznivé multikultúrne prostredie na škole. 

 Veku primeranou formou sme oboznamovali ţiakov s ich právami a povinnosťami 

v zmysle dokumentu Dohovor o právach dieťaťa.  

 Priebeţne sme monitorovali správanie sa ţiakov a zmeny v prípadoch podozrenia 

na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu. Spolupracovali sme s odbornými 

zamestnancami príslušného CPPPaP. 

 Zvýšenú pozornosť sme venovali dopravnej výchove. 

 Prostredníctvom didaktických hier v prírode sme rozvíjali výchovu k protipoţiarnej 

ochrane, ţiakov sme poučili o školskom poriadku školy a o BOZ počas školských akcií aj 

počas prázdnin. 
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 Pri hodnotení a klasifikácii ţiaka so zdravotným znevýhodnením sme dodrţiavali 

ustanovenie §55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 metodického 

pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy a vychádzali sme z odporúčaní 

príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho ţiaka a príslušného vzdelávacieho 

programu pre ţiaka so zdravotným znevýhodnením.  

 Pri vypracovaní IVP ţiaka so ŠVVP sme spolupracovali s príslušným školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie.  

 Finančnú gramotnosť sme implementovali do predmetov matematika, slovenský jazyk 

a literatúra, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, ale aj počas mimoškolských akcií.  

 Spolupracovali sme s rodičmi, výchovnou poradkyňou, školskou knihovníčkou, ŠKD, 

s MŠ Sekurisova, MŠ Nejedlého, MŠ Pri Kríţi, MŠ Cabanova, MŠ Ušiakova, MŠ Gianny 

Berettovej Mollovej.  

 Zúčastnili sme sa didaktických hier v prírode. 

 Hodnotenie a klasifikácia ţiakov bola v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na 

hodnotenie ţiakov základnej školy. Hodnotenie ţiakov sme realizovali klasifikáciou – 

známkou od 2. – 4. ročníka. Začlenení ţiaci: 1 ţiak z  3.B, 1 ţiak zo  4.B. 

 V 1. ročníku sme hodnotili slovne podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

ţiakov základnej školy.  

 Venovali sme zvýšenú pozornosť talentovaným ţiakom, individuálne sme pristupovali 

k prospechovo slabším ţiakom. 

Návrhy a opatrenia na školský rok 2017/2018: 

 naďalej venovať pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na čitateľskú gramotnosť 

 dôsledne dodrţiavať termíny odovzdania podkladov a správ 

 zlepšiť vzájomnú hospitačnú činnosť počas celého školského roka 

 venovať väčšiu pozornosť začleneným ţiakom  

 

2.2. PK humanitné predmety 

V školskom roku 2016/2017 sa členovia PK humanitných predmetov stretli celkovo na 5 

zasadnutiach. Obsahom stretnutí boli predovšetkým dosiahnuté vzdelávacie výsledky ţiakov. 

Vyhodnotenie vytýčených cieľov práce v školskom roku 2016/2017 

 Nadväzovať na dosiahnutú úroveň čitateľskej a informačnej gramotnosti, väčšiu 

pozornosť sme zamerali na čítanie s porozumením: 

- zaviedli sme čitateľské denníky v kaţdej triede  
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- zvýšil sa záujem o literárne súťaţe: Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín i záujem 

o olympiádu zo slovenského jazyka (školského kola sa zúčastnilo 7 ţiakov),  

- čitateľská súťaţ „Myslenie je pohyb“ – príspevky o prečítanej knihe kaţdý mesiac 

- reprezentácia školy v  súťaţiach organizovaných v obvode: Dúbravka moja, Znalosti 

slovenského národa, Slovenskí spisovatelia (druţstvo 7.A triedy) 

 vyuţívanie školskej kniţnice a spolupráca s miestnou kniţnicou: 

- triedy 8.A a 9.A sa zúčastnili besedy v Miestnej kniţnici na Sekurisovej ul. 

- ţiaci 6.A a 7.A triedy sa zúčastnili na besedách organizovaných miestnou kniţnicou, 

literárne pásmo venované Jankovi Kráľovi (7.A, 9.A),  

 zavedenie IKT do všetkých tried (internetové pripojenie, PC, projektory): 

- na vyučovacích hodinách sme vyuţívali prezentácie a projekty na skvalitnenie 

vyučovacieho procesu a ţiaci tak prístupom k IKT dostávali samostatné úlohy pri tvorbe 

projektov a prezentácií 

- ţiaci 5. ročníkov a 9.A triedy v rámci prípravy na Testovanie T 5 a T 9 vyuţívali 

a pracovali s testami v  PC učebni na hodine slovenského jazyka aj informatiky 

 vyuţívanie významných výročí a pamätných dní: 

- zúčastnili sme sa osláv a aktivít Európskeho  dňa  jazykov, Dňa Európy 9. mája (8.A, 

7.A) 

- v rámci prípravy na literárne súťaţe sa ţiaci oboznámili s významnými osobnosťami 

našej literatúry (súťaţ Znalosti slovenského národa, Slovenskí spisovatelia, literárne 

pásmo o Jankovi Kráľovi) 

 zvýšenú pozornosť venovať výučbe cudzích jazykov, posilneniu výučby nemeckého 

jazyka: 

- na hod. NEJ ţiaci pracovali s prezentáciami, pozreli sme filmy s tematikou 

2. svetovej vojny – 8.A, 9.A. 

- vyuţívali sme krátke výučbové videá: séria Moja prvá cesta do Nemecka, Pečieme 

jablkovú štrúdľu, pracovné listy, piesne  a videá vydavateľstva Klett v 5., 6. a 7. roč. na 

podporu záujmu o nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk 

- návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku (5. roč. s p. uč. Hornou) 

 viesť ţiakov k úcte a ku kultúre, k národným a regionálnym dejinám a kultúrnym 

hodnotám: 
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- p. uč.Šefčík aktívne spolupracuje s MO Matice slovenskej v Dúbravke, zúčastnil sa  

s výberom ţiakov 6., 7., 8., 9. roč. exkurzie pod názvom Dolné Sŕnie - Bzince pod 

Javorinou, po stopách Martina Rázusa a Ľudmily Podjavorinskej 

 venovať zvýšenú pozornosť environmentálnej výchove: 

- v rámci projektu Zelená škola a Jedlá zmena sme sa zúčastnili úpravy školského areálu 

a prác na pozemku počas Dňa Zeme 

- p. uč. Jurenková preloţila do nemeckého jazyka pracovné listy a text projektu, ktorý 

vypracovala p. uč. Klieštiková pod názvom Pocitový chodník, ktorý financovala Nadácia 

firmy Volkswagen 

 kreditné vzdelávanie, kariérny rast : 

- p. uč. Chovancová – vzdelávanie: Piktogramy vo vzdelávaní ţiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími poruchami 

Návrhy a opatrenie v školskom roku 2017/2018: 

 dôsledne a priebeţne pripravovať ţiakov na Testovanie T 5 a Testovanie T 9 

 zvýšenú pozornosť venovať stále čítaniu s porozumením (zaviesť napr. súťaţ v počte 

prečítaných slov za min., súťaţ medzi ţiakmi, resp. triedami  o najviac prečítaných 

kníh) 

 trénovať verbálny prejav, dbať na čistotu jazyka – intonácia, mäkké slabiky, plynulé 

vyjadrovanie  

 dbať na kultúru prejavu na vyučovacích hodinách aj počas prestávok  (vulgarizmy) 

 uskutočniť aktivity v školskej kniţnici zamerané na čítanie pre ţiakov II. st. 

(kvíz o spisovateľoch, o knihách, besedy o spisovateľoch v rámci triedy, projekty ) 

 pokračovať v súťaţi Supertrieda 

 súťaţ o najkrajšiu nástenku v rámci Mesiaca knihy a najkrajšiu vianočnú výzdobu 

triedy, naučiť ţiakov starať sa zeleň v triede - kvety 

2.3. PK prírodovedné predmety 

PK pod vedením Mgr. Zuzany Bovanovej pracovala v školskom roku 2016/2017 podľa 

vypracovaného plánu vedúcou PK a schváleného všetkými členmi komisie. 

Predmetová komisia zasadala v tomto školskom roku štyrikrát. Pri plánovaní našej práce 

členovia PK vychádzali z Plánu práce školy, z  Pedagogicko - organizačných pokynov MŠ 

SR, zo Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, Inovovaného 

Štátneho vzdelávacieho programu, Inovovaného Školského vzdelávacieho programu. 
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Splnené úlohy : 

 vyučujúce aktualizovali tematické výchovno-vzdelávacie plány (7.–9. ročník), 

vypracovali inovované TPU a inovovaný ŠkVP pre 5. a 6. ročník 

 boli napísané všetky písomné práce 

 vyučujúce sa venovali ţiakom nadaným aj slaboprospievajúcim, prospievajú všetci 

ţiaci 

 pristupovali sme individuálne k výučbe začlenených ţiakov  

 ţiakov sme zapojili do matematických súťaţí ( MO, Pytagoriáda, Klokan, iBobor ),  

 p. uč. Bovanová, vyučujúca v deviatom ročníku, sa zamerala na prípravu ţiakov na 

úspešné zvládnutie Testovania 9 – viedla krúţok - Cvičenia z matematiky  

 venovali sme pozornosť čitateľskej gramotnosti, čítaniu textu slovných úloh 

s porozumením, nakoľko často zlou interpretáciou textu nedocielia správny výsledok 

 v predmete informatika ţiaci nadobudli zručnosti pri pouţívaní a vyuţívaní 

moderných informačných technológií, pri pouţívaní internetu sme vyuţívali stránky 

k bezpečnému pouţívaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, 

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

 ukončili sme druhý rok dvojročného certifikačného obdobia v  medzinárodnom 

programe Zelená škola  

Okrem hlavných úloh – oboznámiť ţiakov s prírodovednými predmetmi, zamerať sa na 

logické, ale aj tvorivé myslenie, vyuţívanie teoretických vedomostí v kaţdodennej praxi sa 

vyučujúce snaţili zapracovať do vyučovacích hodín environmentálne témy, výchovu 

k rodičovstvu a k manţelstvu, témy o racionálnej výţive a zdravom ţivotnom štýle, 

regionálnu výchovu, výchovu k tolerancii bez predsudkov. 

Ţiaci boli vedení k samostatnému úsudku a tvorbe vlastných projektov  i s vyuţitím IKT. 

K oţiveniu  vyučovacích hodín prispeli rôzne referáty, úryvky z kníh, obrazový materiál, 

DVD, exkurzie, besedy. 

Návrhy a opatrenie v školskom roku 2017/2018: 

- na vyučovacích hodinách dbať na čítanie textu s porozumením, 

- podporovať logické myslenie ţiakov, 

- vyuţívať inovatívne metódy výučby, 

- podporovať u ţiakov aktívne osvojovanie vedomostí , 

- pravidelne zaraďovať na vyučovacie hodiny riešenie testov, testových úloh. 

 

http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.pomoc.sk/
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2.4. MZ ŠKD 

Školský klub detí navštevovalo k 15.9.2016 197 detí a zriadených bolo 7 oddelení. Päť 

vychovávateliek pracovalo na plný úväzok a dve na čiastočný úväzok. 

Vychovávateľky pri svojej práci vychádzali z výchovného programu detí: “Detskou rukou 

k ekológii“, dodrţiavali plán práce na školský rok 2016/2017, v ktorom boli zahrnuté 

jednotlivé záujmové činnosti, ku ktorým vychovávateľky vypracovali za kaţdý ročník 

tematicko-výchovno-vzdelávacie plány.  

Členovia MZ ŠKD  sa v tomto školskom roku stretli 8-krát, pričom riešili aktuálne vzniknuté 

problémy, či prípravu jednotlivých školských aktivít a podujatí. 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti značnú pozornosť venovali odpočinkovej a relaxačnej 

činnosti. Pri odpočinkovej činnosti sa venovali rôznym rozhovorom na vopred zvolenú tému, 

čítaniu s porozumením, pozeraniu rozprávok, obkresľovaniu, vymaľovávaniu omaľovániek, 

skladaniu obrázkov, konštrukčným a spoločenským hrám, rôznym obľúbeným hrám – napr. 

hra na povel, hra – dostihy, hra - čo sa u nás zmenilo a pod. 

Pri rekreačnej činnosti sa orientovali na pobyt vonku,  prechádzky, voľné aj organizované 

hry na školskom dvore so zreteľom na environmentálnu výchovu: ţivotné prostredie, 

pozorovanie zmien v prírode, ţivotné prostredie v našom okolí, pozorovanie vtákov a 

drobného hmyzu. Deti sa veľmi potešili novým prvkom na hranie v areáli školy, na ktorom 

môţu hádzať loptičky na cieľ, môţu posilňovať svalstvo nôh, rúk  na lezeckej stene. 

V rámci záujmových činností sa vychovávateľky venovali nasledovným úlohám: 

Esteticko-výchovná činnosť 

 vytváranie dobrého pocitu z vykonanej práce – výroba šarkana, duchov, draka, 

netopiera, pavúka, obrazov pomocou teplých a studených farieb, zapúšťanie farieb do 

mokrého podkladu, výzdoba školy, kolektívne práce pri výrobe plagátov na rôzne 

akcie 

 nácvik rôznych piesní, tanca, nácvik humorných scénok, nácvik tanca v skupinkách, 

prejaviť radosť z pohybu, naučiť deti spoznávať rozdiel v ľudovej hudbe a v modernej 

hudbe 

 počúvanie rozprávok, čítanie s porozumením, reprodukcia textu, vymýšľanie 

vlastných rozprávok 

Pracovno-technická činnosť 

 

 stavanie stavieb z lega, kociek, Sevy, konštruktívne hry 
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 práca so samotvrdnúcou modelovacou hmotou – výroba medailí, 

 vyuţívanie odpadového materiálu: výroba netopiera, panáčikov, pozdravy, kašírovanie 

tekvíc a veľkého pavúka, reťaze, stromu , kvapky, anjela, svietnikov 

  výroba tekvíc z papiera, strašidelný záves, jeţkovia, z PET fliaš pokladníčky, 

gulôčková hra, magnetky, chameleóny, krokodíl z papiera, krokodíl – navliekanie 

korálok podľa návodu, výroba darčekov pre budúcich prvákov – jašterica, stonoţka, 

ţabky, kvetinky, motýle 

  výroba darčekov pri príleţitosti Dňa matiek, Dňa otcov. 

Telovýchovná činnosť  

 

 zameranie sa na pohyb, beh, rôzne chytačky, kruhové hry, úchop lopty, výskoky, 

obratnosť 

 vyuţívanie školského dvora na lezenie – precvičovanie svalstva rúk, nôh, hod na cieľ 

na novovybudovanej stene s otvormi, udrţiavanie rovnováhy pri chôdzi na náučnom 

chodníku 

 dodrţiavanie hygieny a správneho obliekania sa v jednotlivých ročných obdobiach, 

základy otuţovania 

 

Prírodovedno-environmentálna činnosť 

 

 pozorovanie zmien v prírode, vyuţívanie prírodného materiálu: netopier, ruţe, obraz 

z darov jesene 

 sadenie semienok - pozorovanie rastu, starostlivosť o kvety, aké ekologické hnojivá 

poznáme  

 rozpoznávanie lístia a stromov, rozhovor o zdravom a chorom strome, o chránených 

rastlinách a zvieratách 

 šetrenie vodou, energiami,  

 jesenná brigáda, jarná brigáda 

 udrţiavanie čistoty v areáli školy i na ihrisku 

Spoločensko-vedná činnosť 

 

 vedenie deti k slušnému stolovanie, hodnotenie stolovania, hodnotím polepšenie 

správania sa v jedálni oproti minulému roku  
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 rozhovory vedené na tému – droga, alkohol, cigarety, pohyb, krvný obeh, sladkosti, 

nezdravé nápoje, ako sa správať na ulici – dbať o svoju bezpečnosť a bezpečnosť 

druhých, 

 zorganizovanie súťaţe „Malí záchranári“ 

 udrţiavanie rôznych tradícií – Vianoce, fašiangy, Veľká noc 

 rozhovory o víkendoch v uzavretom kruhu, komunikácia medzi kamarátmi, 

 október = mesiac úcty k starším, vedieme deti k správnemu správaniu sa k ľuďom 

s rôznym postihnutím, k prosociálnemu správaniu sa 

 hravá forma prejavu pochopenia a úcty k handicapovaným ľuďom: kreslenie nohami, 

hľadanie predmetov hmatom 

Príprava na vyučovanie 

 

 kládli sme dôraz na posilnenie logického myslenia a posilnenie pamäte detí napr.: 

hádankami vychádzajúcimi z výchovno-vzdelávacieho procesu pre upevnenie novo 

nadobudnutých vedomostí, vytvorením obrazu podľa tvarov, reprodukciou textu, 

prácou s encyklopédiou, pracovnými listami, prácou s interaktívnou tabuľou, 

prešmyčkami, matematickými úlohami s Machuľkom, pracovnými listami s 

nadväznosťou na výchovno –vzdelávací proces 

Návrhy a opatrenie v školskom roku 2017/2018: 

 viesť ţiakov k správnemu stolovaniu v školskej jedálni; vyhlásiť súťaţ o najtichšie 

oddelenie počas obeda v školskej jedálni 

 naďalej udrţiavať vzájomnú komunikáciu medzi vychovávateľkou a triednou 

učiteľkou v záujme zachovania rovnakých pravidiel pre ţiakov 

 dodrţiavať poriadok a viesť ţiakov k čistote svojho pracovného miesta 

 počas pobytu v ŠKD vyuţívať i ďalšie priestory školy: telocvične, školskú kniţnicu, 

oddychovú zónu 

 zlepšiť vzájomnú komunikáciu s rodičmi 

 

2.5. Pedagogická rada 

 

V školskom roku 2016/2017 mala pedagogická rada 30 členov. Od 1.6.2017 nastala zmena 

v počte členov na 31, nakoľko sa súčasťou kolektívu stala Mgr. Miriama Bačová - asistentka 

učiteľa. 
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1. zasadnutie pedagogickej rady dňa 21.9.2016 

 

obsah zasadnutia: - schválenie školského vzdelávacieho programu, plán práce školy 

v školskom roku 2016/2017, školský poriadok školy,školský poriadok ŠKD, výchovný 

program Detskou rukou k ekológii, rokovací poriadok pedagogickej rady, organizačný 

poriadok školy, pracovný poriadok školy, vnútorné smernice, pokyny, plány a nariadenia v 

zmysle platnej legislatívy , prevádzkový poriadok školy, prevádzkovéporiadky pre telocvičňu, 

odborné učebne, vyššia kolektívna zmluva, plán kontinuálneho vzdelávania, plán 

vnútroškolskej kontroly; oslobodenie niektorých ţiakov zo vzdelávania v niektorých 

predmetoch; nehodnotenie známkou predmety etická a náboţenská výchova 

2. zasadnutie pedagogickej rady dňa 23.11.2016 

obsah zasadnutia: hodnotenie dosiahnutých výchovno- vzdelávacích výsledkov za 1. 

štvrťrok školského roka 2016/2017 a prijatie uznesení o uloţení výchovných opatrení 

a napomienok z predmetov k väčšej usilovnosti 

3. zasadnutie pedagogickej rady dňa 26.1.2017 

obsah zasadnutia: hodnotenie dosiahnutých výchovno- vzdelávacích výsledkov za 1. polrok 

školského roka 2016/2017 a prijatie uznesení o uloţení výchovných opatrení a napomienok 

z predmetov k väčšej usilovnosti 

4. zasadnutie pedagogickej rady dňa 24.4.2017 

obsah zasadnutia: hodnotenie dosiahnutých výchovno- vzdelávacích výsledkov za 3. 

štvrťrok školského roka 2016/2017 a prijatie uznesení o uloţení výchovných opatrení 

a napomienok z predmetov k väčšej usilovnosti 

5. zasadnutie pedagogickej rady dňa 21.6.2017 

obsah zasadnutia: hodnotenie dosiahnutých výchovno- vzdelávacích výsledkov za 2. 

štvrťrok školského roka 2016/2017 a prijatie uznesení o uloţení výchovných opatrení, 

oboznámenie pedagógov s predbeţnou organizáciou školského roka 2017/2018, vyhodnotenie 

školského vzdelávacieho programu a práce jednotlivých koordinátorov, krúţkovej činnosti 
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3 Údaje o počte ţiakov a detí 

3.1. Počet ţiakov v základnej škole 

Ročník 
Počet 

tried 

Počet ţiakov 

k 15.09. 2016 k 31.08. 2017 
soŠVVP 

(integrovaných) 

zo sociálne 

znevýhodneného 

prostredia 

s 

intelektovým 

nadaním 

Spolu CH D Spolu CH D Spolu CH D Spolu CH D Spolu CH D 

1. 3 76 40 36 74 38 36 x x x x x x x x x 

2.  4 80 34 46 76 33 43 x x x x x x x x x 

3.  2 53 23 30 54 23 31 1 1 x x x x x x x 

4.  2 46 30 16 45 30 15 1 1 x 1 x 1 x x x 

5. 2 41 22 19 39 21 18 3 2 x x x x x x x 

6. 1 29 19 10 30 19 11 1 1 x x x x x x x 

7. 1 26 13 13 23 12 11 1 1 x x x x x x x 

8. 1 21 8 13 21 13 8 1 1 x x x x x x x 

9. 1 16 11 5 17 12 5 2* 2* x x x x x x x 

Spolu 17 388 200 188 379 201 178 10 9 0 1 0 1 0 0 0 

 

*V 1. polroku pribudol do 9.ročníka ţiak, ktorý bol na základe dokumentácie 

z predchádzajúcej školy vedený ako ţiak so ŠVVP aţ do ukončenia svojho štúdia v našej 

škole. Celkový počet ţiakov so ŠVVP a zo SZP bol na konci školského roka 12. 

V školskom roku 2016/2017 škola nedisponovala školským špeciálnym pedagógom, 

školským logopédom ani školským psychológom, a preto zabezpečovala odbornú 

špeciálnopedagogickú a logopedickú starostlivosť pre ţiakov so ŠVVP v spolupráci s CPPPaP 

na Fedákovej 3 v Bratislave a s CŠPP na Dolinského 1 v Bratislave. Odborní zamestnanci 

(terénny špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ) CPPPaP spolupracujú s výchovnou 

poradkyňou školy formou pravidelných periodických stretnutí, poprípade podľa aktuálnych 

potrieb školy. Priamo na škole sa integrovaným ţiakom venovala Mgr. Veronika 

Chovancová, ktorá si priebeţne dopĺňala vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika. 

 V júni školského roka 2016/2017 boli škole pridelené finančné prostriedky na 

pedagogického asistenta pre ţiaka s pervazívnou vývinovou poruchou. Od 1.6.2017 

nastúpila na pozíciu pedagogického asistenta Mgr. Miriama Bačová, ktorá sa venovala najmä 

dvom začleneným ţiakom – ţiakovi z 3.B triedy a ţiakovi zo 6.A triedy, ku ktorým sme 

ţiadali, vzhľadom na ich diagnózu, pridelenie finančných  prostriedkov na asistenta učiteľa. 

CPPPaP zabezpečovalo počas školského roka 2016/2017 odbornú starostlivosť pre ţiakov  

v školskej integrácií. Kmeňovou školskou psychologičkou bola Mgr. Katarína Mrázová 

z CPPPaP na Fedákovej ulici.  
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3.2. Počet ţiakov v školskom klube detí 

Oddelenie počet ţiakov k 15.9.2016 počet ţiakov k 31.8.2017 

1. 24 24 

2. 23 22 

3. 22 20 

4. 31 32 

5. 33 33 

6. 32 33 

7. 32 23 

Spolu: 7 197 187 

 
 

3.3. Údaje o počte ţiakov zapísaných do 1. ročníka základnej školy 

Počet ţiakov 
k 20.04.2017 

so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

zo sociálne  

znevýhodneného  

prostredia 

Spolu CH D Spolu CH D Spolu CH D 

zapísaných do 1. ročníka: 89 43 46 x x x x x x 

odklady 11 4 7 x x x x x x 

 

4 Údaje o počte, úspešnosti a prijatí ţiakov na štúdium v stredných 

školách 

 

Ţiaci 5. ročníka 

 

Počet ţiakov 

5. ročníka 

 

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

  Osemročné gymnáziá Na iné školy 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

8 1 1 1 (konzervatórium) 1 1 

 

Ţiaci 9. ročníka 

 
 

Počet ţiakov 9. roč. 

 

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

Gymnáziá 
Stredné odborné 

školy* 
SOU-3. ročné OU-2.ročné 

16 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

5 4 12 12 0 0 0 0 
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5 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov v 1. a 2. polroku 

 

Hodnotenie ţiakov 1. ročníka v 1. polroku  

 

Počet ţiakov 

1. ročníka 

Počet ţiakov,  

ktorí prospeli 

Počet ţiakov,  

ktorí neprospeli 

1.A 25 25 0 

1. B 25 (z toho 

1 zahr.) 

24 0 

1.C 25 25 0 

 

Hodnotenie ţiakov 1. ročníka v 2. polroku  

 

Počet ţiakov 

1. ročníka 

Počet ţiakov,  

ktorí prospeli 

Počet ţiakov,  

ktorí neprospeli 

1.A 25 24 1 

1. B 26 (z toho 

1 zahr.) 

25 0 

1.C 23 23 0 

 

 

V školskom roku 2016/2017 boli ţiaci 1. ročníka hodnotení slovne v súlade so školským 

vzdelávacím programom. V predmete etická /náboţenská výchova boli ţiaci hodnotení 

slovne- „absolvoval- a/ neabsolvoval/-a“. 
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Hodnotenie ţiakov 1. stupňa  2. – 4. ročník v 1. polroku 

 

 

Hodnotenie ţiakov 1. stupňa  2. – 4. ročník v 2. polroku 

 

 

V školskom roku 2016/2017 boli ţiaci hodnotení známkou vo všetkých vyučovacích 

predmetoch 

okrem etickej a náboţenskej výchovy. V súlade s metodickým pokynom č. 22/2011 a  so 

školským vzdelávacím programom „Tvorivá škola - úspešný ţiak“ bolo pouţité slovné 

hodnotenie „absolvoval-a/neabsolvoval-a“. 

Ročník 

 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL ANJ MAT 
 

PVO 
PDA VLA HUV VYV PCA 

TSV/ 

TEV 
IFV Ø triedy 

2.A 1,38 1,17 1,27 1,11 x x 1,00 1,00 x 1,00 x 1,13 

2.B 1,35 1,35 1,30 1,35 x x 1,00 1,00 x 1,00 x 1,19 

2.C 1,26 1,00 1,05 1,05 x x 1,00 1,00 x 1,00 x 1,04 

2.D 1,47 1,16 1,53 1,15 x x 1,00 1,00 x 1,00 x 1,15 

3.A 1,33 1,22 1,15 x 1,07 1,07 1,00 1,00 x 1,00 1,00 1,09 

3.B 1,36 1,4 1,56 x 1,4 1,2 1,00 1,00 x 1,00 1,00 1,21 

4.A 1,67 1,42 1,25 x 1,08 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17 

4.B 1,6 1,45 1,5 x 1,3 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,2 

Ø 

predm. 
1,43 1,27 1,33 1,17 1,16 1,21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 

Ročník 

 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL ANJ MAT 
 

PVO 
PDA VLA HUV VYV PCA 

TSV/ 

TEV 
IFV Ø triedy 

2.A 1,21 1,00 1,50 1,00 x x 1,00 1,00 x 1,00 x 1,10 

2.B 1,35 1,15 1,30 1,05 x x 1,00 1,00 x 1,00 x 1,12 

2.C 1,26 1,00 1,00 1,05 x x 1,00 1,00 x 1,00 x 1,04 

2.D 1,40 1,40 1,45 1,15 x x 1,00 1,00 x 1,00 x 1,18 

3.A 1,33 1,33 1,22 x 1,11 1,15 1,00 1,00 x 1,00 1,00 1,13 

3.B 1,46 1,58 1,42 x 1,15 1,19 1,00 1,00 x 1,00 1,00 1,2 

4.A 1,66 1,46 1,25 x 1,20 1,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17 

4.B 1,74 1,47 1,42 x 1,16 1,26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,21 

Ø 

predm. 
1,42 1,30 1,32 1,06 1,16 1,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 
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Hodnotenie ţiakov 2. stupňa 5. – 9. ročník v 1. polroku 

 

Ročník SJL ANJ NEJ MAT INF FYZ CHE BIO GEO DEJ OBN HUV VYV TSV THD VUM FIG SEE Ø tr. 

5.A 2,17 2,22 1,17 2,06 1,11 x x 1,5 1,72 1,44 x 1,00 1,00 1,00 1,00 x x x 1,41 

5.B 1,70 1,8 1,10 1,70 1,05 x x 1,45 1,55 1,25 x 1,00 1,00 1,00 1,00 x x x 1,30 

6.A 2,21 1,93 1,68 2,31 1,00 1,66 x 1,76 1,72 1,41 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 x x x 1,48 

7.A 2,14 1,81 1,60 2,10 1,00 1,9 X 1,95 1,86 1,52 x 1,00 1,00 1,00 x x x 1,00 1,57 

8.A 1,90 1,81 1,52 1,81 1,00 1,52 1,38 1,57 1,57 1,09 1,00 x x 1,14 x 1,00 x x 1,40 

9.A 2,38 2,00 2,00 2,38 1,00 2,13 1,94 1,81 1,75 1,69 1,00 x x 1,25 x 1,00 1,56 x 1,70 

priemer 2,08 1,93 1,51 2,06 1,03 1,80 1,66 1,67 1,70 1,39 1,00 1,00 1,00 1,07 x 1,00 1,56 1,00 1,48 

 

Hodnotenie ţiakov 2. stupňa 5. – 9. ročník v 2. polroku 

 

Ročník SJL ANJ NEJ MAT INF FYZ CHE BIO GEO DEJ OBN HUV VYV TSV THD VUM FIG SEE Ø tr. 

5.A 2,11 2,17 1,50 2,11 1,00 x x 1,33 1,83 1,89 x 1,00 1,00 1,00 1,00 x x x 1,50 

5.B 1,76 2,10 1,20 1,55 1,00 x x 1,50 1,60 1,52 x 1,04 1,04 1,00 1,00 x x x 1,35 

6.A 2,30 1,73 1,53 2,10 1,00 2,10 x 1,97 1,93 1,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 x x x 1,50 

7.A 2,27 1,68 1,91 2,05 1,00 2,00 X 2,00 1,76 1,57 x 1,00 1,00 1,00 x x x 1,00 1,56 

8.A 2,05 1,66 1,85 2,04 1,00 1,71 1,62 1,81 1,33 1,09 1,00 x x 1,15 x 1,00 x x 1,48 

9.A 2,62 2,00 1,94 2,31 1,00 2,18 2,19 2,13 1,81 1,68 1,12 x x 1,26 x 1,61 1,12 x 1,79 

priemer 2,19 1,89 1,66 2,03 1,00 2,00 1,91 1,79 1,71 1,51 1,04 1,01 1,01 1,07 x 1,31 1,12 1,00 1,53 

 

 V školskom roku 2016/2017 boli ţiaci hodnotení známkou vo všetkých vyučovacích 

predmetoch okrem etickej a náboţenskej výchovy. V súlade s metodickým pokynom 

č. 22/2011 a so školským vzdelávacím programom „Tvorivá škola- úspešný ţiak“ bolo 

pouţité slovné hodnotenie „absolvoval-a/neabsolvoval-a“. 
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6 Výsledky externých meraní 

Testovanie 9 

 

Trieda 
Počet 

ţiakov 

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 17 15 11,3 8,1 56,4 40,7 15,3 12,0 61,2 48 

Celkom 17 15 11,3 8,1 56,4 40,7 15,3 12,0 61,2 48 

 

 

Komentár k výsledku celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníka v našej škole: 

5. apríla 2017 sa Testovania T 9  zúčastnilo 15 ţiakov, 1 ţiačka predloţila lekárske 

ospravedlnenie (infekčné ochorenie ovčie kiahne), Testovanie T 9 sa zúčastnila v náhradnom 

termíne. Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka bola 48%, celoslovenský 

priemer 61,2 % 

 

Zdôvodnenie: 

Testovanie absolvovali aj ţiaci – cudzinci: 

Ţiak srbskej národnosti, štátna príslušnosť Srbská republika, ktorý nastúpil do našej školy 

v šk. r. 2015/2016, ktorý neovládal vôbec slovenský jazyk, teda slovenský jazyk sa učil dva 

roky (necelé).  

Ţiačka slovenskej národnosti, štátna príslušnosť Srbská republika, do našej školy bola prijatá 

v šk. r. 2015/2016. 

Triedu 9.A navštevujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré je málo 

motivujúce a málo podporuje ţiakov v ich výchovno-vzdelávacích výsledkoch (3 ţiaci zo 

sociálnej . ubytovne Fortuna). Deti pochádzajú z viacčlennej rodiny, ţijú len s matkou, ktorá 

je jedinou ţiviteľkou rodiny. 

V triede sú ţiaci veľmi slabo prospievajúci, ktorí uţ opakovali ročník (4). 

Títo ţiaci k nám prišli z iných mestských častí (okrem jedného). Jeden ţiak mal rečovú vadu, 

nerozprával do 5. ročníka. Jeden ţiak má 17 rokov, ţiak prišiel v 6. roč. z inej školy (ZŠ 

Jelenia). Ţiak ţije v málo podnetnom prostredí a nemá doma zabezpečené bezpečné 

prostredie, aby sa mohol kvalitne pripravovať na výchovno-vzdelávací proces.  

V jednoizbovom byte ţije 10 členov v domácnosti. 

Triedu navštevujú 3 ţiaci so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia, 1 ţiak 

s autoimunitným ochorením, ţiak zdravotne oslabený. 

V ôsmom ročníku bol do triedy začlenený ţiak z nápravno-liečebného ústavu, ktorého 
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nechceli zobrať nikde na Slovensku. Odišiel aţ v marci 2016. 

V triede bola veľká fluktuácia ţiakov, odišli ţiaci v 5. roč., v 6. roč. , v 8. roč. odišli na 

bilingválne gymnáziá dve ţiačky s výbornými študijnými výsledkami, jedna z utečeneckej 

rodiny z Afganistanu. Napriek zlému výsledku, sú ţiaci , ktorí dosiahli výborné výsledky. 

V budúcom školskom roku musíme zvýšiť nároky na všetkých ţiakov a pripraviť ich  tak, aby 

výsledok Testovania bol lepší. 

 

Výsledky externých meraní – Testovanie 5 

 

Trieda 
Počet 

ţiakov 

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 

5. A, 5.B 41 37 18, 7 17,7 62,3 59,0 18,9 17,5 63,1 58,2 

Celkom 41 37 18,7 17,7 62,3 59,0 18,9 17,5 63,1 58,2 

 

 

Zdôvodnenie: 

 

Výsledky celoslovenského testovania v našej škole ovplyvňujú ţiaci, ktorí pochádzajú zo 

sociálne-znevýhodneného prostredia, ţijúci v rodinách na hranici biedy a chudoby. Títo ţiaci 

často menia svoje bydlisko. V súčasnosti je ich prechodným domovom sociálna ubytovňa 

Fortuna. Nie je zriedkavým javom, ţe často skončia v rôznych krízových centrách, domovoch 

atď. aj v iných mestských častiach a do školy cestujú cez celú Bratislavu. 

Celoslovenského testovania ţiakov 5. ročníka sa v našej škole zúčastnilo 37 ţiakov, t.j. 2 

triedy 5.ročníka.  

Z celkového počtu zúčastnených ţiakov boli 3 ţiaci so ŠVVP (2 ţiaci s VPÚ a 1 ţiak s NKS). 

Problematickým predmetom v testovaní bol i z uvedených príčin predmet slovenský jazyk 

a literatúra, v ktorom títo ţiaci nepresiahli  30% úspešnosť. Výsledky testovania u týchto 

ţiakov negatívne ovplyvnilo i ich samotné rodinné prostredie a nedostatočná, resp. takmer 

ţiadna domáca príprava. Jeden ţiak ţil dlhodobo bez matky, ktorá sa zdrţiavala v zahraničí 

a o chlapca sa staral jej partner, s ktorým dieťa ţilo v krízovom centre. Druhý ţiak pochádzal 

taktieţ zo zloţitého rodinného prostredia, u ţiaka absentovala akákoľvek domáca príprava. 

 

Z triedy 5.A sa zúčastnili písomného testovania i dve ţiačky - cudzinky, 1 ţiačka ruskej 

národnosti a ukrajinskej štátnej príslušnosti , 1 ţiačka slovenskej národnosti, avšak srbskej 

štátnej príslušnosti. Obe ţiačky navštevovali v školskom roku 2016/2017 i vzdelávací 

jazykový kurz slovenského jazyka v našej škole.  
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Okrem uvedených ţiakov boli ţiakmi 5. ročníka i ţiaci pochádzajúci z veľmi nestabilného 

rodinného prostredia. Ţiak, ktorý dosiahol úspešnosť v predmete matematika len 3% je ţiak 

ţijúci v ubytovni Fortuna, u ktorého absentuje akákoľvek domáca príprava, nakoľko ţiak 

navštevuje školu len kvôli dochádzke. Takýmto spôsobom je školská dochádzka prezentovaná 

i jeho zákonnými zástupcami. 

 

Ďalším ţiakom s veľmi slabými dosiahnutými výsledkami je taktieţ ţiak ţijúci so svojou 

matkou v ubytovni Fortuna. Ţiak bol niekoľkokrát riešený i v spolupráci so Školským úradom 

MČ Dúbravka, riešili sme jeho časté absencie na vyučovaní, neospravedlnené vyučovacie 

hodiny a pod. Nad ţiakom je neustály sociálny dohľad. 

 

V ubytovni Fortuna ţijú so svojím otcom i ďalšie dve ţiačky, vyrastajúce bez matky.  

Tieto deti častokrát „suplujú“ rodičovské povinnosti a naším hlavným cieľom je i deti 

z takéhoto rodinného prostredia a zázemia v ich ţivote niekam posunúť, spolu s našimi 

pedagógmi sa snaţíme, aby i tieto deti, ktoré sú často odkázané samy na seba, dosiahli aspoň 

trochu pocit úspechu a šťastia. V rámci nášho školského vzdelávacieho programu “Tvorivá 

škola-úspešný ţiak”  

poskytujeme inkluzivitu vzdelávania aj v tom, ţe sa snaţíme vzbudiť 

u kaţdého ţiaka (aj z Fortuny) pocit bezpečného prostredia v škole, pocit úspechu 

v akomkoľvek predmete a rovnakú šancu na vzdelávanie ako ţiakovi z harmonickej rodiny. 
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7 Výchovno-vzdelávací program a učebný plán 

 

7.1. Štátny vzdelávací program v základnej škole 

 

Názov 
Základná škola 

Ročník Počet tried 

Inovovaný štátny vzdelávací program 

Predprimárne vzdelávanie ISCED 0 
- - 

Inovovaný štátny vzdelávací program 

Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy 

ISCED 1 

1.,2. 7 

Inovovaný štátny vzdelávací program 

Niţšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy 

ISCED 2 

5.,6. 3 

 

 

 

7.2. Výchovný program v školskom klube detí 

 

Názov výchovného programu  „Detskou rukou k ekológii“ 

Dátum vytvorenia/platnosti 25.08.2013 

Dátum prerokovania v pedag. rade 21.9.2016 

Tematické oblasti výchovy: 1. esteticko- výchovná 

2. pracovno- technická 

3. telovýchovná 

4. spoločensko-vedná 

5. prírodovedno- environmentálna 

 

 

 

7.3. Školský učebný plán v základnej škole 

 

1. stupeň 

 

 

Ročník Triedy Uplatňované učebné plány 

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

ANJ 

2. 
2.A, 2.B, 2.C, 

2.D 

ŠkVP ISCED 1 RUP C rozšírenie a prehlbovanie obsahu predmetov  

 ANJ, TSV 

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

SJL, MAT, TEV 

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

SJL, PDA, VLA,MAT 
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2. stupeň 

 

Ročník Trieda                                     Uplatňované učebné plány 

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

 ANJ, NEJ  

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

ANJ, NEJ, TSV  

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

SJL, ANJ, NEJ, MAT, TSV 

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 

 

V školskom roku 2016/2017 sme v rámci školského vzdelávacieho programu „Tvorivá škola- 

úspešný ţiak“ uplatňovali 3 rámcové učebné plány.  

Rámcový učebný plán „A“ bol uplatňovaný v ročníkoch 4., 8. a 9., kde sme vyuţili 

disponibilné hodiny na posilnenie vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia, Matematika 

a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra. Jedna 

disponibilná hodina bola vyuţitá v 9. ročníku v samostatnom predmete finančná 

gramotnosť. 

Rámcový učebný plán „B“ bol uplatňovaný v ročníkoch 3. a 7., kde sme disponibilné 

hodiny vyuţili na posilnenie predmetov vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia, 

Matematika a práca s informáciami a Zdravie a pohyb.  

Rámcový učebný plán „C“ bol uplatňovaný v 1., 2., 5. a 6. ročníku , kde sme opäť 

disponibilné hodiny vyuţili na posilnenie predmetov vzdelávacích oblastí Jazyk 

a komunikácia a Zdravie a pohyb. 

Posilnenie jednotlivých predmetov uvedených vzdelávacích oblastí priamo súvisí s celkovou 

profiláciou našej školy na výučbu cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk), 

environmentálne zameranie (biológia, prírodoveda) a zdravý ţivotný štýl (telesná 

a športová výchova). Veľkú pozornosť sme venovali i oblasti finančného vzdelávania 

a práci s informáciami. Vzhľadom na kultúrnu rozmanitosť a multikultúrnosť , s ktorou sa 

ţiaci stretávajú vo svojom osobnom ţivote, sme posilnili i predmety vzdelávacích oblastí 

Človek a spoločnosť a Umenie a kultúra. 
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7.4. Školské učebné plány – počty hodín v jednotlivých ročníkoch v školskom 

roku 2016/2017 

 

 

Primárne vzdelávanie 

1. stupeň 

 

Niţšie stredné vzdelávanie  

2. stupeň 

 
Týţdenný počet vyučovacích hodín 

1. 

roč. 

2. 

roč. 

3. 

roč. 

4. 

roč. 

5. 

roč. 

6. 

roč. 

7. 

roč. 

8. 

roč. 

9. 

roč. 

Slovenský jazyk a literatúra 9 8 

 
9 8 5 5 5 5 5 

Anglický jazyk 2 2 3 3 4 4 4 3 3 

Nemecký jazyk - - - - 2 2 3 2 2 

Matematika 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

Informatika - - 1 1 1 1 1 1 1 

Prvouka 1 2 - 

 

- - - - - - 

Prírodoveda - - 

- 

-- 

1 2 - - - - - 

Fyzika - - - 

 

- - 2 1 2 1 

Chémia - - - 

 

- - - - 2 2 

Biológia - - - 

 

- 2 1 1 2 2 

Vlastiveda - - 1 2 - - - - - 

Dejepis - - - - 1 1 1 2 2 

Geografia - - - - 2 1 1 2 2 

Občianska náuka - - - - - 1 - 1 1 

Etická výchova/náboţenská 

výchova 
1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Pracovné vyučovanie - - - 1 - - - - - 

Technika - - - - 1 1 - - - 

Svet práce - - - - - - 1 - - 

Výchova umením - - - - - - - 1 1 

Finančná gramotnosť - - - - - - - - 1 

Hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 1 1 1 - - 

Telesná a športová výchova 2 3 3 2 2 3 3 2 2 

Spolu: 22 23 25 26 27 29 29 31 30 
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8 Údaje o zamestnancoch (stav k 30.06.) 

Celkový počet zamestnancov školy: 44 

 
  

počet zamestnancov školskej jedálne: 7 

Počet pedagogických zamestnancov v základnej škole: 30 

Z
 t

o
h

o
 počet kvalifikovaných učiteľov/učiteliek: 22 

počet nekvalifikovaných učiteľov/učiteliek
:
 0 

počet pedagogických zamestnancov doplňujúcich si kvalifikáciu: 1 

Počet pedagogických zamestnancov v školskom klube detí: 7 

Z
 t

o
h

o
 

počet kvalifikovaných vychovávateľov/vychovávateliek: 4 

počet nekvalifikovaných vychovávateľov/vychovávateliek: 0 

počet pedagogických zamestnancov doplňujúcich si kvalifikáciu: 3 

počet nekvalifikovaných učiteľov/učiteliek
:
 0 

  

Počet ďalších odborných zamestnancov:  

Z
 t

o
h
o
 

asistent učiteľa: 
1 (od 

1.6.2017) 

asistent vychovávateľa: 0 

zahraničný lektor: 0 

tréner športovej triedy: 0 

školský psychológ: 0 

špeciálny pedagóg: 0 

liečebný pedagóg: 0 

sociálny pedagóg: 0 

školský duchovný: 0 

lektor záujmového útvaru: 0 

iní (uviesť, napr. tréner a pod.): 0 

 

Počet nepedagogických zamestnancov: 6 
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8.1. Odbornosť vyučovania v základnej škole 

  

Vyučovací predmet 

Počet učiteľov 

vyučujúcich  

neodborne 

Anglický jazyk 5 

Informatika 3 

Fyzika 1 

Chémia 1 

Občianska náuka 1 

Etická výchova  4 

Technika 3 

Svet práce 2 

Výchova umením 1 

Hudobná výchova 4 

Výtvarná výchova 4 

Telesná a športová výchova 1 

 

Neodborne odučené hodiny boli doplnené k naplnenosti pracovného úväzku jednotlivých 

učiteľov. 
 

 

8.2. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Forma 

vzdelávania 
Počet vzdelávaných 

8.3. Priebeh vzdelávania/počet 

začalo pokračuje ukončilo 
Adaptačné 

(Mgr. Kapitulčinová, 

Bc. Švaralová, Mgr. 

Richterová, Mgr. 

Jancová, Ţemberová) 

5 5 1 4 

Funkčné   

(Mgr. Olejková) 
1 0 1 1 

Inovačné 

(Mgr. Chlepková) 
1 1 0 1 

Aktualizačné  

(Mgr. Chlepková, Mgr. 

Diasníková) 

2 2 0 2 

Workshop k projektu 

Technika hrou  

(Mgr. Šulovská) 

1 1 0 1 

Workshop k projektu 

Malá finančná 

akadémia 

(Mgr. Gaburjáková) 

1 1 0 1 

Rozširujúce 

kvalifikačné 

(Mgr. Chovancová) 

1 1 0 1 

Komunikačné zručnosti 28 28 0 28 
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Atestácia 
Počet zamestnancov 

začali  pokračovali ukončili 

Absolvovanie 1. atestácie 1 0 0 

Absolvovanie 2. atestácie 0 0 0 

Spolu:    

 

V školskom roku 2016/2017 absolvovali a následne úspešne ukončili adaptačné vzdelávanie 4 

začínajúci pedagógovia. Počas celého školského roku pracovali pod vedením svojich 

uvádzajúcich učiteľov PaedDr. Leny Kampmillerovej, Mgr. Zuzany Oledkovej, Mgr. Michala 

Tokára, PhD., Mgr. Zuzany Dvoranovej a Ing. Margarety Vaškovej. V II. polroku začala 

s adaptačným vzdelávaním ďalšia nová kolegyňa Mgr. Mária Jancová, ktorá pokračuje vo 

vzdelávaní i v budúcom školskom roku. 

 

Funkčné, inovačné a aktualizačné vzdelávania boli realizované prostredníctvom MPC 

v Bratislave.  

Nakoľko sa škola počas školského roka zapojila do viacerých projektov, koordinátorky 

projektov sa zúčastnili tvorivých workshopov. Projekt „Technika hrou“ bol realizovaný 

prostredníctvom Nadácie Volkswagen, ktorá zároveň poskytla i vzdelávanie našej školskej 

koordinátorke. Podobné školenie, či skôr tvorivý workshop absolvovala koordinátorka „Malej 

finančnej akadémie“ v spolupráci so spoločnosťou Edulab. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe v tomto školskom roku nedisponovala škola ani špeciálnym 

pedagógom, ani školským psychológom, pokračovala v rozširujúcom kvalifikačnom štúdiu 

špeciálnej pedagogiky a poradenstva na Pedagogickej fakulte v Bratislave Mgr. Chovancová, ktorá 

zároveň úspešne obhájila i rigoróznu prácu a získala titul PaedDr. 

 

Tvorivý workshop na tému „Komunikačné zručnosti“ absolvovali najmä pedagógovia 1. 

a 2. stupňa, v rámci moţností sa zúčastňovali i vychovávateľky z ŠKD, ktoré podobný 

workshop absolvovali minulý školský rok. Témou troch stretnutí bolo najmä navodenie 

rôznych situácií v triede a následná komunikácia vyučujúceho so ţiakmi. 

 

V školskom klube detí si kvalifikáciu dopĺňali a vo vzdelávaní budú pokračovať 3 

vychovávateľky. 

 

Rozširujúce kvalifikačné štúdium začal v tomto školskom roku i Mgr. Šefčík, ktorý sa 

vzdelávala externou formou na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v predmete dejepis. 
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9 Aktivity školy a prezentácia na verejnosti 
 

9.1. Aktivity organizované základnou školou (pre ţiakov, rodičov, iné školy, 

subjekty) 

 

Názov aktivity školy 
Účastníci Cieľ 

Cieľová skupina Počet  

Európsky týţdeň športu ţiaci 1.-9. 

ročníka 

375 podporiť pohybové aktivity a propagovať 

šport nielen medzi ţiakmi, ale i rodičmi 

a priateľmi školy 

Slávnostné otvorenie náučného 

chodníka „Po nemecky v prírode“ 

ţiaci 1.-9. 

ročníka 

375 spojiť prírodovednú a jazykovú 

gramotnosť ţiakov, podporiť záţitkové 

učenie 

Projekt „Ja a kvapka vody“ ţiaci 1.-9. 

ročníka 

360 podporiť vzájomnú spoluprácu medzi 

rodičmi a ţiakmi školy, podporiť zdravý 

ţivotný štýl  

Halloweensky karneval ţiaci 1.-6. 

ročníka 

200 podporiť vzájomnú spoluprácu medzi 

rodičmi a ţiakmi školy, budovať pozitívnu 

klímu nielen medzi ţiakmi, ale i rodičmi 

Vianočná burza ţiaci 1.-9. 

ročníka 

300 podporiť vzájomnú spoluprácu medzi 

rodičmi a ţiakmi školy 

Fašiangový karneval ţiaci 1.-4. 

ročníka 

200 podporiť vzájomnú spoluprácu medzi 

rodičmi a ţiakmi školy, budovať pozitívnu 

klímu nielen medzi ţiakmi, ale i rodičmi 

Noc v školskej kniţnici ţiaci 1.-9. 

ročníka 

70 podporiť rovesnícke vzdelávanie 

Deň otvorených dverí ţiaci 1.-9. 

ročníka 

350 podporiť rovesnícke vzdelávanie, upevniť 

prezentačné zručnosti ţiakov a predstaviť 

návštevníkom školský vzdelávací program 

Projekt Jedlá zmena- akčný deň ţiaci 1.-9. 

ročníka 

350 podporiť rovesnícke vzdelávanie, upevniť 

prezentačné zručnosti ţiakov 

Obvodné kolo v hádzanej ţiaci 5.-9. 

ročníka 

30 podporiť športové aktivity i v rámci MČ 

Dúbravka 

Deň matiek ţiaci 1.-4. 

ročníka 

200 podporiť vzájomnú spoluprácu medzi 

rodičmi a ţiakmi školy, budovať pozitívnu 

klímu nielen medzi ţiakmi, ale i rodičmi 

Challengeday ţiaci 1.-9. 

ročníka + 4 

materské škôlky 

627 podporiť a prezentovať Svetový deň 

výziev, podporiť nadáciu na výskum 

rakoviny 

 



Základná škola, Nejedlého 8, 84102 Bratislava 

 

32 

9.2. Účasť základnej školy na aktivitách iných subjektov(partnerských škôl, 

inštitúcií) 

 

Mesiac Názov akcie Počet ţiakov/triedy Cieľ 

September Návšteva OLO 

Bratislava 

25 (3.A) oboznámiť ţiakov so 

separovaním odpadu  

 Európsky deň 

jazykov 

36 (8.A, 9.A) prezentácia jazykov 

Európskej únie, 

podpora jazykového 

vzdelávania, 

multikultúrna 

výchova 

 Cezpoľný beh 6 (5.A - 9.A) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 Divadelné 

predstavenie 

„Zhavranelí bratia“ 

134 (2.A – 4.B) vyuţiť prierezovú 

tému multikultúrna 

výchova 

Október Škola ide na Slovan 48 (2.D – 7.A) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 BIB 2016 19 (2.D) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Umenie a kultúra 

 Exkurzia do 

hvezdárne v  

Hlohovci 

48 (4.A, 4.B) podpora vzdelávacej 

oblasti Človek a 

príroda 

 Tvorivý workshop 

Jedlá zmena 

2 (5.B) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda , 

podpora 

prezentačných 

zručností ţiakov 

 Futbalový turnaj 10 (ţiaci nar. 2004 

a mladší) 

podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 Beseda o Jankovi 

Kráľovi 

26 (9.A) podpora a rozvíjanie 

čitateľskej 

gramotnosti, 

prezentačné zručnosti 

ţiakov 

 Exkurzia Trvalé 

bydlisko Zem 

19 (2.D) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda, 

prierezovej témy 

environmentálna 

výchova, oboznámiť 

ţiakov so separáciou 

odpadu 
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Mesiac Názov akcie Počet ţiakov/triedy Cieľ 

November Výchovný koncert 75 (1.A, 1.B, 1.C) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Umenie a kultúra 

 Basketbal 12  podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 Exkurzia Bibliotéka 23 (7.A, 9.A) podpora a rozvíjanie 

čitateľskej 

gramotnosti 

 Kurz korčuľovania 33 1.A – 5.B) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 Exkurzia do Bibiány 32 (2.B, 2.C) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Umenie a kultúra 

 Hrdinovia všedného 

dňa 

18 (2.D) rozvíjanie 

prierezovej témy 

Ochrana ţivota a 

zdravia 

 Florbalový turnaj 11 podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

December Exkurzia do jaskyne 

Košariská 

14 (6.A) rozvíjanie 

prierezovej témy 

Ochrana ţivota a 

zdravia 

 Florbalový turnaj 12 (2.stupeň) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 Literárna beseda 

s Ivanou Jungovou 

20 (5.A) podpora a rozvíjanie 

čitateľskej 

gramotnosti 

 Florbalový turnaj 12 (2.stupeň) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 Exkurzia do Slobody 

zvierat 

23 (7.A) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda, 

prierezovej témy 

environmentálna 

výchova 

 Bedmintonový 

workshop 

15 (2.stupeň) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 Exkurzia  – mestečko 

povolaní 

59 (1.A, 1.B, 1.C) rozvíjanie 

prierezovej témy 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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Mesiac Názov akcie Počet ţiakov/triedy Cieľ 

 Návšteva vianočných 

trhov 

245 (1.A, 2.A, 2.D, 

3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 

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

rozvíjanie 

prierezovej témy 

Regionálna výchova 

a ľudová kultúra 

Január Exkurzia – 

prezentácia ţupných 

škôl 

35  rozvíjanie 

prierezovej témy 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 Návšteva 

interaktívnej výstavy 

Brick by brick 

16 (2.D) rozvíjanie 

prierezovej témy 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Február Beseda so 

spisovateľkou 

Zuzanou Kuglerovou 

20 (3.B) podpora a rozvíjanie 

čitateľskej 

gramotnosti 

 Lyţiarsky kurz na 

Zochovej chate 

27 (1.-4.ročník) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 Exkurzia na Mat.-

fyz. fakulta UK 

8 (8.A) Rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda 

Marec Exkurzia do SNM 40 (2.B, 2.C) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda, 

prierezovej témy 

environmentálna 

výchova 

 Turnaj vo volejbale 

chlapcov 

10 (2.stupeň) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 Exkurzia 

prírodovedecké 

múzeum 

48 (3.A, 3.B) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda, 

prierezovej témy 

environmentálna 

výchova 

 Literárny hrdina 

minulosti 

a súčasnosti 

(5.A, 5.B, 6.A,7.A, 

8.A, 9.A) 

podpora a rozvíjanie 

čitateľskej 

gramotnosti 

 Návšteva kniţnice 14 (2.A) podpora a rozvíjanie 

čitateľskej 

gramotnosti 

 Pipi dlhá pančucha 60 (3.B, 4.A, 4.B) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Umenie a kultúra 

 Futbalový turnaj 11 (7.A, 8.A) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 
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Mesiac Názov akcie Počet ţiakov/triedy Cieľ 

Apríl Návšteva SNM (5.A, 5.B, 6.A, 7.A, 

8.A) 

rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda, 

prierezovej témy 

environmentálna 

výchova  

 Futbalový turnaj 11 (3.A, 3.B, 4.A, 

4.B) 

podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 Exkurzia do záhrady 

liečivých rastlín 

38 (2. A, 2.B, 2.C, 

3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 

5.A, 5.B, 7.A) 

rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda, 

prierezovej témy 

environmentálna 

výchova 

  

 Turnaj v hádzanej 

chlapci 

11 (7.A, 8.A, 9.A) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 Turnaj v hádzanej 

dievčatá 

11 (7.A, 8.A, 9.A) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

Máj Turnaj McDonalds 

futbal 

10 (1.stupeň) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 Návšteva výstavy 

Emócie – Bibiána 

24 (3.B) podpora prierezovej 

témy Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 Ukáţky  policajnej 

činnosti 

24 (3.A, 3.B) rozvíjanie 

prierezovej témy 

Ochrana ţivota a 

zdravia 

 Deň Európy 40 (7.A, 8.A) podpora 

multikultúrnej 

výchovy 

 Súťaţ v atletike 20 (2.stupeň) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

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

8.A) 

podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

v súlade so 

vzdelávacou 

oblasťou Matematika 

a práca s 

informáciami 
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Mesiac Názov akcie Počet ţiakov/triedy Cieľ 

 Dúbravský beh 47 (1.-9.ročník) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 Návšteva 

Dúbravského múzea 

14 (2.A) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a spoločnosť 

 Škola v prírode- 

Čertov 

28 (4.A, 4.B, 5.B, 

6.A) 

vzájomné utuţovanie 

vzťahov v kolektíve 

 Cirkus Venasis (1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 

2.B, 2.C, 2.D) 

rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda, 

prierezovej témy 

environmentálna 

výchova 

 Ekotopfilm 95 (3.A, 5.A, 5.B, 

6.A) 

rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda, 

prierezovej témy 

environmentálna 

výchova 

Jún Didaktické hry 

v prírode 

126 (1.stupeň) rozvíjanie 

prierezovej témy 

Ochrana ţivota a 

zdravia 

 Účelové cvičenie 95 (5.-9.ročník) rozvíjanie 

prierezovej témy 

Ochrana ţivota a 

zdravia 

 Škola v prírode- 

Lazy pod Makytou 

44 (4.A, 4.B, 5.B, 

6.A) 

vzájomné utuţovanie 

vzťahov v kolektíve 

 Škola v prírode- 

Čičmany 

45 (2.A, 2.B, 2.C, 

2.D) 

vzájomné utuţovanie 

vzťahov v kolektíve 

 Celé Slovensko číta 

deťom – kniţnica 

Sekurisova 

44(1.A, 2.A, 2.B, 

2.C, 2.D, 3.B) 

podpora a rozvíjanie 

čitateľskej 

gramotnosti 

 Exkurzia do mesta 

Budapešť 

(7.A,9.A) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a spoločnosť 

 Exkurzia na hrad 

Červený kameň 

43 (2.A, 2.B, 2.C) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a spoločnosť 

 Volejbalový turnaj 8 (8. A, 9.A) podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 
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Mesiac Názov akcie Počet ţiakov/triedy Cieľ 

 Exkurzia do 

včelárstva 

52 (3.A, 3.B) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda, 

prierezovej témy 

environmentálna 

výchova 

 Školský výlet 

FARMA 

HUMANITA 

63 (1.A, 1.B, 1.C) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda, 

prierezovej témy 

environmentálna 

výchova 

 Plavecká súťaţ 12 (5.B, 6.A, 7.A, 

8.A) 

podpora zdravého 

ţivotného štýlu 

a pohybových aktivít 

 Exkurzia  na Ţeleznú 

studničku 

18 (5.B) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda, 

prierezovej témy 

environmentálna 

výchova 

 Filmotéka 41 (7.A, 9.A) rozvíjanie 

vzdelávacej oblasti 

Človek a kultúra, 

prierezovej témy 

Mediálna výchova 

 Exkurzia na Ţeleznú 

studničku 

67 (2.D, 3.B, 8.A) podpora zdravého 

ţivotného štýlu a 

pohybových aktivít 

 Športové 

predpoludnie 

43 (4.A, 4.B) podpora zdravého 

ţivotného štýlu a 

pohybových aktivít 
 

 

9.3. Prezentačné aktivity organizované školským klubom detí 

 

Názov aktivity školy 
Účastníci Cieľ 

Cieľová skupina Počet  

Šarkaniáda ţiaci 1.- 4. roč., rodičia, starí 

rodičia 

150 budovanie vzťahov 

a spolupráce medzi 

rodičmi, starými 

rodičmi a školou 

Halloweensky karneval ţiaci 1.- 4. roč., rodičia, starí 

rodičia 

165 budovanie vzťahov 

a spolupráce medzi 

rodičmi, starými 

rodičmi a školou 
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Fašiangový karneval ţiaci 1.-4. roč., rodičia, starí 

rodičia 

155 budovanie vzťahov 

a spolupráce medzi 

rodičmi, starými 

rodičmi a školou 

Deň matiek ţiaci 1.-4. roč., rodičia, starí 

rodičia 

170 budovanie vzťahov 

a spolupráce medzi 

rodičmi, starými 

rodičmi a školou 

 

Účasť školského klubu na aktivitách iných subjektov (partnerských škôl, školských klubov 

inštitúcií a pod.) 

 

Názov aktivity  

Účastníci 
Prínos v súlade s cieľmi školského 

klubu Cieľová 

skupina 

Počet 

Pasovanie prváčikov za 

čitateľov miestnej kniţnice 

ţiaci 1. 

ročníkov 

65 podporiť čitateľskú gramotnosť ţiakov 

Tvorivé dielne v DK Dúbravka 

na rôzne témy 

ţiaci 1.-4. 

ročníkov 

60 rozvíjanie prierezovej témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj;  

Celé Slovensko číta deťom ţiaci 1.-4. 

ročníkov 

45 rozvíjanie a podpora čitateľskej 

gramotnosti  

 

9.4. Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 

Prehľad projektov, do ktorých sa škola zapojila v školskom roku 2016/2017: 

Názov projektu 
Poskytovateľ 

dotácie/grantu 

Termín 

realizácie 

projektu 

Zameranie 

projektu 
Výstup projektu 

Poskytnutá 

finančná 

dotácia 

„Záhrada, ktorá 

učí...“ 

Centrum 

environmentálnej 

a etickej výchovy 

ŢIVICA 

1.1.2016 - 

31.12.2016  

(12 mesiacov) 

Budovanie 

školskej 

záhrady 

Stavba altánku, 

vybudovanie školskej 

záhrady 

1 500 € 

Po nemecky 

v prírode 

Nadácia 

Volkswagen 

Slovakia 

1.5.2016- 

31.10.2016 

(5 mesiacov) 

Vybudovanie 

náučného 

chodníka 

v areáli ZŠ 

Umiestnenie 

informačnej tabule, 

vybudovanie 

náučného chodníka 

1 000 € 

„Environmentálni 

experti“ 

Centrum 

environmentálnej 

a etickej výchovy 

ŢIVICA 

od 1.4. 2016 

do 31.12.2016 

(8 mesiacov) 

Rovesnícke 

vzdelávanie na 

tému 

zodpovednej 

spotreby, 

tvorba 

mikroprojektu

ekospotrebiteľ

a, workshop 

s rodičmi: 

ekokozmetika 

Rovesnícke 

vzdelávanie 

(ţiačky 8.A. triedy na 

tému 

ekopoľnohospodárstva 

a zdravého ţivotného 

štýlu), organizácia 

workshopu pre 

rodičov: výroba 

ekokozmetiky 

200 € 
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Názov projektu 
Poskytovateľ 

dotácie/grantu 

Termín 

realizácie 

projektu 

Zameranie 

projektu 
Výstup projektu 

Poskytnutá 

finančná 

dotácia 

Ja a kvapka vody Ministerstvo 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

Slovenskejrepubli

ky 

„ZDRAVIE NA 

TANIERI 2016“ 

 

od 1.8. 2016 

do 30.11.2016 

( 3 mesiace) 

Zatraktívnenie 

pitné reţimu 

ţiakom ZŠ 

Nejedlého, 

aquavideo, 

pitné fontány 

organizácia 

fotografickej 

súťaţe a 

Konferencie o 

vode 

Organizácia „Dňa 

vody“(festival 

zdravých nápojov), 

natočenie aquavidea- 

motivácia k pitnému 

reţimu, organizácia 

fotografickej súťaţe a 

Konferencie o vode, 

nákup pitných fontán 

a ich umiestnenie 

v priestoroch školy 

5 000 € 

Za tajomstvom 

kvapky 

Ministerstvo 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

Slovenskejrepubli

ky 

ENVIROPROJE

KT 2016 

od 1.6. 2016 

do 30.11.2016 

(4 mesiace) 

Vybudovanie 

meteostanice 

v areáli školy, 

organizácia 

fotografickej 

súťaţe a 

„Konferencie 

o vode“. 

Stavba meteostanice 

v areáli školy, 

organizácia 

fotografickej súťaţe a 

„Konferencie o vode“. 

Nákup pomôcok na 

fyziku a chémiu, 

nástenky, bannery o 

škole 

1 600 € 

Jedlá zmena Centrum 

environmentálnej 

a etickej výchovy 

ŢIVICA 

od 1.9. 2016 

do 31.12.2016 

(3 mesiace) 

O 

zodpovednej 

konzumácii 

potravín,kurz 

"Globálneho 

varenia" 

Globálne varenie, 

workshop 

v Bratislave,1 učiteľ, 

2ţiaci: 

Október: “AKO NA 

JEDLÚ ZMENU“, 

December: „Globálne 

varenie“ 

Február:“ 

Organizačné 

zručnosti“ 

Apríl: „Akčné dni“ 

Získanie certifikátu 

Jedlej zmeny 

200 € 

Technika hrou Nadácia 

Volkswagen, 

Bratislava 

1.11.2016-

8.6.2017 

rozvoj 

logického 

myslenia,  

vzbudenie 

záujmu ţiakov 

o techniku 

video na tému „ 

Elektrický obvod“- 

rovesnícke 

vzdelávanie, 

vzbudenie záujmu 

ţiakov o techniku ako 

takú 

0 € 

Malá finančná 

akadémia 

Edulab, 

Tatrabanka, 

Agemsoft 

celý školský 

rok 
podpora 

a rozvoj 

finančnej 

gramotnosti 

„Naše mesto“- 

vytvorenie vlastného 

mesta 

0 € 

S farbami je 

ţivot krajší 

Nadácia Pontis jún 2017 skrášlenie 

školského 

areálu 

renovácia školského 

dopravného ihriska, 

školského plota 

a maskota Nejedlíka 

50 € 

SPOLU     9 550 € 
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Bliţšia charakteristika jednotlivých projektov 

„Záhrada, ktorá učí“ 

Počas projektu „Záhrada, ktorá učí“, ktorého podstatou bolo vybudovanie školskej záhrady, 

sa nám podarilo postaviť altánok - učebňu v prírode, pocitový chodník, hmyzí hotel, 

kompostovisko, sudy na zber daţďovej vody, osadiť náučné tabule, vybudovať kvetinový 

záhon, zeleninový záhon, bylinkový „pizza“ záhon, levanduľový záhon, zasadiť černice, 

maliny, pneumatiková pyramída, ekovláčik na kvety, zráţkomer, meteostanicu a slnečné 

hodiny. 

Záhrada sa najviac vyuţívala v predmetoch: technika, svet práce, pracovné vyučovanie (prvý 

stupeň) biológia, geografia, fyzika, ale aj na výtvarnej výchove (prvý stupeň), 

literatúra/čítanie (prvý stupeň). Do jednotlivých aktivít projektu sa zapojili okrem ţiakov, 

rodičov, pedagogických pracovníkov i nepedagogickí zamestnanci našej školy. 

 

Po nemecky v prírode 

 

Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia a jej podpore v rámci zamestnaneckého grantu sa nám 

podarilo v našom areáli školy vybudovať náučný chodník. Cieľom projektu bolo prezentovať 

moţné spôsoby rozvoja prírodovednej a jazykovej gramotnosti ţiakov a odovzdať skúsenosti 

získané uplatnením záţitkových metód na hodinách biológie a nemeckého jazyka. Vytvorili 

sme náučný chodník s informačnými tabuľami v slovenskom a nemeckom jazyku.  

K náučnému chodníku sú zostavené pracovné listy z nemeckého jazyka a biológie (taktieţ 

v nemeckom jazyku), s ktorými ţiaci pracujú. 

Chodník je vyuţívaný na hodinách biológie a nemeckého jazyka, ako aj v školskom klube detí 

v rámci záţitkového vyučovania.  

 

Environmentálni experti 

Podstatou projektu Environmentálni experti boli rastliny, ktoré sa pestujú na lekársku, 

kulinársku či dokonca spirituálnu hodnotu- bylinky. Ţiakom sme priblíţili starostlivosť o ne, 

ako i ich správne vyuţitie v beţnom ţivote. Formou rovesníckeho  vzdelávania sa deti 

dozvedeli krátku úvodnú teóriu o liečivých bylinkách a ich vyuţití. Na hodinách prírodovedy 

a biológie ţiačky 8. ročníka  ukázali svojim spoluţiakov bylinky a povedali im ich vyuţitie 

pri chorobe. V rámci rovesníckeho vzdelávania ţiaci vypracovávali i pracovné listy. 
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Ďalšou aktivitou projektu bol workshop s výrobou prírodnej kozmetiky. Výroba prírodnej 

kozmetiky sa vracia do domácností kvôli snahe o zdravšiu alternatívu mnoţstva 

priemyselných výrobkov – kozmetiku bez konzervačných látok a rôznych chemických prísad 

za pár drobných.  Na tomto workshope sa zúčastnili ţiaci vyšších ročníkov, učitelia, 

nepedagogický personál školy, ale aj prizvaní rodičia. Vyskúšali si vyrobiť: šumivú bombu do 

kúpeľa s olejom, balzam na pery, krém na tvár, ktorých výroba je veľmi jednoduchá. Projekt 

sa stretol s veľkou obľubou u všetkých ţiakov. 

 

„Ja a kvapka vody“ 

Cieľom projektu Ja a kvapka vody bolo podporiť u detí vzťah k vode ako najlepšiemu nápoju 

pre kaţdodenný ţivot, správny pitný reţim a vytvárať u detí pozitívny vzťah k vode. Ţiakov, 

učiteľov a verejnosť sme sa snaţili presvedčiť o dôleţitosti dodrţiavania pitného reţimu, 

správnych stravovacích návykov, ale i o ochrane vody ako takej. Výsledkom školského 

projektu bolo hneď niekoľko zaujímavých aktivít.  

Uţ od rána pri vstupe do školy vítali našich ţiakov a rodičov vodou  pani kuchárky a pani 

učiteľky. Ľudovú atmosféru dotváralo i typické slovenské oblečenie - ľudové kroje, 

do ktorých sa preobliekli nielen naši pedagogickí, ale i nepedagogickí zamestnanci. Zo 

školského rozhlasu zneli ľubozvučné  slovenské ľudové piesne. 

Okrem dúšku čerstvej vody sa naši hostia občerstvili najmä počas aktivity „Festival 

nápojov“, ktorý si pripravili ţiaci 8.A triedy. Výber správneho nápoja, vyuţívanie prírodných 

sladidiel a čerstvých ovocných štiav sa našim vzácnym hosťom páčili. Ľudové tradície, 

v ktorých sa často stretávame so symbolom vody, sme si pripomenuli i počas desiatovej 

prestávky. Veď v minulosti naši predkovia nepoznali ţiadne ochutené sladké vody. Ich 

nápojom bola čistá voda z prameňa alebo zo studne. V zimných mesiacoch si varili čaje 

z byliniek a ochucovali ho iba medom.  Naši skvelí učitelia preoblečení v ľudových krojoch 

sa na niekoľko minút zmenili na folklórny súbor Nejedlík a za zvukov ľudových piesní 

spestrili  tancom  ţiakom desiatu. Vyvrcholením celého dňa bola nepochybne „Konferenciu 

o vode“. Výsledkom snaţenia ţiakov boli jedinečné projekty na tému voda, zdravý ţivotný 

štýl, pitný reţim, ale i problematika čističky odpadových vôd.  

Okrem celodenného projektového vyučovania, počas ktorého sa téma vody prelínala vo 

všetkých vyučovacích predmetoch, naši ţiaci  netrpezlivo očakávali výsledky z ďalších dvoch 

súťaţných disciplín- najlepšia fotografia- tzv. „Aquaselfie“ a najlepšie video- tzv. 

„Aquavideo“ .  



Základná škola, Nejedlého 8, 84102 Bratislava 

 

42 

A čo nás potešilo najviac? Azda fakt, ţe i po skončení projektu sa naši ţiaci snaţia nielen 

dodrţiavať pitný reţim, ale pred sladkými nápojmi uprednostnia vodu. Či uţ prinesenú z 

domu vo fľaške alebo si ju jednoducho načapujú z nových pitných fontánok, ktoré sme 

umiestnili v priestoroch školy. A veru by ste neverili, ako sa nám voda míňa! 

Náš úspešný projekt sa stretol s veľkým záujmom nielen zo strany samotnej verejnosti, ale 

i zo strany vyhlasovateľa samotného projektu. A tak naše koordinátorky  dostali jedinečnú 

príleţitosť zúčastniť sa odbornej konferencie “Školské stravovanie v roku 2016 – príklady 

dobrej praxe v rámci prevencie obezity“ v Tatranskej Lomnici. Túto konferenciu 

organizoval Národný ústav celoţivotného vzdelávania Bratislava, Regionálne pracovisko 

Košice v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Konferencia bola 

určená vedúcim zamestnancom škôl a školských zariadení, vedúcim zariadení školského 

stravovania, realizátorom projektu „Zdravie na tanieri 2016“, zástupcom zriaďovateľom škôl 

a školských zariadení. 

Počas konferencie boli prednášky zamerané na vývoj školského stravovania, prevenciu 

obezity, pridávanie soli a pitného reţimu ako i hodnotenie kontrolnej činnosti stravovania 

a podpory zdravia na Slovensku a v zahraničí. 

Súčasťou konferencie  bola aj prezentácia šiestich víťazných prezentácií z celého Slovenska, 

medzi ktorými sme so svojím projektom  dominovali i my. O úspechu nášho projektu svedčí 

nielen Zborník Zdravie na tanieri 2016, ale i video, ktoré zachytáva celý priebeh realizácie 

projektu. Mnoţstvo otázok o príprave projektu, priebehu celého dňa, ako i projektových 

výstupov nás presvedčilo o úspešnosti celej aktivity. 

 

Za tajomstvom kvapky 

Uvedený projekt bol súčasťou projektu „Ja a kvapka vody“. 

 

Jedlá zmena 

Jedným z mnohých prebiehajúcich projektov v našej škole bol  projekt Jedlá zmena v rámci 

Zelenej školy. Nielenţe  podporoval učiteľov v začleňovaní tém zodpovedného stravovania 

do ich vyučovacích hodín, ale prepájal aj zainteresované strany z rôznych oblastí 

potravinového systému, ktoré chcú zaviesť zodpovedné zmeny. 

Aj keď väčšina ţiakov našej školy bylinky v domácností vyuţíva, chceli sme,  aby sa ich 

počet ešte zvýšil, a nielen to! Naším cieľom bolo, aby  ţiaci vedeli , prečo je také dôleţité piť 

bylinkový čaj,  ale aj to, ako môţeme vyuţiť bylinky pri varení. Preto sme sa rozhodli 

zveľadiť a rozšíriť našu bylinkovú záhradku.  
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Celej práci predchádzala aktívna účasť akčného tímu na rôznych stretnutiach.  

Ţiakov téma veľmi zaujala a vytvorili nádherné projekty o bylinkách, o ich vyuţití a vplyve 

na naše zdravie. 

V rámci projektu sme zostavili tieţ krátky dotazník, na základe ktorého sme zistili, koľko 

ţiakov vyuţíva bylinky, akým spôsobom a pod. Aby sme získali aj informácie a rady od tých, 

ktorí sa pestovaniu byliniek venujú, rozhodli sme sa absolvovať aj krátku návštevu bylinovej 

záhradky, kde nám profesionáli vysvetlili, ako sa o bylinky starať, ktoré je vhodné pestovať 

a prečo.  

Avšak jedným z najdôleţitejších dní celého projektu bol,,Akčný deň“, ktorý bol 

vyvrcholením našej celoročnej práce.  

Bol to deň, ktorým vyvrcholili všetky aktivity, do ktorých sme sa v rámci projektu Jedlá 

zmena zapojili. Uţ od skorých ranných hodín pripravovali pani kuchárky pod vedením 

vedúcej školskej jedálne pani Anny Machovej chutné nátierky, všade rozvoniavali čerstvé 

bylinky a mätový čajík.  

Deti pripravovali ekokódex za kaţdú triedu. Lepilo sa, maľovalo, nikto nesedel, ale usilovne 

pracoval. Deti navzájom spolupracovali, čím sa tak utuţovali vzťahy v triede. Vyuţili sme 

všetko od plastových vrchnákov, cez opadané šišky aţ po nepotrebné papierové krabice. Aj 

takýmto spôsobom sme ukázali, ako efektívne vyuţiť a zrecyklovať kaţdý druh materiálu. 

A keďţe zelená je naša farba, rozhodli sme sa  v tento deň vyhlásiť i ďalšie  súťaţe- Súťaţ 

o najzelenšiu triedu a Súťaţ o najzelenšieho človeka. To znamená, ţe nesúťaţili iba deti, ale 

i pani učiteľky. Podstatou bolo prísť oblečený v zelenej farbe.  

Po úvodných aktivitách sme sa konečne pustili do práce vonku v okolí našej školy. Našou 

prioritnou témou boli bylinky a ich sadenie. My sme však vyuţili tento deň aj na to, aby sme 

vyčistili areál školy a upravili všetky záhradné prvky. Ţiaci šiestej triedy spolu s pánom 

učiteľom vykopali jamy na chodník zručnosti, deviataci osádzali tabule s informáciami 

k jednotlivým vysadeným rastlinkám, tretiaci vysadili tulipány, štvrtáci zasadili kvietky pri 

vchodových dverách školy a postavili Ekovláčik. Starší ţiaci a ţiačky zobrali do rúk náradie 

a pustili sa do práce v záhrade. Chlapci porýľovali záhradku a dievčatá vysadili bylinky. 

Vzájomne si pomáhali a na ich tvárach svietil spokojný úsmev. Rozšírili sme tieţ našu 

bylinkovú záhradku, kde máme rôzne druhy od paţítky, cez bazalku, majoránku, mätu, šalviu, 

rozmarín aţ po levanduľu. Popri tom sme liečivé bylinky spoznávali, učili sme sa ich 

zalievať, hnojiť. 

Za dobre odvedenú prácu si kaţdý zaslúţi odmenu.  Rôzne druhy nátierok s čerstvými 

bylinkami deťom nesmierne chutili. I nátierky boli dôkazom zdravého stravovania sa v našej 
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školskej jedálni, ktoré plne rešpektuje súčasné normy zdravej výţivy.  Šikovné šiestačky 

a siedmačky pod vedením pani učiteliek pripravili aj chutné citronády s mätou a šalviou, 

a tieţ mätový čajík. 

Ţiadna akcia sa však nezaobíde bez informačnej kampane. Piataci si okrem popisu 

a vysvetlenia účinkov jednotlivých byliniek pripravili aj aktivity pre svojich spoluţiakov 

v rámci rovesníckeho vzdelávania. Vytvorili rôzne tajničky, osemsmerovky, hádanky 

a rébusy. Deti tak mohli jednotlivé bylinky chytiť, ovoňať. 

Okrem tvorivých aktivít čakali na návštevníkov i domáce recepty obsahujúce bylinky, ktoré 

počas trvania projektu prinášali nielen deti, ale i rodičia, starí rodičia, či priatelia našej školy. 

Veď jedným z výsledných produktov celého projektu bol i kalendár obsahujúci práve 

spomínané recepty.  

Technika hrou 

Projekt realizovaný v spolupráci s Nadáciou Volkswagen bol zameraný predovšetkým na 

rozvoj logického myslenia, samostatnosť v učení, praktickú tvorivosť v prepojení 

s prírodovedným poznaním. U ţiakov 3. ročníka boli uskutočnené  2 výskumy: 

Deti hravou formou mali zistiť najprv pohľadom, ktorý z papierov je najpriehľadnejší a ktorý 

najmenej. Následne si overovali svoje tvrdenia prikladaním jednotlivých papierov na text v 

knihe. V ďalšom výskume bolo úlohou ţiakov z  11 polystyrénových guliek a 20 špajdlí 

postaviť čo najvyššiu stavbu, ktorá vydrţí stáť,  aj keď dáme na vrch stavby jeden kus 

plastelíny. 

V triede ţiakov 5. ročníka boli uskutočnené taktieţ 2 výskumy: 

Deti mali za úlohu najprv nakresliť a potom zostrojiť vzdušný mlyn. K dispozícii mali: 

plastové poháriky, misky, špajdle, polystyrénové gule, lepiacu pásku, špagátik, kartónový 

papier. Podstatou ďalšej úlohy bola rozpustnosť látok. Úlohou bolo najprv určiť, ktorá farba z 

na cukríkoch M&M vo vode pustí ako prvá. Následne uvedenú skutočnosť zisťovali ţiaci 

prakticky. 

Práca v obidvoch ročníkoch  deti zaujala, a preto pracovali s nadšením a tešili sa zo správneho 

úsudku.  

 

Malá finančná akadémia 

 

V tomto školskom roku dostali  naši ţiaci moţnosť zapojiť sa pod vedením pani učiteliek do 

projektu s pútavým názvom Malá finančná akadémia, ktorú pre ţiakov základných škôl 

pripravila nezisková organizácia Edulab v spolupráci s Tatrabankou  a technickou podporou 
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spoločnosti Agemsoft. Cieľom projektu bolo začleniť aj malého neskúseného človiečika- 

dieťa primárneho vzdelávania- 1. stupňa do procesu plánovania, rozdelenia pozícií, 

finančného plánu a ďalších praktické zručností v oblasti finančnej gramotnosti. Interaktívne 

vzdelávanie pomocou projektu Moja prvá škola našlo tých správnych adresátov. Azda niet 

lepšej kombinácie, ako spojiť moderné technológie s praxou.  A čím bol tento projekt 

výnimočný a pre ţiakov skutočne zaujímavý? Okrem základných vedomostí o vzniku 

a hodnote peňazí, orientácii v cenách, hospodárení s pridelenými peniazmi, diskusii 

o rodinnom rozpočte, o výdavkoch a príjmoch, kladoch a záporoch pouţívania  platobných 

kariet, ako i hotovosti, sa ţiaci učili pracovať v tíme, rešpektovať názory a potreby svojich 

spoluţiakov a zároveň i „finančných partnerov“. Za svoje vedomosti získavali peniaze (tzv. 

kozmixovky), ktoré neskôr investovali do stavby mesta. Výsledkom ich celomesačného 

snaţenia bolo vybudovanie Nášho mesta so všetkým, čo k mestu ako takému skutočne patrí- 

navrhnutie, postavenie jednotlivých mestských častí i s detailmi kaţdodenného ţivota- 

ihriskami, nákupnými centrami, parkami, vzdelávacími inštitúciami. Kaţdý pracovný tím mal 

medzi sebou zvoleného bankára, zapisovateľa i architekta, ktorý zodpovedali za celkový 

vzhľad svojej mestskej časti. Spoločná tímová práca sa prejavila najmä pri budovaní konečnej 

podoby vzhľadu Nášho mesta, kedy všetci ţiaci spoločne budovali centrum mesta a riešili 

vyuţitie jednotlivých postavených komponentov. Dôleţitou súčasťou celého projektu bolo 

i rozvíjanie a podpora prezentačných zručností ţiakov počas predstavovania svojej mestskej 

časti. Kaţdý ţiak triedy pridal svoju ruku k dielu, a tak sa dnes naša oddychová zóna môţe 

popýšiť jedinečným modelom skutočného mesta, ktorý obdivujú návštevníci našej školy. 

Tento projekt bol dôkazom, ţe i veci, ktoré sa zdajú byť na prvý pohľad ťaţké, dokáţu naši 

ţiaci pod správnym vedením pani učiteliek zvládnuť úplne bez problémov, ba dokonca 

s nadšením. Veríme, ţe získané vedomosti budú naši ţiaci vyuţívať  v praktickom ţivote 

a podstata základnej finančnej gramotnosti im uţ v tejto chvíli nie je cudzia. Počas celého 

projektu sme aktívne rozvíjali prierezovú tému Finančnú gramotnosť. 

 

S farbami je ţivot krajší 

V spolupráci s Nadáciou Pontis sa nám podarilo zrealizovať projekt zameraný na celkovú 

renováciu školského oplotenia, dopravného ihriska, ako i symbolu našej školy- maskota 

Nejedlíka. Firemní dobrovoľníci pracovali v súhre s našimi pani učiteľkami a ţiakmi 8. 

ročníka . Výsledkom ich práce bol nielen nový náter na spomínaných komponentoch, ale 

i dobrý pocit z vykonanej práce. 
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10 Výsledky inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie 
 

V školskom roku 2016/2017 nebola v základnej škole vykonaná inšpekčná činnosť. 
 

11 Priestorové a materiálno-technické podmienky 
 

11.1. Priestorové podmienky 

 

Objekty/budovy– počet a ich účel 

Základná škola: 1 budova základnej školy pozostávajúca z bloku A, bloku B a bloku C 

 

Základná škola 

 

Štandardné 

(kmeňové) učebne 

počet: 19 (z toho 17 

kmeňových tried) 

 

stav: vyhovujúci  X čiastočne vyhovujúci  nevyhovujúci   

Odborné učebne: 

počet: 19 

odborné zameranie učebne: 
stav

 

vyhovujúci čiastočne vyhovujúci nevyhovujúci 

2 počítačové učebne X   

1 školská kuchynka X   

Iné priestory priamo súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom: 

(uviesť konkrétne) vyhovujúci čiastočne vyhovujúci nevyhovujúci 

2 telocvične X   

1 školská kniţnica X   

3 vonkajšie ihriská   X 

1 školská záhrada X   

1 herňa ŠKD  X  

Ďalšie priestory na podporu výchovného a vzdelávacieho procesu: 

(uviesť konkrétne) vyhovujúci čiastočne vyhovujúci nevyhovujúci 

Školský dvor  X  

Školská kuchyňa /jedáleň X   

Kabinety učiteľov  X  

Zborovňa X   

Novovybudované priestory v školskom roku 2016/2017: 

 vyhovujúci čiastočne vyhovujúci nevyhovujúci 

Zborovňa X   

2 triedy 1.stupňa X   

Toalety pre ţiakov 1. a 2. ročníka X   
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Školský klub detí 

Triedy/herne 
počet:1  

stav: vyhovujúci   čiastočne vyhovujúci X nevyhovujúci   

Iné priestory priamo súvisiace s výchovnou činnosťou:  činnosť ŠKD bola okrem herne vykonávaná 

i v kmeňových triedach 1.stupňa 

 vyhovujúci čiastočne vyhovujúci nevyhovujúci 

1.A X   

1.B X   

1.C X   

2.C X   

2.D X   

3.B X   

4.A X   

 

Školská jedáleň 

Jedáleň stav: vyhovujúci  X čiastočne vyhovujúci  nevyhovujúci   

Školská kuchyňa stav: vyhovujúci  X čiastočne vyhovujúci  nevyhovujúci   

 

 

11.2. Materiálno-technické podmienky 

 

Základná škola 

Stav
 

vyhovujúci čiastočne  

vyhovujúci 

nevyhovujúci 

Vybavenosť 

štandardných 

(kmeňových) učební 

školským nábytkom:  X  

učebnými pomôckami:  X  

didaktickou technikou: X   

Vybavenosť 

odborných učební 

učebnými pomôckami:  X  

odbornou literatúrou:  X  

didaktickou technikou: X   

Iné materiálne  

a technické  

podmienky 

 

vybavenosť edukačnou 

interaktívnou a inou technikou: 

X   

prístup k internetu: X  

priemerný počet ţiakov na jeden počítač: 1  

 

Školský klub detí Stav
12)

 

  vyhovujúci čiastočne  

vyhovujúci 

nevyhovujúci 

Vybavenosť 

miestností  

školským nábytkom:  X  

učebnými pomôckami:  X  

didaktickou technikou:  X  

iné (uviesť konkrétne): estetické   
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úpravy 

Iné materiálne  

a technické  

podmienky 

vybavenosť edukačnou 

interaktívnou a inou technikou: 

 X  

prístup k internetu: X  

iné (uviesť konkrétne): v mesiaci jún sa v spolupráci so ZRR podarilo 

zrevitalizovať školský dvor pre potreby ŠKD ( doplnenie o rôzne lezecké prvky, 

športové vybavenie- futbalové bránky a pod.) 

 

Školská jedáleň  
Stav

 

vyhovujúci čiastočne vyhovujúci nevyhovujúci 

Vybavenosť 

jedálne 

nábytkom:  X  

jedálenským riadom:  X  

iné (uviesť konkrétne):    

Vybavenosť 

kuchyne 

kuchynským riadom: X   

pracovnou technikou:  X   

iné (uviesť konkrétne):  
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12 Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

Pozri prílohu-účtovná uzávierka za rok 2016 - na poţiadanie 

Financie na rok 2016:  

Prenesené kompetencie  

normatívne:      448.038,00 € 

nenormatívne:          24.668,00 € 

z toho: 

- Vzdelávacie  poukazy    9.715,00 € 

- Učebnice                                                 1.138,00 € 

- Ţiaci zo SZP            690,00 € 

 

Originálne kompetencie                  155.035,80 € 

z toho:  

- príjem za poplatok ŠKD     30.847,62 € 

- príjem za réţiu ŠJ      30.836,90 € 

-  

Spolu rozpočtované financie na rok 2016:      627.741,80 €   

 

- príspevok  pre deti HN          654,00 € 

- príspevok na stravu pre deti HN      462,00 €  

   
Mimorozpočtové financie HN spolu:                        1.116,00 € 

 

Projekty:       9.751,58 € 

 

Iné:           746,52 € 

 

Mimorozpočtové:     69.964,34 € 

 

Financie spolu:     708.204,24 €   

 

Mimorozpočtové prostriedky: 

- 2% daní                          5 040,69 € 

- Rada rodičov                  7 620,-- € 

- Iné         402,--€ 

 

 

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

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

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

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

Správa o finančnom hospodárení za rok 2016 tvorí prílohu správy. 

 

 

 

13 Ciele v koncepčnom zámere rozvoja školy v príslušnom školskom roku 
 

 V školskom roku 2016/2017 sme poskytovali ţiakom 1.-4. ročníka vzdelávanie 

ISCED 1 a v 5.-9. ročníku niţšie stredné vzdelávanie ISCED 2, podľa školského 

vzdelávacieho programu „Tvorivá škola - úspešný ţiak“, ktorého súčasťou je 

i výchovný program „Detskou rukou k ekológii.“ 

 Naďalej sme pokračovali v profilácii našej školy so zameraním na cudzie jazyky, 

environmentálnu výchovu a zdravý ţivotný štýl. 

 Cudzie jazyky sme vyučovali hravou formou, anglický jazyk uţ od 1. ročníka 

a v popoludňajších hodinách pod vedením kvalifikovanej vychovávateľky v ŠKD pod 

názvom „Angličtina hrou“. Nemecký jazyk sme vyučovali kvalifikovane od 5. 

ročníka. 

 Naďalej sme pokračovali v i v rozvíjaní kľúčových kompetencií ţiakov 

v mimoškolskej činnosti formou krúţkov. 

 Pokračovali sme v uţ začatých projektoch: Zdravá škola, Niečo jedlé z Nejedlého, 

Zelená škola a pod. 

 V snahe prebudiť u ţiakov vzťah k literatúre a čitateľskej gramotnosti ako takej sme 

pripravili v spolupráci s rodičmi aktivitu Noc v školskej kniţnici. 

 I naďalej máme sprístupnenú kniţnú búdku pri vstupe do školy - tzv. Nejedlíkov 

bumerang, do ktorého vkladajú uţ prečítané knihy nielen naši ţiaci a ich rodičia, ale 

i obyvatelia mestskej časti. 

 Na ţivote školy a všetkých aktivitách sa podieľal i školský maskot Nejedlík, ktorého si 

deti sami navrhli . 

 Školu sme prezentovali na verejnosti prostredníctvom tlače- v Dúbravských novinách, 

televízie - Dúbravskej televízie, ale i prostredníctvom  školského časopisu BLIK. 

 Podporovali sme celoţivotné vzdelávanie sa učiteľov, učitelia sa vzdelávali v práci 

s IKT a FIG. 
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14 Oblasti s dosahovaním dobrých výsledkov a oblasti s nedostatkami 

 
 

14.1. Základná škola a školský klub detí 

 

1. Oblasti s dosahovaním dobrých výsledkov – silné stránky  
 

Oblasti s dobrými výsledkami a spoľahlivou  

účinnosťou 
Konkrétny prínos 

1. celková profilácia školy na oblasť zdravého 

ţivotného štýlu 

navýšenie hodín telesnej a športovej výchovy; 

organizácia aktivít so zameraním na zdravý 

ţivotný štýl (Deň športu, projektová činnosť- 

napr. Jedlá zmena, Ja a kvapka vody); 

dodrţiavanie stravovacích výţivových dávok 

s dôrazom na zdravú stravu 

2. profilácia školy na environmentálnu výchovu podpora projektov zameraných na rôzne EKO- 

aktivity; budovanie školskej záhrady, projekt 

Zelená škola 

3.pestrá projektová činnosť získanie finančných prostriedkov 

i z mimorozpočtových zdrojov 

4.priateľská a tvorivá atmosféra  zlepšenie komunikácie medzi učiteľmi vzájomne , 

ako i medzi rodičmi 

5. školský parlament moţnosť vyjadrenia názorov ţiakov k aktuálnemu 

dianiu v škole; účasť zástupcov školského 

parlamentu na obvodnom parlamente 

6. podpora vzdelávania učiteľov okrem tvorby vlastného pedagogického portfólia 

prezentovanie získaných poznatkov a vedomostí 

ostatným členom pedagogického zboru 

7.organizácia tvorivých workshopov pre učiteľov vzdelávanie učiteľov inovatívnymi metódami 

8.zvyšovanie úrovne IKT pedagogickými 

zamestnancami 

vyuţívanie IŢK, komunikácia s rodičmi 

i prostredníctvom mejlov a IŢK, pouţívanie 

elektronickej triednej knihy 

9.záţitkové vyučovanie vyuţívanie a realizácia projektovej  výučby 

v rámci jednotlivých hodín 

10.podpora jazykového vzdelávania navýšenie počtu hodín cudzieho jazyka (anglický 

a nemecký jazyk); výučba anglického jazyka 

i v ŠKD- „Angličtina hrou“ 

11.podpora čitateľskej gramotnosti aktívne vyuţívanie školskej kniţnice, organizácia 

aktivít so zameraním na podporu čitateľskej 

gramotnosti 

12. aktívna spolupráca s MŠ vyuţívanie priestorov telocvične; aktivity na 

podporu čitateľskej gramotnosti v predškolskom 

veku; spoločné vyučovacie hodiny; organizácia 

Dňa otvorených dverí pre MŠ; aktívna účasť MŠ 

pri jednotlivých športových aktivitách 

13. pestrá ponuka krúţkovej činnosti cez 

vzdelávacie poukazy 

efektívne vyuţitie voľného času ţiakov 1., 2. 

stupňa 

14. exkurzie, výlety, športové podujatia záţitkové vyučovanie, upevňovanie kolektívu 

15. individuálny prístup k ţiakom starostlivosť nielen o začlenených ţiakov, ale 

i o ţiakov samotných, spolupráca s CPPPaP 

a inými odbornými inštitúciami 
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Oblasti s dobrými výsledkami a spoľahlivou  

účinnosťou 
Konkrétny prínos 

16. organizovanie aktivít nielen pre ţiakov, ale 

i rodičov a priateľov školy 

obohatenie vzájomnej spolupráce medzi ţiakmi, 

rodičmi a školou; vytváranie pozitívnej klímy;  

17. aktívna spolupráca s Radou školy a ZRR vzájomná kooperácia medzi jednotlivými 

subjektmi, riešenie vzniknutých problémov 

18. vysoká úroveň stravy v školskej jedálni poskytovanie kvalitnej a chutnej stravy nielen pre 

ţiakov a zamestnancov školy, ale i pre iných 

stravníkov; ţiakom je poskytovaná v prípade 

záujmu i chutná desiata 

19. spolupráca s rôznymi organizáciami organizovanie besied, workshopov, návštev 

s odborníkmi z rôznych oblastí (environmentálne 

organizácie- Ţivica, Daphne, Sloboda zvierat; 

kultúrne inštitúcie- DK Dúbravka, SND, múzeá, 

kniţnice; športové organizácie- Beni team, Happy 

kids, dúbravské športové kluby; spolupráca s MÚ 

Dúbravka- aktívna účasť na jednotlivých 

aktivitách) 

20. zapájanie ţiakov do jednotlivých 

predmetových olympiád a súťaţí 

rozvíjanie a podpora prezentačných zručností 

ţiakov, kladenie dôrazu na osobnostný a sociálny 

rozvoj ţiaka 

21. prepojenie obsahových a výkonových 

štandardov jednotlivých predmetov 

podpora a rozvíjanie medzipredmetových 

vzťahov 

22. rovesnícke vzdelávanie vzdelávanie mladších ţiakov staršími 

spoluţiakmi, rozvíjanie prezentačných zručností 

ţiakov 

23. spolupráca so strednými odbornými školami, 

podpora duálneho vzdelávania 

pomoc ţiakom pri výbere strednej školy 

 

14.2. Oblasti s pretrvávaním nedostatkov– slabé stránky 

 

Oblasti s nedostatkami, ktoré treba  

minimalizovať a riešiť 
Konkrétny vplyv, dôsledky 

Konkrétny návrh  

opatrenia 

1. nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagógov 

odchod mladých pedagógov 

z oblasti školstva 

motivovať pedagógov 

inými prostriedkami 

2. nezáujem ţiakov o niektoré predmety slabá prospechová výkonnosť 

ţiakov 

okrem aktívnej 

spolupráce s rodičmi 

i zefektívnenie 

komunikácie učiteľ-ţiak 

3. technický stav niektorých vonkajších 

objektov (ihrísk) 

moţnosť vzniku úrazu nielen 

ţiakov, ale i osôb mimo školy 

riešenie v spolupráci 

s MČ Dúbravka 

 

14.3. Príleţitosti 

 

Moţnosti z vonkajšieho prostredia 

umoţňujúce zlepšenie a rozvoj školy 
Očakávaný prínos 

1. zapojenie školy do projektu „Teach for 

Slovakia“ 

zefektívnenie práce so ţiakmi ako takými; 

„reštartovanie kolektívu“ a jeho aktívne zapájanie 

sa do školských a mimoškolských aktivít 

2. aktívna spolupráca s rodičmi problémových 

ţiakov 

iniciatíva zo strany učiteľa bude pre rodiča 

výzvou k vzájomnej spolupráci 

3. zapájanie sa školy do väčšieho počtu 

grantových výziev  

finančné prostriedky pre jednotlivé  oblasti 

výchovy a vzdelávania 
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4. prezentácia školy na verejnosti zlepšenie informovanosti o škole ako takej 

5. kvalitná starostlivosť o ţiakov so ŠVVP adekvátne začlenenie ţiakov do školského 

prostredia 

 

14.4. Riziká 

 

Ohrozenia z vonkajšieho prostredia, ktoré  

znemoţňujú dosahovať zámery a ciele 
Očakávaný vplyv 

1. status učiteľa v spoločnosti podceňovanie osobnosti  učiteľa v ţivote človeka 

2. nezáujem rodičov o prospech dieťaťa a jeho 

mimoškolské aktivity 

znemoţnenie spolupráce škola- rodič- ţiak 

3. odchod ţiakov 5. a 8. ročníka na stredné školy zhoršenie priemerného prospechu ţiakov 

 

15 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
 

15.1. Organizácia a štruktúra výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole 

Začiatok vyučovania:  

 Áno
 

Nie 

07.00 hod. (uviesť vyučovací predmet v rozvrhu hodín)  X 

07.00 hod. (nultá vyučovacia hodina) v predmetoch so 

spájaním ţiakov z rôznych tried  

a ročníkov 2. stupňa  

 X 

08.00 hod. X  

08.30 hod.  X 

07.00 hod. 2x v týţdni v škole s rozšíreným vyučovaním 

telesnej výchovy  
 X 

Začiatok a koniec 

činnosti školského 

klubu detí 

Ranná sluţba a prevádzka od 6:30 do 7:30 hod. 

Poobedňajšia prevádzka od 11:45 do 17:00 hod. v závislosti 

od jednotlivých oddelení 

  

Jednozmenné  

vyučovanie 

len v dopoludňajších hodinách  X  

Dvojzmenné  

vyučovanie 

Dvojzmenné vyučovanie v dopoludňajších hodinách aj 

popoludňajších hodinách (okrem vyučovania v 1. ročníku) 
 X 

Skrátenie kaţdej vyučovacej hodiny popoludní pri 

dvojzmennom vyučovaní na 40 min. 
 X 

Skrátenie posledných vyučovacích hodín dopoludnia pri 

dvojzmennom vyučovaní na 40 min. v odôvodnených 

prípadoch  

 X 

Stredajšie dopoludnie určené na mimoškolskú záujmovú 

činnosť a na oddych, neukladajú sa písomné domáce úlohy 

na nasledujúci deň. 

 X 

Koniec popoludňajšieho vyučovania najneskôr o 17.00 hod. X  

Stredajšie popoludnie určené na mimoškolskú záujmovú činnosť a na oddych ţiakov, 

neukladajú sa písomné domáce úlohy na nasledujúci deň. 
 X 

Trvanie vyučovacej hodiny 45 min. X  

Prestávky 

Trvanie malej prestávky 10 min. X  

Trvanie hlavnej (veľkej) prestávky po 2. vyučovacej hodine 

15 – 30 min. 
X  

Počas hlavnej prestávky sa ţiaci zdrţiavajú mimo učebne  

v iných priestoroch školskej budovy. 
X  

Obedňajšia prestávka pre ţiakov 1. a 2. roč. sa začína 

najneskôr po 5. vyučovacej hodine. 
X  

Obedňajšia prestávka pre ţiakov 3. aţ 9. roč. sa začína  X  



Základná škola, Nejedlého 8, 84102 Bratislava 

 

54 

najneskôr po 6. vyučovacej hodine. 

Vyučovanie v jednom 

slede v: 

1. roč. najviac 3x v týţdni 5 vyučovacích hodín X  

 2. roč. najviac 5 vyučovacích hodín X  

3. a 4. roč. najviac 2x v týţdni 6 vyučovacích hodín  X  

 5. aţ 9. roč. najviac 6 vyučovacích hodín X  

Počet vyučovacích 

hodín v jednom dni  

v týţdni: 

5. a 6. ročník najviac 7 vyučovacích hodín X  

7. aţ 9. roč. najviac 8 vyučovacích hodín X  

Vyučovanie v 1. – 4. 

ročníku 

Všetky predmety vyučuje triedny učiteľ.  X 

Niektoré výchovné predmety alebo CJ vyučuje okrem 

triedneho učiteľa iný učiteľ alebo iný pedagogický 

zamestnanec. 

X  

 

15.2. Psychohygienické zásady rozvrhu hodín v základnej škole 

Rovnomerné rozdelenie vyučovacích predmetov v rozvrhu hodín podľa vyučovacích 

hodín 
X  

Vyučovanie niektorých vyučovacích predmetov v blokoch (uviesť ktorých)  X 

Zaradenie vyučovacích predmetov, ktoré vyţadujú zvýšenú duševnú činnosť zaradené 

pred hlavnou prestávkou (napr. matematiky, CJ) 
X  

Telesná a športová výchova nezaradená na 1. vyučovacej hodine  X 

Po telesnej a športovej výchove a pracovnom vyučovaní nie je zaradený slovenský 

jazyk , zloţka písanie na 1. stupni a výtvarná výchova  
 X 

 

Zostavenie rozvrhu hodín z hľadiska: 

Stav 

vyhovujúci čiastočne 

vyhovujúci 

nevyhovujúci 

náročnosti predmetov X   

biorytmu výkonnosti ţiakov X   

dĺţky prestávok X   

 

15.3. Moţnosti relaxácie a oddychu ţiakov v základnej škole 

Relaxačnú miestnosť na oddych majú k 

dispozícii 

ţiaci 1. – 4. ročníka áno  

ţiaci 5. – 9. ročníka  nie 

Relaxačné priestory (kútiky)v triedach sú  

zriadené  

v triedach 1. – 4. ročníka áno  

v triede 5. a 9. ročníka  nie 

Moţnosti relaxácie a oddychu ţiakov v iných vnútorných priestoroch školy 

(posilňovňa, herňa, chodba, „oáza oddychu“, kniţnica) 
áno  

Moţnosti relaxácie a oddychu ţiakov vo vonkajších priestoroch školy (školský dvor, 

altánok, ihriská) 
áno  

 

15.4. Moţnosti oddychových aktivít v školskom klube detí 

 Áno Nie 

Relaxačné miestnosti na oddych  1  

Relaxačné priestory (kútiky) v triedach  7  

Moţnosti oddychových aktivít v iných vnútorných priestoroch školy  5  

Moţnosti oddychových aktivít vo vonkajších priestoroch školy  4  
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16 Voľnočasové aktivity 
 

V školskom roku 2016 /2017 mali ţiaci moţnosť pracovať v 15 záujmových krúţkoch 

realizovaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. 

 

Škola vydala 387 poukazov a následne prijala 350 poukazov. 

 

Podrobnejšia charakteristika jednotlivých krúţkov: 
 

Názov 

krúţku 

Vedúci 

krúţku 

Cieľová 

skupina 
Popis krúţku 

Dobrú chuť! Bc. Erika 

Švaralová 

1.-2. ročník Ţiaci pripravovali jednoduché a chutné jedlá, ktoré zvládli 

i najmenší kuchári. Zároveň sa oboznamovali so základmi 

stolovania, správnej výţivy a zdravého ţivotného štýlu. 

Bystré hlávky Mgr. Ivana 

Richterová 

1.-2. ročník Matematika hravou a zábavnou formou, rozvoj logického 

a kritického myslenia  ţiakov s vyuţitím inovatívnych 

metód boli základnými atribútmi matematického krúţku. 

Šikovníček Mgr. 

Vladimíra 

Chlepková 

1.-2. ročník Ţiaci vyuţívali pri výtvarných a pracovných činnostiach 

širokú škálu prírodných, umelých a odpadových 

materiálov a vytvárali z nich prostredníctvom pouţitia 

rôznych výtvarných techník pekné a estetické detské 

výtvory. 

Čarujeme s 

farbičkami 

Mgr. Zuzana 

Fibichová 

1.-2. ročník Čarovanie s farbičkami, kreslenie rôznych tém, 

precvičovanie jemnej motoriky zábavnou formou zaujalo 

deti uţ na prvej hodine krúţku. 

Hudobno- 

dramatický  

Mgr. Alena 

Masariková 

1.-5. ročník S nácvikom malých javiskových foriem, piesní, 

recitačných pásiem, ako i s prípravou vystúpení nám 

pomáhali ţiaci z hudobno- dramatického krúţku. 

S počítačom 

veselo i váţne 

Mgr. Zuzana 

Dvoranová 

2.-4. ročník Práci s počítačom, základom počítačových zručností, práci 

v jednoduchých programoch sa venovali ţiaci 

v počítačovom krúţku. 

Športový 

krúţok 

Mgr. Emília 

Hargašová 

3.-4. ročník Obľúbený športový krúţok zameraný na jednotlivé 

kolektívne hry, podporu a rozvoj fyzickej zdatnosti sa tešil 

záujmu zo strany detí i tento rok. 

Loptové hry Mgr. Jana 

Kuťková 

 II. stupeň Športový krúţok pre starších ţiakov bol zameraný na 

nácvik základných lokomočných pohybov, správne 

chytanie a hádzanie lopty, vedenie lopty, prihrávky na 

mieste i v pohybe v hádzanej, basketbale, futbale, florbale. 

Hravé čítanie Mgr. Bibiána 

Melušová 

1.-2. ročník Zaujímavé čitateľské aktivity v našej školskej kniţnici, 

práca s kniţkami, podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti 

u našich najmenších boli základom krúţku Hravého 

čítania. 

Malí 

záhradkári 

Mgr. Martina 

Klieštiková 

všetci ţiaci Starostlivosť o našu školskú záhradku  v kaţdom ročnom 

období, základy práce so záhradným náradím a vytváranie 

nových záhradných prvkov našej záhrady, výroba rôznych  

super vecičiek z recyklovateľných predmetov ma li na 

starosti naši malí záhradkári.  

Matematickí 

géniovia 

Mgr. Mária 

Kapitulčinová 

II.stupeň O kráse a jednoduchosti matematiky sa presvedčili ţiaci 

v rámci krúţku Matematickí géniovia. To, ţe matematika 

nemusí byť vţdy len ťaţká, nudná a nezáţivná, hravé 

matematické úlohy, hlavolamy, úlohy s rôznou tematikou 

a náročnosťou čakali na našich matematikárov. 
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Názov 

krúţku 

Vedúci 

krúţku 

Cieľová 

skupina 
Popis krúţku 

Slovenčina 

inak 

Mgr. 

Veronika 

Chovancová 

II. stupeň I slovenský jazyk vie byť zaujímavý, ţiaci sa naučili 

i zdokonalili v práci s informačno-komunikačnými 

technológiami, fotoaparátom a programami na úpravu 

fotiek, koláţí, stali sa pátračmi po stopách 

literárnovedných zaujímavostí a objavili čaro tvorivého 

písania. 

 

Cvičenia zo 

SJL pre 9. 

ročník 

PhDr. Eva 

Jurenková 

9. ročník Systematickej príprave na testovanie T9- 2017 

a prijímacie pohovory sa venovali naši najstarší. 

Cvičenia z 

matematiky 

Mgr. Zuzana 

Bovanová 

8.,9.ročník Systematickej príprave na testovanie T9- 2017 

a prijímacie pohovory sa venovali naši najstarší. 

Sparťan Mgr. Michal 

Šefčík 

5.-9. ročník Obľúbený športový krúţok pre ţiakov II. stupňa, ktorého 

podstatou bolo rozvíjanie športových zručností 

netradičnou formou, posilňovanie a zlepšovanie fyzickej 

kondície. 

 

17 Zapojenosť ţiakov do rôznych foriem rozvoja nadania a talentu 
 

Názov olympiády 

Školské 

kolo 
Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo 

Počet  

účastníkov 

Počet  

účastníkov 

Dosiahnuté 

poradie  

Počet  

účastníkov 

Dosiahnuté 

poradie  

Počet  

účastníkov 

Dosiahnuté 

poradie  

Matematická 

olympiáda 

4 3 Z9 – 11. 

miesto 

Z9  -   18. 

miesto 

X X X X 

Olympiáda v angl. 

jazyku 
6 2 X X X X X 

Olympiáda v nem. 

jazyku 
1 1 9. miesto X X X X 

Olympiáda zo slov. 

jaz. a literatúry 
7 1 5. miesto X X X X 

 

Súťaţe 

 

Názov súťaţe 

Školské 

kolo 
Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo 

Počet  

účastníko

v 

Počet  

účastníko

v 

Dosiahnut

é poradie  

Počet  

účastníko

v 

Dosiahnut

é poradie  

Počet  

účastníko

v 

Dosiahnut

é poradie  

Hviezdoslavo

v Kubín 

14 4 2. miesto 
X X X X 

Šaliansky 

Maťko 

10 2 3. miesto 
X X X X 

Dúbravka 

moja 

3 X 2. miesto 
X X X X 

Znalosti 

slovenského 

národa 

5 X 3. miesto 

X X X X 

Bratislava 

moje mesto 

10  1 ţiak 

ocenený 
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Názov súťaţe 

Školské 

kolo 
Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo 

Počet  

účastníko

v 

Počet  

účastníko

v 

Dosiahnut

é poradie  

Počet  

účastníko

v 

Dosiahnut

é poradie  

Počet  

účastníko

v 

Dosiahnut

é poradie  

Kvíz 

o slovenských 

spisovateľoch 

5 X 3. miesto 

X X X X 

Myslenie je 

pohyb 

30 X 1 ţiak 

ocenený 
X X X X 

Pytagoriáda 26 6 P5 – 10. 

miesto 
X X X X 

Matematická 

olympiáda 

4 3 Z9 – 11. 

miesto 

Z9  -   18. 

miesto 

X X X X 

iBobor 63 X 20 

úspešných 

riešiteľov 

X X X X 

Klokan 75 X 7 

ocenených 
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18 Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie sluţieb deťom, ţiakom a 

rodičom 
 

18.1. Spolupráca so zákonnými zástupcami ţiakov (ďalej rodičia) v základnej 

škole 

 

Komunikácia s rodičmi ţiakov 

 
Poskytovanie informácií  

rodičom o ţivote školy 

Uplatnené spôsoby, formy, prostriedky  

1. prostredníctvom ţiackej kniţky, internetovej ŢK 

2. vyuţitie webovej stránky školy 

3. prezentačné aktivity (DOD, zápis do 1. ročníka) 

4. spoločné aktivity s rodičmi (besiedky, posedenia, vianočná 

burza) 

5. školský časopis 

 

Poskytovanie informácií  

o výchovno-vzdelávacích  

výsledkoch, napredovaní,  

úspechoch a problémoch ţiakov 

Uplatnené spôsoby, formy, prostriedky  

1. prostredníctvom ţiackej kniţky, internetovej ŢK 

2. vyuţitie webovej stránky školy 

3. individuálne konzultácie 

4. osobné stretnutia 

 

Aktivity a podujatia školy  

pre rodičov ţiakov  
Uskutočnené aktivity a podujatia  

1. Noc v školskej kniţnici 

2. Európsky týţdeň športu 

3. ChallengeDay 

4. Karneval 

5. Besiedky- Deň matiek, vianočné vystúpenie 

6. Vianočná burza 

 

 

Aktivity súvisiace so zapojením 

rodičov do ţivota školy  

 

Uskutočnené aktivity a podujatia 

1. Akčný Deň 

2. Deň jablka 

3. Projekt Ja a kvapka vody 

4. Deň otvorených dverí 

5. Zápis prváčikov 

6. Čistejšia Dúbravka 

7. Hovorme o jedle 

 



Základná škola, Nejedlého 8, 84102 Bratislava 

 

59 

Spolupráca so zdruţením rodičov a radou školy 

 

Spolupráca so zástupcami  

rodičov pri príprave 

a zasadnutí triednych aktívov 

Príprava a realizácia triednych aktívov  

1. 20.9.2016 

2. 23.11.2016 

3. 23.1.2017 

4. 24.4.2017 

5. 14.6.2017 

 

Spolupráca so zákonnými zástupcami ţiakov je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia komunikujú 

s pedagógmi a vedením školy nielen ústnou, ale písomnou formou prostredníctvom ţiackych 

kniţiek, internetových ţiackych kniţiek, a samozrejme, i osobnými stretnutiami. V prípade 

akýchkoľvek problémov kontaktujú zákonní zástupcovia triedneho učiteľa, ktorý následne 

informuje vedenie školy, prípadne informujú priamo vedenie školy. V snahe zefektívnenia 

vzájomnej komunikácie bola rodičom opätovne poskytnutá moţnosť konzultácií počas 

konzultačných hodín. Táto forma komunikácie je veľmi vyuţívaná. 

Spolupráca so zriaďovateľom školy 

 

I v tomto školskom roku sme aktívne spolupracovali so zriaďovateľom školy, t.j. Miestnym 

úradom MČ Dúbravka a  Školským úradom MČ Dúbravka. Úzka spolupráca sa prejavila 

nielen pri jednotlivých aktivitách organizovaných našou školou, či aktivitách organizovaných 

MČ Dúbravka, ale aj pri riešení rôznych situácií, ktoré sa týkali buď našich ţiakov alebo 

budovy školy. Práve vďaka nášmu zriaďovateľovi sme mohli školský rok 2016/2017 začať 

s dvomi novými triedami, novým osvetlením, či novými WC pre našich ţiakov. Počas letných 

prázdnin uţ končiaceho školského roka 2016/2017 bola  v spolupráci so zriaďovateľom 

vymenená podlahová krytina na celom prízemí školskej budovy.  

 

Okrem spomínanej materiálno- technickej podpory nás zriaďovateľ aktívne podporoval 

i v projektovej činnosti (viď projekt Ja a kvapka vody, Zdravie na tanieri, Zelená škola 

a pod.).  

 

Pri riešení výchovno- vzdelávacích problémov našich ţiakov nám aktívne pomáhalo 

Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, ako i samotný Školský úrad. Vďaka ich vedeniu 

a jednotlivým členom sa nám podarilo vyriešiť všetky vzniknuté problémy . 

Veríme, ţe i v ďalšom školskom roku bude naša vzájomná spolupráca pokračovať a budeme 

mať tak príleţitosť vzájomného obohatenia. 
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19 Poradenské a iné sluţby ţiakom a rodičom 
 

Poradenské sluţby  Konkrétne aktivity v šk. roku 
Počet riešených 

prípadov/ 

aktivít 

Výchovný poradca 1. poskytovanie aktuálnych informácií o štúdiu na 

strednej škole 

2. spolupráca na vypracovávaní IVVP začlenených 

ţiakov 

3. účasť na stretnutiach výchovných poradcov 

4. zabezpečovanie agendy prijímania ţiakov na 

stredné školy 

5. úzka spolupráca s rodičmi 

6. riešenie problémových ţiakov- výchovné komisie 

7. zabezpečenie celoslovenského testovania ţiakov 

5. a 9. ročníka 

8 

Koordinátor 

prevencie  

Okrem účasti ţiakov na jednotlivých podujatiach 

školy boli v rámci prevencie zrealizované 

nasledovné preventívne programy: 

 

Trieda 3.B - program „Teambuilding“, zrealizované 

3 stretnutia s cieľom utuţiť kolektív záţitkovou 

formou 

 

Trieda 6.A - program „Vzťahy v triede“, 

zrealizované 3 stretnutia, ktoré boli zamerané na 

nezávislé zmapovanie triednej atmosféry a vzťahov 

medzi ţiakmi.  

Trieda 9.A - absolvovanie 1 stretnutia na tému 

duševného zdravia. V súvislosti s testovaním ţiakov 

9. ročníka sa odborníci venovali zvládaniu 

záťaţových situácií. 

všetky aktivity 

školy 

 

 

Iné poradenské sluţby   

Centrum pedagogicko- 

-psychologického 

poradenstva a prevencie 

Pre kolektív učiteľov sa uskutočnili  

3 stretnutia na tému komunikačné zručnosti 

v rámci ktorých sme si priblíţili bariéry 

v komunikácii podľa T. Gordona, „ja 

správu“ a niektoré teoretické východiská 

k výchove a komunikácii. 

 

 

 

Činnosti preventívneho a poradenského charakteru 

Úroveň
11) 

dobrá uspokojivá menej  

uspokojivá 

Úroveň primárnej prevencie drogových závislostí: 
X   

   

Počet riešených prípadov drogovej závislosti ţiakov:  

 
 

0   
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Úroveň primárnej prevencie sociálno-patologických javov  

a prevencia šikanovania: 

X   

   

Počet riešených prípadov šikanovania ţiakov:  

 
 

0   

Úroveň environmentálnej výchovy:  
X   

   

Úroveň výchovy k manţelstvu a rodičovstvu:  
X   

   

Úroveň výchovného poradenstva: 
X   

   

Úroveň výchovy k ľudským právam: 
X   

   

Úroveň spolupráce s poradenskými zariadeniami: 
X   

   

Úroveň spolupráce so zariadeniami špeciálnopedagogického 

poradenstva: 

X   

   

Úroveň spolupráce s inými inštitúciami: 
X   
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19.1. Spolupráca s rodičmi detí v školskom klube detí 

 

Komunikácia s rodičmi detí  

 

Poskytovanie informácií rodičom 

o ţivote školského klubu 
Uplatnené spôsoby, formy, prostriedky  

1. prostredníctvom ţiackej kniţky 

2. vyuţitie webovej stránky školy 

3. prezentačné aktivity (DOD, zápis do 1. ročníka) 

4. spoločné aktivity s rodičmi (besiedky, posedenia, vianočná 

burza) 

5. školský časopis 

 

Poskytovanie informácií  

o výchovno-vzdelávacích  

výsledkoch, úspechoch  

a problémoch detí 

Uplatnené spôsoby, formy, prostriedky  

1. prostredníctvom ţiackej kniţky, internetovej ŢK 

2. vyuţitie webovej stránky školy 

3. individuálne konzultácie 

4. osobné stretnutia 

 

Rodičia detí navštevujúcich ŠKD veľmi úzko spolupracovali s vychovávateľkami ŠKD. 

Vzniknuté problémy boli ihneď vzájomne konzultované . Vďaka spolupráci so ZRR sa 

podarilo na konci školského roka zrevitalizovať okolie školy pre potreby detí ŠKD nákupom 

a následným postavením nových prvkov- preliezok, lezeckých stien, či futbalových bránok 

a lavičiek. Rodičia sú nápomocní i pri príprave jednotlivých školských podujatí či uţ svojou 

prítomnosťou alebo zabezpečením občerstvenia, cien do súťaţí a podobne. Taktieţ sa 

podieľajú i na dodaní , najmä výtvarných, pomôcok pre potreby ŠKD. 

 

19.2. Vzájomné vzťahy medzi školou, deťmi, ţiakmi, rodičmi, fyzickými a 

právnickými osobami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní 

 

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 súťaţe, vianočná burza). Aktívne sa zaujíma o výchovno – vzdelávací 

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

vyučovanie, kniţné odmeny ţiakom, hygienické potreby pre ţiakov školy a iné. Ďakujeme 

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

Okrem rodičov škola spolupracovala s /so: 

 

 zriaďovateľom v oblasti technického zabezpečenia chodu školy, organizovaní 

kultúrnych a športových podujatí.  

 Radou školy, Radou rodičov pri ZŠ Nejedlého 
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  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, Dúbravskými novinami  

 miestnym odborom Matice slovenskej 

 vydavateľstvom TAKTIK 

 športovým klubom Happy kids 

 nadáciou Volkswagen, PONTIS 

 organizáciami Daphne, Ţivica 

 dúbravskými škôlkami 

 a inými organizáciami v súvislosti s realizáciou projektov 

 

Vypracovali: 

 

PaedDr. Lena Kampmillerová – riaditeľka školy 

Mgr. Zuzana Olejková – zástupkyňa riaditeľky školy 

 

 

 

V Bratislave dňa: 31.08.2017 

PaedDr. Lena Kampmillerová

  riaditeľka školy 

 


