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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

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

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

a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006 k vyhláške MŠ SR č.9/2013.  

3. Koncepčný zámer školy 

4. Plán práce ZŠ Nejedlého 8 na školský rok 2015/2016. 

5. Pedagogicko- organizačné pokyny na školský rok 2015/2016 

6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických zdruţení 

a predmetových komisií. 

7. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Nejedlého 8 

8. Ďalšie podklady:  vyhodnotenie projektov 

                                  vyhodnotenie predmetových olympiád a súťaţí  

                                        vyhodnotenie spolupráce so spoločenskými organizáciami  
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1. – 5. Základné údaje o  škole 

 

Názov školy  Základná škola 

Adresa  školy Nejedlého 8, 841 02 Bratislava 

Telefónne číslo  02/64530006                      

Faxové číslo  02/645 30006                          

Internetová adresa školy  www.zsnejedleho.edupage.org,    
 

Elektronická adresa školy zsnejedleho@centrum.sk 

Zriaďovateľ  Miestny úrad, Mestská časť Bratislava-Dúbravka  

 

6. Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno 

Riaditeľka školy PaedDr. Lena Kampmillerová 

Zástupca riaditeľa  Mgr. Zuzana Olejková 

Vedúca školského klubu detí  Eva Hegyiová (vedúca MZ ŠKD) 

Vedúca ŠJ Anna Machová 

 

7. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

7.1 Údaje o Rade školy 

 

Rada školy pri ZŠ Nejedlého 8 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. 

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

v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 17.6.2008. 

 

7.2 Členovia rady školy 

 

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

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

2. Tomáš Husár člen zriaďovateľ ( od 16.1.2015) 

3. Andrea Baláţová člen rodič (od 2.10.2013) 

4. Dáša Koledová podpredseda rodič ( od 19.11.2014) 

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

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

7. Anna Machová člen nepedagogický zamestnanec školy 

(26.6.2014) 

8. Miriam Ruţovičová člen rodič (od 20.4.2015) 

9. Mgr. Daniela Gaburjáková člen pedagogický zamestnanec školy 

10. Ing. Margareta Vašková člen pedagogický zamestnanec školy 

11. Ing. Michaela Michalíková predseda rodič 

 

http://www.zsnejedleho.edupage.org/
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7.3. Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2015/2016: 

 

V školskom roku 2015/2016 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 

 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 2015 

 monitoring tried 5. a 9.ročníka  

 príspevok na ŠvP a lyţiarsky kurz od štátu 

 vybavenie tried  

 pokračovanie v uţ začatých projektoch 

 získanie certifikátu Zelená škola na 2 roky 

 finančné prostriedky od zriaďovateľa 

 stav vodovodného potrubia 

 opotrebovaná podlaha v celej škole 

 potrebné opravy podľa priorít na 3 roky 

 oprava ihrísk s umelou trávou   

 

7.4 Údaje o predmetových komisiách a metodických zdruţeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

Predmetové komisie, metodické zdruţenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 

 

Názov Meno vedúceho 

PK – humanitné predmety PhDr. Eva Jurenková 

PK – prírodovedné predmety Mgr. Zuzana Bovanová 

MZ 1.- 4. ročník Mgr. Zuzana Dvoranová  

MZ ŠKD Eva Hegyiová 

 
7.5 Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy: 

Vedúci MZ a PK 

 pôsobili ako poradný orgán riaditeľky školy 

 konkretizovali hlavné úlohy a poverovali jednotlivých členov zodpovednosťou pri 

ich plnení 

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

 stretnutia MZ a PK sa v školskom roku 2015/2016 uskutočnili  štyrikrát-päťkrát, 

na zasadnutiach podrobne analyzovali výchovnú a vedomostnú úroveň ţiakov. 

Vedenie školy sa zúčastňovalo týchto zasadnutí a dôsledne kontrolovalo plnenie 

prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov. 

 predkladali na kontrolu vedeniu školy zápisnice zo zasadnutí, vyhodnocovacie 

správy plnenia úloh, návrhy a opatrenia na zlepšenie práce. 

 

Vyhodnotenie činnosti MZ 1.stupňa a odporúčania pre školský rok 2016/2017: 

Počas školského roka 2015/2016 si členovia MZ stanovili plniť nasledovné ciele: 

 Čitateľskú gramotnosť a čitateľské zručnosti sme rozvíjali na hodinách slovenského 

jazyka a literatúry, vlastivedy, prírodovedy aj matematiky. Zvýšenú pozornosť sme 

venovali najmä čítaniu s porozumením. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme 

vyuţívali detské časopisy, školskú a verejnú kniţnicu, didaktickú techniku a pomôcky, 

ktoré prispievajú k skvalitneniu vyučovacieho procesu. Organizovali sme podujatia 

k Medzinárodnému týţdňu vzdelávania, k Medzinárodnému dňu školských kniţníc 

(viď príloha). Ţiakov sme zapájali do tvorby školského časopisu Blik. 

 

 Zapojili sme sa do česko-slovenského projektu Záloţka do knihy spája školy. 

 

 Finančnú gramotnosť sme implementovali do predmetov matematika, slovenský jazyk 

a literatúra, prvouka, prírodoveda, vlastiveda. 
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 Zvýšenú pozornosť sme venovali ochrane ţiakov pri pouţívaní internetu. Vyuţívali 

sme aj webové sídla k bezpečnému pouţívaniu internetu www.zodpovedne.sk, 

www.ovce.sk. 

 

 V 2. - 4. ročníku sme venovali veľkú pozornosť úlohám zameraným na zvýšenie 

úrovne počítačovej a informačnej gramotnosti. 

 

 V matematike v 1. ročníkoch sme venovali zvýšenú pozornosť nácviku úrovne 

zručností ţiakov v numerickom počítaní. V 2. ročníkoch sme naďalej rozvíjali 

pamäťové počítanie, 3. - 4. ročníkoch sme sa zamerali na rozvoj logického myslenia 

ţiakov. 

 

 Rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti 

ţiakov. Separovali sme odpad a organizovali vyučovacie hodiny v spolupráci 

s inštitútom aplikovanej ekológie Daphne. Vhodné učebné látky na vyučovanie 

environmentálnej výchovy, sme zaradili do časovo-tematických plánov a plánov 

učiteľa vo všetkých vyučovacích predmetoch, pokračovali sme v medzinárodnom 

environmentálnom programe Zelená škola. Zapojili sme sa do projektu Záhrada, ktorá 

učí. 

 

 Na vyučovaní sme uplatňovali zásadu spájania teórie s praxou, vyuţívali sme metódy 

a postupy zaloţené na skúsenosti a prepojené so ţivotom - interaktívne záţitkové 

učenie (sa), projektové vyučovanie a pod. Dbali sme o zlepšenie vzťahu učiteľ - ţiak, 

viedli sme ţiakov k vzájomnej úcte a tolerancii, podporovali sme rozvoj kritického 

myslenia. 

 

 Zvýšenú pozornosť sme venovali výchove k zdravému ţivotnému štýlu a to nielen vo 

vyučovacom procese, ale aj v rôznych aktivitách počas celého šk. roka v projekte 

Zdravá škola. 

 

 Vytvárali sme priaznivé multikultúrne prostredie v triedach. 

 

http://www.ovce.sk/
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 Zapájali sme ţiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním 

besied, súťaţí, stretnutí, tematických výstav, a pod. 

 

 Spolupracovali sme s materskými školami: MŠ Sekurisova, MŠ Nejedlého, MŠ Pri 

Kríţi, MŠ Cabanova, MŠ Ušiakova, MŠ Gianny Berettovej Mollovej.  

 

 Zápis do 1. ročníka sa uskutočnil v dňoch 20.4.- 21.4. 2016 a bol realizovaný v zmysle 

metodických pokynov. 

 

 Aj v tomto roku sme sa snaţili zniţovať nárast školskej úrazovosti. 

 

 Priebeţne sme monitorovali správanie sa ţiakov a ich prípadné zmeny v správaní pri  

podozreniach na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu. 

 

 Bezodkladne sme riešili všetky výchovné aj vzdelávacie problémy v súčinnosti 

s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa. Spolupracovali sme so školským 

psychológom, odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, vychovávateľkami 

v ŠKD. 

 

 Zvýšenú pozornosť sme venovali dopravnej výchove a získané vedomosti sme 

aplikovali vo výučbe na našom školskom dopravnom ihrisku. 

 

 Výchovu k protipoţiarnej ochrane sme vyučovali teoreticky aj prakticky 

prostredníctvom Didaktických hier, na hodinách prvouky, prírodovedy, vlastivedy, 

poučili sme ţiakov o školskom poriadku školy, o BOZ počas celého šk. roka aj 

počas prázdnin. 

 

Deti a ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 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 

z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho ţiaka 

a príslušného vzdelávacieho programu pre ţiaka so zdravotným znevýhodnením.  
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 Pri vypracovaní IVP ţiaka so ŠVVP sme spolupracovali s príslušným školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie.  

 

 Hospitácie na hodinách boli zamerané na pomoc začínajúcim učiteľkám, na 

sledovanie úrovne výchovno – vzdelávacieho procesu a túto úroveň neustále zvyšovať 

a skvalitňovať, sledovanie výsledkov ţiakov, analýzu a korekciu nedostatkov vo 

výchovno – vzdelávacom procese.  

 

 Zúčastnili sme sa didaktických hier v prírode. 

 

 Vychádzky a školské výlety sme vyuţívali na pestovanie národného povedomia, na 

poznávanie slovenskej histórie a tradícií, na poznávanie prírody, ţivočíchov a rastlín. 

 
Návrhy a opatrenia na školský rok 2016/2017: 

 venovať stálu pozornosť čítaniu s porozumením, a to nielen na hodinách SJL 

 zorganizovať súťaţ o najčistejšiu triedu a šatňu 

 dôsledne dodrţiavať termíny odovzdania podkladov a správ 

 zlepšiť vzájomnú hospitačnú činnosť počas celého školského roka 

 

Vyhodnotenie činnosti PK humanitných predmetov a odporúčania pre školský rok 

2015/2016: 

Počas školského roka 2015/2016 všetci členovia PK humanitných predmetov plnili 

nasledovné ciele: 

 rozvíjanie čitateľskej a informačnej gramotnosti  

 vyuţívanie školskej kniţnice a spolupráca s miestnou kniţnicou 

 zavedenie informačnej techniky do všetkých tried (internetové pripojenie, PC,     

projektory)  

 vyuţívať prezentácie a projekty na skvalitnenie vyučovacieho procesu 

  vychovávať k ľudským právam, intolerancia prejavov diskriminácie, rasizmu, prejavy    

extrémizmu 

 vyuţívať významné výročia a pamätných dní 

 venovať zvýšenú pozornosť výučbe cudzích jazykov 
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 viesť ţiakov k úcte a ku kultúre, k národným a regionálnym dejinám a kultúrnym 

hodnotám  

 venovať zvýšenú pozornosť environmentálnej výchove 

 zapájať sa do súťaţí a projektov 

 dodrţiavanie TVVP a TPU v 5. roč. 

 divadelné predstavenie v anglickom jazyku  

Všetky stanovené ciele boli splnené jednotlivými vyučujúcimi. 

 

Odporúčania pre školský rok 2016/2017: 

 

 naďalej pokračovať v ŠkVP 

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

a ţiakov 5.ročníka na testovanie T 5 

 rozvíjať a dbať u ţiakov všetkých ročníkov na čitateľskú gramotnosť 

 

Vyhodnotenie činnosti PK prírodovedných predmetov a odporúčania pre školský rok 

2016/2017: 

Počas školského roka 2015/2016 všetci členovia PK prírodovedných predmetov plnili 

nasledovné ciele: 

 vyučujúce aktualizovali tematické výchovno-vzdelávacie plány ( 6. – 9. ročník), 

vypracovali inovované TPU a inovovaný ŠkVP pre 5. 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 ), 

záujem  o tieto súťaţe je z roka na rok menší, kvôli nezáujmu a nezáujmu spojeného 

so strachom z neúspechu 

 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 
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k bezpečnému pouţívaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, 

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

 začali sme ďalšie dvojročné certifikačné obdobie 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 

 

Odporúčania pre školský rok 2016/2017: 

 

- 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  

- zaviesť krúţok Cvičenia z matematiky aj pre ţiakov niţších ročníkov 

 

Vyhodnotenie činnosti MZ ŠKD: 

Počas školského roka 2015/2016 všetci členovia MZ ŠKD plnili nasledovné ciele v súlade 

s výchovným programom Detskou rukou k ekológii: 

V rámci záujmových činností sa vychovávateľky venovali nasledovným úlohám 

 

1. Esteticko-výchovná činnosť 

 vytváranie dobrého pocitu z vykonanej práce – výroba šarkana, svietnika, obrazov, 

výzdoba školy 

 nácvik rôznych piesní 

 počúvanie rozprávok 

 cvičenie s hudbou - Spartakiáda 

 maľovanie prstami 

http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.pomoc.sk/
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 nácvik tanca, básní, piesní, scénky na vystúpenie ku Dňu matiek 

 nácvik piesní na súťaţ Superstar 

2. Pracovno-technická činnosť 

 vyuţívanie odpadového materiálu: výroba hodín, panáčikov, rozvrhu hodín, reťaze, 

strašidielka, anjel 

 výroba rekvizít na vystúpenie ku Dňu matiek: hviezdy, lúka, mašľa, kvety, noţnice 

 výroba kuriatok, zajačikov, košíkov, motýľov, kvetov, maľovanie vajíčok 

 origami – výroba tulipána 

 nová technika: quilling – výroba srdiečok 

 výroba valentínskych srdiečok 

 výroba kravaty, obrazu a pozdravu pre ockov (Deň otcov) 

 výroba rekvizít ku akcii Noc v kniţnici – dinosaury, ţaba, delfín, lekná, váţky, 

chobotnice, lev, voda, mamut, prasa, krava, pavúky, netopiere, stonoţky, kuriatka, 

sliepka, ... 

 kašírovanie tekvíc, krokodíla a korytnačky 

 výroba rekvizít - deň športu 

 výroba darčekov pre budúcich prváčikov – záloţky, venček, Mimoni, Olaf, stoj na 

ceruzky, motýle, mackovia 

 

3. Telovýchovná činnosť  

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

 dodrţiavanie hygieny a správneho obliekania sa v jednotlivých ročných obdobiach 

 chôdza bosou nohou po náučnom chodníku 

 deň športu – súťaţivé doobedie 

 Deň detí – súťaţivé poobedie 

 Deň vody – kolobeh vody, pitný reţim 

4. Prírodnovedno-environmentálna činnosť 

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

prasiatko, obraz z darov jesene, bábka a ţaba z toaletnej rúrky, chlpáčik 

 rozpoznávanie lístia a stromov 

 jesenná a jarná brigáda – zber odpadu v areáli školy 

 Deň Zeme – sadenie, hrabanie, zber odpadu, trhanie buriny, rýľovanie a skrášľovanie 

areálu školy 
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 spoznávanie byliniek – zaloţenie herbárika 

5. Spoločensko-vedná činnosť 

 viesť deti k slušnému stolovaniu 

 október - mesiac úcty k starším 

 hravá forma prejavu pochopenia a úcty k handicapovaným ľuďom: kreslenie 

nohami, hľadanie predmetov hmatom 

 zameranie na rodinu – zapojenie sa do súťaţe v maľovaní Dom bez násilia 

 súťaţ Domestos 

 tradície počas Vianoc a Veľkej noci 

 rozhovor na tému „nebijeme sa“ a „nikdy nezober drogu“ 

 Psík v zrkadle – kaţdý sme iný 

 

Akcie ŠKD za šk. rok 2015/2016: 

 Šarkaniáda 

 Halloweenska party 

 Mikulášska diskotéka 

 Vianočná burza 

 Vianočné posedenie 

 Výrobky pre budúcich prváčikov 

 Karneval 

 Výtvarná súťaţ: Marec - mesiac knihy 

 Výzdoba a akcia Noc v kniţnici 

 Výroba škriatka Nejedlíka 

 Výroba veľkonočných dekorácií 

 Besiedka ku Dňu matiek 

 Výroba nátierok  

 Piknik 

 Deň športu 

 Deň detí – súťaţivé poobedie 

 Pohybové hry na ihrisku Pekníková 

 Návšteva cukrárne 
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 Superstar 

 Návšteva dielní v DK Dúbravka 

 

Počas školského roka 2015/2016 sa vychovávateľky venovali príprave na vyučovanie 

vyuţívaním interaktívnej tabule, didaktických hier, logických hier, prešmyčiek, 

matematických úloh a čítania s porozumením. Počas celého roka spolupracovali s rodičmi 

a triednymi učiteľmi pri vyrábaní školskej výzdoby, nácvikov na besiedku, vzájomne sa 

informovali o správaní detí, úrazoch, príprave na vyučovanie, ale i o správaní sa rodičov. 

Zúčastňovali  sa triednych aktívov. 

Odporúčania pre školský rok 2016/2017 

 zlepšiť úroveň stolovania v školskej jedálni, minimalizovať hluk 

 

 

b) Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2015/2016 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Ročníky 

Stav k 15.9.2015 Stav k 31. 8. 2016 

Počet 

tried 

Z toho 

špec. 

tried. 

Počet 

ţiakov 

Z toho 

v špec. 

tried. 

Z toho 

integ. 

Počet 

odd. ŠKD 

Počet 

ţiako

v  

ŠKD 

Počet 

tried 

Z toho 

špec. 

tried. 

Počet 

ţiakov 

Z toho v 

špec. 

tried. 

Z toho 

integ. 

Počet 

odd. 

ŠKD 

Počet 

ţiakov v 

ŠKD 

1. 4 - 78 - - 2 67 4 - 79 - - 2 67 

2. 3 - 55 -  2 41 3 - 55 - - 2 41 

3 2 - 45 -  1 36 2 - 45 -  1 36 

4. 2 - 38 - 1 1 17 2 - 40 - 1 1 14 

5. 1 - 33 - 2 - - 1 - 32 - 2 -  

6. 1 - 25 - 1 - - 1 - 25 - 1 -  

7. 1 - 18 - 1 - - 1 - 19 - 1 -  

8. 1 - 19 - 1 - - 1 - 19 - 1 -  

9. 1 - 18 - 3 - - 1 - 18 - 3 -  

Spolu 16 - 329 - 9 6 161 16 - 332 - 9 6 158 
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Údaje o počte zapísaných ţiakov do I. ročníka ZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti ţiakov  

c) a d) Údaje o počte zapísaných ţiakov do I. ročníka 

 

POČET  ŢIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  

počet /% 

ODKLADY 

počet /% 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 

         počet /% 
SAMOSTATNÉ 

92 

42 9 1 

4 
45,65 9,8 1,09 

 

d) Údaje o prijatých ţiakoch na štúdium na stredné školy 

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 

18 

Prihláse

ní 
Prija

tí 
Prihlás. Prijatí 

Prihlás

. 
Prijatí 

Prihlá

s. 
Prijatí 

2 2 16 16 0 0 0 0 

* priemyslovky, obchodné akadémie, pedagogické akadémie, umelecké školy 

 

Ţiaci 5. ročníka 

 

Počet 

ţiakov 

5. ročníka 

 

32 

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 

13 3 3 0 0 0 

 

Ţiaci 7. ročníka 

 

Počet 

ţiakov  

7 . 

ročníka 

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

2.roč. učilište 
 

OU Dúbravská cesta 

Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

0 0 0 0 
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Ţiaci 8. ročníka 

 

Počet 

ţiakov 

8 . 

ročník

a 

 

15 

Prehľad o počte ţiakov 8. ročníka prijatých na  SŚ  

Bilingválne gymnáziá Na iné školy* 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

3 1 1 0 0 0 

* športové školy, hudobno-tanečná škola atď. 

 

Počet 

ţiakov 

8 . 

ročníka 

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

Prihlásení Úspešní Prijatí 

0 0 0 
 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e)   

(Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov priemerný 

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

v podmienkach ZŠ).  

 

 

Hodnotenie ţiakov 1. ročníka 

 

Počet ţiakov 

1. ročníka 

Počet ţiakov,  

ktorí dosiahli 

- veľmi dobré výsledky - 

Počet ţiakov,  

ktorí dosiahli 

- dobré výsledky - 

Počet ţiakov,  

ktorí dosiahli 

- slabé výsledky - 
1. A 20 

( z toho 1 

v zahr.) 

19 1 - 

1. B 21 (z toho 

2 v zahr.) 

19 - - 

1.C 18 18 - - 

1.D 20 ( 

z toho 1 

v zahr.) 

19 - - 
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Hodnotenie ţiakov 1. stupňa 2. – 4. ročník 

 

 

 
 

Hodnotenie ţiakov 2. stupňa 5. – 9. ročník 

 

 
 
  

 

Ročník 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

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

2.A 1,36 1,29 1,32 1,13 1,16 1,00 1,00 - 1,00 1,00 1,14 

2.B 1,32  1,1   1,25 1,07 1,02 1,00 1,00 - 1,00 1,00 1,08 

2.C 1,28 1,09 1,2 1,14 1,06 1,00 1,00 - 1,00 1,00 1,09 

3.A 1,54 1,35 1,33 1,06 1,19 1,00 1,00 - 1,00 1,04 1,16 

3.B 1,58 1,63 1,43 1,35 1,18 1,00 1,00 - 1,00 1,00 1,22 

4.A 1,93 1,24 2,00 2,03 1,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,41 

4.B 1,55 1,76 1,52 1,31 1,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,24 

Ø 

predm. 
1,71 1,35 1,44 1,30 1,24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,006 1,19 

Roč

ník 

 

SJL ANJ NEJ MAT INF FYZ CHE BIO GEO DEJ OBN 

H 

U 

V 

VYV TSV 

ETV 

 

NBV 

VUM FG SEE Ø tr. 

5.A 1,8 1,615 1,405 1,85 1,00 - - 1,645 1,5 1,035 - 1,00 1,00 1,1 abs.  - - - 1,3292 

6.A 1,99 2,15 1,89 2,09 1,00 1,89 - 1,94 1,57 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. - - - 1,5069 

7.A 1,8 2,78 1,8 1,99 1,19 1,65 - 

 

1,64 
 

1,53 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 abs. - 1,00 1,06 1,37 

8.A 2,46 1,26 2,01 2,76 1,13 2,34 1,94 2,02 1,92 1,72 1,00 - - 1,14 abs. 1,00 - - 1,78 

9.A 2,62 1,55 2,44 2,69 1,19 2,47 2,09 2,5 2,17 1,45 1,06 - - 1,17 - 1,03 - - 1,87 

Ø 
predm. 

2,134 1,671 1,909 2,276 1,032 2,088 2,02 1,949 1,738 1,253 1,02 1,00 1,00 1,08 1,27 1,02 1,00 1,06 1,5712 
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Výsledky externých meraní – Testovanie 9 

 

Trieda 

Počet 

ţiako

v 

Z toho 

písalo 

M Ø poč. 

bod. v 

SR 

M Ø poč. 

bod. 

triedy 

M Ø v 

% v SR 

M Ø v 

% 

triedy 

Sj Ø 

poč. 

bod. v 

SR 

Sj Ø poč. 

bod. 

triedy 

Sj Ø v 

% v SR 

Sj Ø v 

% 

triedy 

9. A 18 18 10,6 5,9 52,8 29,4 15,6 13,3 62,6 53,3 

Celkom 18 18 10,6 5,9 52,8 29,4 15,6 13,3 62,6 53,3 

 

 

Výsledky externých meraní – Testovanie 5 

 

Trieda 

Počet 

ţiako

v 

Z toho 

písalo 

M Ø poč. 

bod. v 

SR 

M Ø poč. 

bod. 

triedy 

M Ø v 

% v SR 

M Ø v 

% 

triedy 

Sj Ø 

poč. 

bod. v 

SR 

Sj Ø poč. 

bod. 

triedy 

Sj Ø v 

% v SR 

Sj Ø v 

% 

triedy 

5. A 33 26 18,60 20,31 61,99 67,69 19,99 20,46 66,62 68,21 

Celkom 33 26 18,60 20,31 61,99 67,69 19,99 20,46 66,62 68,21 

 

 

 

I. stupeň 1. polrok 2. polrok II. stupeň 1. polrok 2. polrok 

Ospravedlnené hodiny 
7717 11378 

Ospravedlnené  

hodiny 
6423 7962 

priemer na ţiaka 36,51 54,30 priemer na ţiaka 62,52 71,73 

Neospravedlnené 

hodiny 
18 0 

Neospravedlnené 

hodiny 
3 11 

priemer na ţiaka 8,61 0 priemer na ţiaka 0,002 0,124 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2015/2016 

 
1. stupeň 

 

Ročník Triedy Uplatňované učebné plány 

1. 
1.A, 1.B,1.C, 

1.D 

ŠkVP ISCED 1  RUP C rozšírenie a prehlbovanie obsahu predmetov  

ANJ 

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

SJL, ANJ, TEV 

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

SJL, PDA, MAT 

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

SJL, PDA, VLA,MAT 
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2. stupeň 

 

Ročník Trieda                                     Uplatňované učebné plány 

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

 ANJ, NEJ  

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

SJL, ANJ, NEJ, INF  

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

SJL, ANJ, NEJ, BIO,  INF, MAT 

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

           NEJ, BIO, DEJ, GEO, MAT, VUM 

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

 NEJ, BIO, GEO,OBN, MAT, FIG 

 

 

 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

 

 

 

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

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

+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou 

 

 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 

Zamestnanci ZŠ – spolu 38 Zamestnanci ŠKD – 

spolu 

6 

Z toho PZ* 
   27 

Z toho PZ 
 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 21 - kvalifikovaní 5 

- nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní 1 

- dopĺňajú si vzdelanie  - dopĺňajú si vzdelanie  

Z toho NZ** 
 

5 Z toho NZ 
 

Z počtu NZ    

- školský psychológ*** -   

- špeciálny pedagóg 0   

- asistent učiteľa -   

- upratovačky 3 Školská kuchyňa a jed. 6 

- ostatní  2 zamestnanci –spolu 11 

Spolu počet zamestnancov ZŠ + ŠKD + ŠJ                             38 

Z celkového počtu zamestnancov školy počet PZ                  27 
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g) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 

2015/2016 

 

 

 Predmet 
 

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný 

predmet 

Nemecký jazyk                      0     (II. stupeň) 

Anglický jazyk 4  

Informatika 1  

Finančná 

gramotnosť 

1  

Etická výchova, 

Občianska náuka 

 

Hudobná výchova 1  

Výtvarná výchova 1  

Fyzika 1  

Chémia,SEE, 

Geografia 

1  

Výchova umením 1  

Telesná a športová 

výchova 

2  

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 
Adaptačné 

Mgr. Pavlovičová, Mgr. Babišová, 

Mgr. Klieštiková, Mgr. Šefčík, 

Mgr. Dovičicová, p. Bučeková, 

Mgr. Benedikovičová, Bc. 

Homoľová, Mgr. Chovancová, 

Mgr. Masariková,   

 

10 6 1 10 

Aktualizačné 

(Mgr. Chlepková, Mgr. Diasníková, 

p. Hegyiová) 

3 3 0 3 

Funkčné   

(Mgr. Olejková) 
1 0 1 1 

 



Základná škola, Nejedlého 8, 84102 Bratislava 
 
 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Mesiac Názov akcie Počet ţiakov/triedy Pedagogický dozor 

September Výchovný koncert 192 (1.stupeň) vyučujúce 1.stupňa 

 Európsky deň 

jazykov 

61 (6.A, 7.A, 8.A) PhDr. Jurenková, 

Ing. Vašková, p. 

Horná 

 Pasovanie prváčikov 73 (1.A, 1.B, 1.C, 

1.D) 

Mgr. Pavlovičová, 

Mgr. Dvoranová, 

Mgr. Babišová, Mgr. 

Gaburjáková 

 Ilustračné dielne pre 

deti Bibiana 

20 (2.C) Mgr. Chlepková 

 BIB 40 (4.A, 4.B) Mgr. Šulovská, Mgr. 

Masariková 

 Skrz obrázok 22 (3.A) Mgr. Kuťková 

Október    

 Zvieratká 

v Dúbravskom lese 

22 (2.A, 2.C, 4.A) Mgr. Diasníková 

 Cezpoľný beh 10 (2. Stupeň) Mgr. Kuťková 

 Sloboda zvierat  10 (zmiešané triedy) Mgr. Klieštiková 

 Divadelné 

predstavenie 

125 (1.B, 1.D, 

2.ročníky, 4.ročníky) 

triedne učiteľky 

 Bavme deti športom 8 (3.A, 3.B, 4.A, 4.B) Mgr. Šulovská 

 Cesta tŕnistá 7 (8.A, 9.A) Mgr. Šefčík 

 Florbal 24 (2.,3.,4. Ročník, 

2.stupeň) 

Mgr. Kuťková 

November Výstava Bibliotéka 35 (8.A, 9.A) PhDr. Jurenková 

 Dejepisná exkurzia 70 (6.A, 7.A, 8.A, 

9.A) 

Mgr. Kuťková 

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

 Futbal 10 (4.A, 6.A, 7.A) Mgr. Kuťková 

 Recitujeme 

Štúrovcov 

24 (6.A, 7.A) Mgr. Chovancová 

 Minihádzaná 8 (5.,6. ročník) Mgr. Kuťková 

December Návšteva vianočných 

trhov 

135 (1.D, 3.A, 2.C, 

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

7.A,  8.A, 9.A) 

Mgr. Bovanová, 

Mgr. Gaburjáková, 

Mgr. Kuťková, Mgr. 

Šulovská, Ing. 

Vašková, PhDr. 

Jurenková, Mgr. 

Masariková, Mgr. 

Chlepková 

Január Doprava v 

budúcnosti 

6 (4.A, 4.B) p. Hegyiová 

 Obvodné kolo 

matematickej 

olympiády 

3 (5.A) Mgr. Bovanová 

 Anglické divadelné 76 p. Horná 
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predstavenie 

 Deň ţupných škôl v 

Avione 

35 (8.A, 9.A) PhDr. Jurenková, 

Mgr. Bovanová 

 Obvodné kolo 

Šaliansky Maťko 

3 p. Bučeková 

 Dopravné múzeum 16 Mgr. Dovičicová 

Február Znalosti slovenského 

národa 

5 Mgr. Dovičicová 

Marec Návšteva kniţnice 32 (3.A, 4.B) Mgr. Šulovská, Mgr. 

Kuťková 

 Exkurzia na 

Bratislavský hrad 

15 (4.A) Mgr. Masariková 

 Tvorivé dielne v DK 19 (2.A, 2.C) Mgr. Diasníková 

 Obvodné kolo 

Pytagoriáda 

6 (3.A, 4.B, 5.A) Mgr. Dovičicová 

 Odmeňovanie detí 

v DK Dúbravka 

8 (2.B, 3.A, 4.A, 4.B) p. Hegyiová 

 Obvodné kolo súťaţe 

Hviezdoslavov 

Kubín 

4 Mgr. Dovičicová, 

Mgr. Diasníková 

 Sokoliar Tomáš 19 (6.A) Mgr. Chovancová 

 Putovná interaktívna 

výstava pre školy v 

Dúbravke 

31 Mgr. Klieštiková 

 Volejbal 6 (7.A) Mgr. Kuťková 

Apríl OK Matematická 

olympiáda 

3 (6.A, 8.A) Mgr. Bovanová, p. 

Hegyiová 

 Detské športové hry 8 (2.-4.ročník) Mgr. Šulovská 

 Volejbal - chlapci 12 (2.stupeň) Mgr. Kuťková 

 Exkurzia Dobrá voda 5 Mgr. Šefčík 

 Hádzaná 14 (6.,7.,8.,9.A) Mgr. Kuťková 

 Dúbravka moja 4 (6.A) Mgr. Šefčík 

 Exkurzia v okolí 

Dúbravky 

6.A Mgr. Šefčík 

 Záţitkové maľovanie 14 (1.A, 1.C, 1.D, 

2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 

4.B)  

Mgr. Dovičicová 

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

Diasníková, Bc. 

Pravda 

 Deň polície 14 ( 8.A) PhDr. Jurenková 

 Záţitkový kurz – 

Environmentálni 

experti 

2 (7.A) Mgr. Chlepková 

 Ukáţky policajného 

zboru 

75 (3.A, 3.B, 4.A, 

4.B) 

triedne učiteľky 

 Dielne 13 (1.D, 1.C, 1.A, 

1.B) 

p. Hegyiová 

 Návšteva miestnej 35 (4. ročníky) Mgr. Masariková, 
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kniţnice Mgr. Šulovská 

 Deň Európy 31 (7.A, 8.A) Ing. Vašková, PhDr. 

Jurenková 

 Exkurzia do ZOO 16 (4.A) Mgr. Masariková  

 Výlet na Devín 16 (4.A) Mgr. Masariková 

 Výlet na poštu 25 (2.A, 2.C) Mgr. Chlepková 

 Ekotopfilm 49 (6.A, 7.A, 8.A) Mgr. Chovancová, 

Mgr. Klieštiková, 

Ing. Vašková, PhDr. 

Jurenková 

 Dúbravský slávik 2 (4.A, 8.A) Mgr. Klieštiková, 

PhDr. Jurenková 

 Dúbravský beh 48 (3.-9. ročník) Mgr. Kuťková 

 Škola v prírode 

Tesáre 

55 (3.,4.,5. ročník) Mgr. Šulovská, Mgr. 

Kuťková, Mgr. 

Diasníková 

 Škola v prírode 

Duchonka 

42 (1., 2. ročník) Mgr. Gaburjáková, 

Mgr. Šulovská, Mgr. 

Babišová, Mgr. 

Pavlovičová 

Jún Futbalový turnaj 

s francúzskou školou 

 24 (1., 2., 3., 6., 7. 

ročník) 

Mgr. Kuťková, Mgr. 

Gaburjáková, Mgr. 

Olejková, Mgr. 

Šefčík 

 Prezentácia squashu 21 (4.B) Mgr. Šulovská 

 Účelové cvičenie v 

prírode 

107 (2.stupeň) triedne učiteľky 

 Exkurzia Bibiana 4 (krúţok Tvorba 

školského časopisu) 

PhDr. Jurenková 

 Detská farma 

Humanita 

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

 Deň športu celá škola všetky učiteľky 

 Didaktické hry v 

prírode 

182 (1.stupeň) triedne učiteľky 

 Vychádzka do 

Dúbravky 

120 (1. stupeň okrem 

1.C) 

vychovávateľky 

 Exkurzia Plavecký 

štvrtok 

41 (3 .ročník) Mgr. Kuťková, Mgr. 

Melušová 

 Vlastivedná 

vychádzka na Devín 

20 (4.B) Mgr. Šulovská 

 Exkurzia Dúbravka 5 Mgr. Šefčík 

 Návšteva cukrárne a 

vychádzka 

24 (1.C) p. Bučeková 

 Opekačka na 

Ţeleznej studničke 

40 (1.D, 4.B) Mgr. Gaburjáková, 

Mgr. Šulovská 

 Tvorivé dielne DK 

Dúbravka 

20 (2.A, 2.B, 2.C) Mgr. Diasníková 

 Plávanie 13 (2. stupeň) Mgr. Kuťková 

 Filmové predstavenie 16 (8.A) PhDr. Jurenková 
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 Botanická exkurzia 35 (7.A, 8.A) Ing. Vašková, PhDr. 

Jurenková 

 Vychádzka Ţelezná 

studnička 

18 (9.A) Mgr. Bovanová 

 Kino 6.A Mgr. Chovancová 

 Opekačka Líščie 

údolie 

24 (3.A) Mgr. Kuťková 

 Zmrzlina 31 (3.B, 4.A) Mgr. Melušová, Mgr. 

Masariková 

 Pohybové hry 6 (8.A) PhDr. Jurenková 

 Exkurzia Smolenický 

zámok, jaskyňa 

Driny 

42 (2. ročníky) Mgr. Maneková, 

Mgr. Hargašová, 

Mgr. Chlepková 

 Exkurzia Sereď 20 (8.A, 9.A) PhDr. Jurenková, 

Mgr. Šefčík 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach 

 

Názov súťaţe, olympiády 

Umiestnenie - dosiahnuté výsledky 

Obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo 

I- bobor 13 úspešných 

riešiteľov  
  

Pytagoriáda P3, P4, P5 2 úspešní riešitelia   

Matematický klokan 4 úspešní riešitelia   

Dúbravka moja 3. miesto   

Olympiáda zo SJL 4. miesto   

Test zo znalostí slovenského 

národa 

3. miesto   

Bratislava, moje mesto  Čestné 

uznanie 

 

Hviezdoslavov Kubín -próza 3. miesto   

Šaliansky Maťko 2. miesto   

Cezpoľný beh chlapci 6.miesto   

Florbal 4.miesto   

Výtvarná súťaţ zameraná na 

ľudské práva 

 Čestné 

uznanie 
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Krúţková činnosť v škole 

 

Názov krúţku Meno vyučujúceho 

Šikovníček sl. Bučeková, Mgr. Chlepková 

Dramatický krúţok Mgr. Masariková 

Cvičenia z matematiky pre 9.ročník Mgr. Bovanová 

Loptové hry Mgr. Kuťková 

Pohybové hry Mgr. Hargašová 

Tenisový krúţok Mgr. Maneková 

Tvorba školského časopisu PhDr. Jurenková 

Sparťan Mgr. Šefčík 

Anglicky s úsmevom Mgr. Šefčík 

Veselá vareška Mgr. Babišová 

Recykláčik Mgr. Pavlovičová 

Malí kuchári Mgr. Šulovská 

 

Podrobnejšia charakteristika jednotlivých krúţkov v školskom roku 2015/2016: 

 

Šikovníček- cieľom krúţku šikovných rúk bolo vyuţívať pri výtvarných a pracovných 

činnostiach širokú škálu prírodných, umelých a odpadových materiálov a vytvárať z nich 

prostredníctvom pouţitia rôznych výtvarných techník pekné a estetické detské výtvory.  

 

Dramatický krúţok- ţiaci sa naučili pouţívať mimoslovnú komunikáciu- pantomímu, gestá, 

mimiku, nacvičovali scénky, na ktoré si pripravili kostýmy, scénu ,hudbu, obsadenie hercov. 

Vyuţívali  aj spevácky talent  a pripravili pre svojich spoluţiakov, ako aj pre širokú verejnosť 

niekoľko pekných vystúpení. 

 

Tvorba školského časopisu- náplňou krúţku bolo vydanie 4 čísel školského časopisu počas 

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

nielen u rodičov, ale i u rôznych návštevníkov našej školy. Pod vedením p. uč. Jurenkovej 

prispievala do časopisu nielen redakční rada, ale i ďalší ţiaci našej školy, ktorých príspevky 

následne redakčná rada upravovala a zaraďovala do aktuálneho čísla. 

 

Loptové hry- krúţok bol zameraný na nácvik základných lokomočných pohybov, správne 

chytanie a hádzanie lopty, vedenie lopty, prihrávky na mieste i v pohybe. Pri nácviku 

pohybových a prípravných loptových hier sa  ţiaci zamerali na vzájomnú spoluprácu 

nevyhnutnú v kolektívnych hrách, vzájomnú dôveru, bojovnosť, kolektívnosť a emocionálne 

vyţitie. 
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Tenisový krúţok- cieľom tohto krúţku bolo deti  hravou a zábavnou formou zoznámiť 

s tenisom. Naučiť ich základné tenisové zručnosti, ktoré môţu u detí vytvoriť dobrý základ 

pre ďalší rozvoj tenisovej techniky. Okrem výučby tenisových úderov (forhend, bekhend, 

volej a podanie) sme sa venovali aj aktivitám na rozvoj rýchlosti, obratnosti, vytrvalosti 

a koordinácii pohybov. Hodiny tenisu boli spestrené rôznymi hrami a súťaţami, ktoré si deti 

veľmi obľúbili (kolotoč, osmička, trenaţér...). 

 

Sparťan- športový krúţok pre starších ţiakov zameraný na všestranný rozvoj celého tela, 

posilňovanie, základy posilňovania. 

 

Anglicky s úsmevom- konverzácia v anglickom jazyky pútavou a zábavnou formou. Cudzí 

jazyk uţ nemusí byť strašiakom a pri opakovaní si slovnej zásoby a gramatiky sme zaţili veľa 

úsmevných chvíľ.  

 

Veselá vareška- krúţok bol určený pre všetky deti, ktorých láka varenie a túţili sa premeniť 

na malých kuchárov. Spoločne sa naučili v školskej kuchynke  pripravovať nenáročné, no 

zaujímavé jedlá a pokrmy. Výsledkom krúţku boli nielen plné brušká, ale i receptárik krúţku, 

ktorý je dostupný i na naše webovej stránke školy. 

 

Recykláčik- výroba nových vecičiek z nepotrebných vecí – zaváraninových pohárov, 

krabičiek, paličiek. Za pomoci pani učiteľky si deti vyskúšali dať „staré“  veci do nových šiat 

a vyuţiť ich na okrasu. 

 

Malí kuchári-  kuchársky krúţok určený starším ţiakom 1. stupňa. Deti piekli, varili, učili sa 

základy stolovania, naučili sa rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny. Výsledkom ich 

snaţenia bývali kaţdotýţdenné jedlá, múčniky, nápoje a dekorácie z ovocia či zeleniny.  
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i) Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená 

 

Prehľad projektov, do ktorých sa škola zapojila v školskom roku 2015/2016 a bude 

v nich pokračovať i v ďalšom roku: 

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 

ekospotrebiteľa

, workshop 

s rodičmi : 

ekokozmetika 

Rovesnícke 

vzdelávanie 

(ţiačky 8.A. 

triedy na tému 

ekopoľnohospod

árstva 

a zdravého 

ţivotného štýlu), 

organizácia 

workshopu pre 

rodičov: výroba 

ekokozmetiky 

 

200€ 

 

 

Ja a kvapka vody 

 

Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu 

a športu Slovenskej 

republiky 

„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 

 

Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu 

 

od 1.6. 2016 

do 

 

Vybudovanie 

meteostanice 

Stavba 

meteostanice 

v areáli školy, 
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Aktivity v školskom roku 2015/2016 pre našich ţiakov a rodičov: 

Európsky týţdeň športu:  

V týţdni od 7.9. do 13 .9.2015 sa naša škola zapojila do Európskeho týţdňa športu. Snaţili 

sme sa u našich detí vzbudiť chuť k zvýšenej športovej aktivite. Prišli nás podporiť aj legendy 

slovenského športu Anton Urban ( strieborný medailista z Olympijských hier v roku 1964  v 

Tokiu) a Tomáš Kuťka (legendárny tréner hádzanej),  ktorí sa stali ambasádormi propagácie 

zdravého pohybu a športovania na našej škole. Celú súťaţ mala pod palcom naša  pani 

učiteľka Janka Kuťková - vicemajsterka sveta v hádzanej a naša koordinátorka športu. Okrem 

ţiakov športovali učiteľky, vychovávateľky, kuchárky, upratovačky, tajomníčka , vedenie 

školy, informatik, školník, a samozrejme naši rodičia a priatelia školy. Cieľom celej akcie 

bolo formovať u ţiakov celoţivotný záujem o pohyb a zdravý ţivotný štýl. Okrem toho akcia 

prispela aj k zlepšeniu sociálnych vzťahov všetkých zúčastnených. 

kvapky a športu Slovenskej 

republiky 

ENVIROPROJEKT 

2016 
 

30.11.2016 

( 4 mesiace) 

v areáli školy, 

organizácia 

fotografickej 

súťaţe a 

„Konferencie o 

vode“. 

 

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 

do31.12.2016 

( 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 € 

SPOLU     9 500€ 
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Súťaţ s Domestosom: 

V snahe vylepšiť si školské toalety sa naši ţiaci zapojili do súťaţe so spoločnosťou Domestos. 

Kaţdé dva týţdne plnili najmä ţiaci 1. stupňa rôzne úlohy súvisiace so zútulnením školských 

toaliet- kreslili baktérie, ktoré sa pri nedostatočnej hygiene môţu stať pravidelnými 

obyvateľmi toalety, písali a následne umiestňovali heslá na podporu čistoty,  písali príbehy 

o nevítaných obyvateľoch toalety. I napriek tomu, ţe sme ako škola nezískali v súťaţi 

umiestnenie, aktivita prispela k zvýšeniu vedomostí ţiakov o dodrţiavaní čistoty, a tak 

podporila i naše celkové smerovanie k zdravému ţivotnému štýlu. 

Európsky týţdeň mobility: 

Európskemu týţdňu mobility patrí na celom svete termín od 16. do 22.septembra. Cieľom 

kampane je vyzvať obyvateľov vyuţívať na prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom 

či hromadnou dopravou) ako alternatívu osobnej motorovej dopravy. Naši ţiaci ako 

alternatívnu dopravu vyuţili kolobeţky a stali sa účastníkmi cestnej premávky na dopravnom 

ihrisku v areáli našej školy .Pani učiteľky im pripomenuli základné pravidlá a dohliadali na 

ich bezpečnosť. S Európskym týţdňom mobility sa zoznámili aj naši najmenší. Prváčikovia si 

vyskúšali jazdu na kolobeţkách na našom dopravnom ihrisku prvýkrát. 

 

Spolupráca so slobodou zvierat 

 

Dňa 7.10.2015 sa v našej škole pri príleţitosti Svetového dňa ochrany zvierat (4.10.) 

uskutočnila prednáška pre 5. a 6. ročník o ochrane zvierat. Naše pozvanie prijala nielen  pani  

Liptáková zo Slobody zvierat, ale i pán Tomáš Husár, poslanec MČ Dúbravka. Deti tak 

dostali jedinečnú príleţitosť dozvedieť sa z pravej ruky o činnosti útulku, ale aj o kampaniach 

Slobody zvierat. Deti so záujmom počúvali a neustále kládli zvedavé otázky. Veríme, ţe 

z verných poslucháčov  vyrastú zodpovední ľudia s pekným prístupom ku zvieratkám 

a prírode. Na konci prednášky dostal kaţdý ţiak malý darček ako spomienku na prednášku. 

Spolupráca so Slobodou zvierat sa však neskončila len pri tejto návšteve. Ţiaci spolu s p. 

učiteľkou zbierali počas prvého polroka predmety a veci, ktoré v útulku zvierat chýbajú. 

V jedno popoludnie sa spolu s pani učiteľkou rozhodli svoju zbierku do útulku odniesť, za čo 

si vyslúţili veľké poďakovanie nielen zo strany nechcených zvieratiek, ale i zo strany ľudí, 

ktorí takýmto zvieratkám nezištne pomáhajú. I touto aktivitou prispievame k formovaniu 

sociálneho cítenia našich ţiakov. Zároveň je to i atraktívna forma jednej z aktivít Zelenej 

školy. 
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Deň jablka 

 

20. október sa niesol v našej škole v znamení toho najjednoduchšieho, najchutnejšieho 

a najzdravšieho ovocia, ktoré rastie v našich končinách. Uţ od rána sme sa s jabĺčkom 

stretávali všade. Či uţ pri vchode do školy, kde si ţiaci a ich rodičia mohli pochutnať na 

nakrájaných kúskoch jablka, alebo priamo v triedach, kde sa okrem samotných  jabĺk stretlo i 

neuveriteľné mnoţstvo  jablkových dobrôt od výmyslu sveta: torty, jablčníky, zdravé 

koláčiky, muffiny, jablkové ruţe, jablkové lupienky a podobne. Naše jablkové súťaţe prišli 

podporiť i zástupcovia školského úradu MČ Dúbravka. Ţiaci so svojimi jabĺčkami 

a dobrotami z nich súťaţili v týchto kategóriách: najmenšie, najväčšie, najsmiešnejšie jablko, 

jablko najzvláštnejšieho tvaru, najchutnejšia jablková dobrota a v šúpaní jablkovej šupky.  

Aktivita sa stretáva z roka na rok s čoraz väčším záujmom zo strany detí a najmä ich rodičov. 

 

Roadshow Srdce plné zdravia 

Dňa 12.11.2015 sa na našej škole realizoval edukatívny projekt „Srdce plné zdravia“ pre 

ţiakov druhého stupňa a to: 6.,7. a 8. ročník. V úvode projektu bola pre deti pripravená 

prezentácia lekára na tému starostlivosti o svoje zdravie. Ţiaci sa dozvedeli, ako by sa 

mali starať o svoje zdravie a prečo je dôleţité dodrţiavať správnu ţivotosprávu. Zároveň 

zistili, prečo je fajčenie a obezita najváţnejšími rizikovými faktormi pri vzniku 

kardiovaskulárnych ochorení. Počas prezentácie deti dostávali otázky k téme srdce a obehová 

sústava a za správne odpovede dostali sladkú odmenu vo forme bezlepkových perníkov. 

Na nafukovacom modeli 3D srdca deťom vysvetlil, ako funguje a čo potrebuje na správny 

vývoj a fungovanie. Dôleţitou časťou projektu je téma zdravého stravovania. Preto bolo pre 

deti v rámci roadshow pripravené malé občerstvenie, ktorého úlohou bolo vysvetliť im, ako 

by mal vyzerať ideálny jedálny lístok. Zároveň bola deťom zaujímavou formou zdôraznená 

dôleţitosť pitného reţimu. Ukáţkou bola fľaša známeho kolového nápoja, ktorá obsahuje 

veľké mnoţstvo cukru. Presne také isté mnoţstvo cukru sa pridalo do čistej vody a deťom bol 

takýto nápoj ponúknutý na ochutnávku. Deťom takýto nápoj nechutil! 

 Ďalšou dôleţitou časťou roadshow boli aj pohybové aktivity, ktoré pripravili dobrovoľníci 

presne šité na mieru deťom. Ukázali im ako predchádzať bolestiam hlavy, pri nadmernom 

pouţívaní PC a smartfónov, rôzne krátke účinné cviky, ktoré môţu realizovať v rámci 

tridsiatich minút aktívneho denného pohybu. Deti mali moţnosť dať si odmerať krvný tlak, 
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BMI index a hladinu cholesterolu. Lekár im zároveň vysvetlil, čo znamenajú namerané 

hodnoty. V prípade, ţe boli hraničné,  dostali odporúčanie, čo by mali urobiť, aby tento stav 

zlepšili. Deti ale aj pani učiteľky dostali broţúru o zdravom ţivotnom štýle a malé motivačné 

darčeky ako zápisníky a ceruzky. 

Ţiaci počas celej akcie boli pozorní a s veľkým záujmom sa zúčastňovali všetkých aktivít. 

Medzinárodný deň školských kniţníc 

Dňa 22. októbra sa naša škola zmenila na malé literárne centrum. Tento deň sme venovali 

Medzinárodnému dňu školských kniţníc. Pestré aktivity zamerané na podporu čitateľskej 

gramotnosti, ako aj spomienka na 100. výročie narodenia Ľudovíta Štúra boli hlavnou 

náplňou tejto aktivity.  

 Na 1. stupni si deti doniesli svoje obľúbené kniţky, urobili si z nich krásnu výstavku 

v triedach. Všetky deti sa mohli s nimi oboznámiť a prelistovať. 

Ďalšou aktivitou bola beseda o prinesených knihách. Deti predstavili svoje kniţky, 

porozprávali o nich, prečo sa im páčia, kto v nich vystupuje, čo nám kniţky prinášajú. Okrem 

poučenia aj radosť, zábavu a dobrodruţstvo. 

Navštívili sme našu školskú kniţnicu, aby deti vedeli, kde si môţu kniţky poţičať, dozvedeli 

sa ako sa kniţky zadeľujú do poličiek. Niekde podľa autora, podľa abecedy alebo podľa 

zamerania. Tajným hlasovaním si druháci vybrali najobľúbenejšiu kniţku. Prváci a tretiaci sa 

zahrali na spisovateľov, ilustrátorov a pokúsili sa vyrobiť vlastné kniţôčky. 

Ţiaci 2. stupňa -Rok 2015 vyhlásila vláda SR za Rok Ľudovíta Štúra. U ţiakov 5. a 6. 

ročníka sme chceli podporiť záujem o čítanie, preto sme zvolili tému – Moja obľúbená 

kniţka. Deti si priniesli so sebou do školy knihy, ktoré práve čítajú alebo majú rady 

a odporučili by ich svojim spoluţiakom. Kaţdý predstavil jednu knihu, čo sa mu páčilo, aké 

postavy a príbehy, ilustrácie v knihe. V siedmom ročníku ţiaci počas prvej hodiny 

pripravovali projekty  o Ľudovítovi Štúrovi a  štúrovcoch. Ţiaci boli veľmi kreatívni, vytvorili 

a prezentovali práce pred triedou. V 8.a 9. ročníku sa ţiaci s osobou Ľudovíta Štúra stretli aj 

v učebniciach  literatúry. Veľmi ich zaujímal ţivotopis a vzdelanie  vzdelanie Ľudovíta Štúra. 

 Dozvedeli sa, ţe Ľudovít Štúr vedel 10 jazykov a ďalšie dva sa učil, bol významným 

politikom, jazykovedcom. Ţiaci pracovali v štyroch  skupinách, zamerali sa na jeho tvorbu , 

ţivot, politickú činnosť, básnickú tvorbu a ţivotné lásky. Ţiakov zaujali jeho myšlienka  
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o výchove a vzdelaní: „Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života 

pripraviť.“ Na  konci  hodiny jednotlivé skupiny prezentovali vytvorené projekty. Všetky 

triedy na druhom stupni  sa zúčastnili kvízu o knihách. Ţiaci boli rozdelení do skupín 

a v rámci skupiny si vyberali otázky za príslušný počet bodov. Netradične strávené hodiny 

slovenského jazyka so sebou priniesli nielen dobrú náladu, ale i zvýšený záujem ţiakov 

o literatúru a knihu ako takú. 

Múdrosť ukrytá v knihách 

Tento školský rok sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu Záloţky do knihy 

spája školy. Do projektu sa zapojilo 202 českých škôl a 642 slovenských škôl. Tento rok bola 

našou partnerskou školou Základná škola knieţaťa Pribinu v Nitre. 6. ročník 

československého projektu vznikol na podporu čítania a vytvorenie priateľstiev medzi 

všetkým zúčastnenými. Ţiakom prvého i druhého stupňa našej školy sa podarilo vytvoriť 

krásnych 230 záloţiek, z ktorých sa teší nejedno dieťa na Základnej škole v Nitre. Tento 

projekt prebiehal počas októbra, pričom na vybraných hodinách mali ţiaci prvého i druhého 

stupňa vytvoriť záloţku obsahujúcu obľúbeného literárneho autora či okolie Bratislavy. 

Vzájomné srdečné listy a pozdravy pri výmene záloţiek boli milou odmenou za vynaloţenú 

námahu. 

Halloweenska párty 

Začiatok novembra sa nielen deti, ale i ich rodičia stretli na halloweenskej párty v školskej 

jedálni. Účasť rodičov sa uţ na tejto aktivite stala samozrejmosťou a nás teší ich vzrastajúci 

počet, ako i celkový záujem o dianie v škole. 

Zber papiera, zber elektroodpadu 

Aktivity Zelenej školy, ktoré organizujeme pravidelne na jeseň a v jarných mesiacoch. Teší 

nás nárast počtu odovzdaných kilogramov, ako aj nepotrebného elektroodpadu, ktorý skončí 

na tom správnom mieste. 

Pani Zima s organizáciou Daphné 

Spoluprácu s Inštitútom aplikovanej ekológie- DAPHNE realizujeme 2x ročne. Zimné 

stretnutie patrilo starostlivosti o zvieratká v tomto náročnom ročnom období. V úvode si ţiaci 

vypočuli zimu v hudbe Vivaldiho. Nasledovali aktivity prevaţne záţitkovou formou – hra na 
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malých fotografov, zaujímavé pozorovanie aké zmeny má pani Zima na svedomí.  Napokon 

sa ţiaci vybrali po stopách zvierat  - formou pracovných listov a praktických ukáţok. 

Vyvrcholením však bola výroba mini kŕmidiel pre vtáčiky. Vyrábali ich zo šišiek ihličnatých 

stromov a rozvešali vo vonkajších priestoroch školy. Ţiaci počas prestávok s nadšením 

pozorovali, ako ich kŕmidlá navštevujú vtáčiky. 

Deti deťom 

Mikulášskeho posedenie s programom pre deti zo sociálne slabších rodín pripravili ţiaci 1. 

stupňa. Hudobno - dramatické pásmo bolo plné predvianočných a vianočných tradičných 

zvykov. Krásna hudba, spev a dobrá nálada prispeli i k moţnosti ďalšieho vystúpenia pre 

organizáciu Matica slovenská v rámci celej Bratislavy. 

 

Vianočná burza 

Tradičné vianočné trhy spojené s predajom vlastnoručných výrobkov našich ţiakov sa tešia 

mimoriadnej obľube . Chutné dobroty, krásne vianočné dekorácie, moţnosť občerstviť sa vo 

vianočnej krčmičke, zoznámiť sa s tradične prestretým vianočným stolom našich predkov 

zaručujú nielen výbornú náladu všetkých prítomných, ale najmä prezentáciu zručností našich 

ţiakov. 

Projekt Children love swimming 

11 ţiakov našej školy v doprovode 2 pani učiteliek získali jedinečnú moţnosť zúčastniť sa 

charitatívneho projektu zameraného na podporu výučby plávania s názvom Children love 

swimming.  V mene honorárneho konzula Monackého knieţatstva na Slovensku bola naša 

škola, ktorej jednou z profilácií je zdravý ţivotný štýl, oslovená na spoluprácu. 

Celosvetová myšlienka projektu výučby plávania detí prišla na Slovensko z dielne Nadácie 

princeznej Charlene (Fondation Princese Charlene de Monaco) pod záštitou a plnej finančnej 

podpory honorárneho konzula Monackého knieţatstva na Slovensku. Ako bývalá 

reprezentantka za Juhoafrickú republiku v plávaní dobre poznala riziká neschopnosti plávať. 

Projekt tak celosvetovo  podporil výučbu plávania u detí v útlom veku a lásku bez strachu k 

vode a vodným športom.  
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V termíne od 15.2. do 21.2.2016 sa vybraní ţiaci zúčastnili plaveckej výučby v Elements 

resort, Šamorín - Čilistov pod vedením certifikovaných plaveckých trénerov vyberaných 

Slovenskou plaveckou federáciou. Po skončení týţdenného kurzu  ţiaci pokračovali aţ do 

konca školského roka v plaveckých aktivitách vo svojich mestách pod profesionálnym 

dohľadom plaveckých trénerov. Kaţdý detský účastník bol obdarovaný športovým plaveckým 

výstrojom od honorárneho konzula Monackého knieţatstva. 

Hlavnou športovou ambasádorkou počas projektu bola naša najúspešnejšia slovenská 

plavkyňa a drţiteľka strieborných olympijských medailí Martina Moravcová. Svojou účasťou 

na projekte deti potešili  aj iné športové známe tváre ako Peter Sagan, Daniela Hantuchová  

a iní. Na záverečnom ceremoniáli v júni 2016 sa deti zúčastnili záverečných pretekov. Naša 

ţiačka 4. ročníka svojím skvelým umiestnením získala letný pobyt v plaveckom kempe 

Martiny Moravcovej. 

Receptúry v školských jedálňach očami detí 

V rámci kreatívneho projektu „Receptúry v školských jedálňach očami detí“, ktorého 

vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za účelom motivácie 

ţiakov k zdravému ţivotnému štýlu, sme hľadali domáce recepty na bezmäsité, zeleninové 

a zemiakové jedlá, ktoré deti spolu s rodičmi doma varia a ktoré deťom chutia. Najvhodnejšie 

recepty boli posudzované odbornou porotou, ktorá hodnotila daný recept z hľadiska pestrosti 

a vyváţenosti jednotlivých zloţiek. Tie najlepšie boli neskôr predloţené ministrovi školstva 

a zaradené do školského jedálnička.  

Noc v školskej kniţnici 

Pri príleţitosti mesiaca Marec- mesiac knihy sa škola premení na rozprávkové kráľovstvo. 

Ţiaci plnia úlohy vedomostné, športové, ktoré súvisia s profiláciou školy na cudzie jazyky, 

zdravý ţivotný štýl , environmentálnu výchovu. Tento rok bol zameraný na putovanie 

prírodou. Odmenou ţiakom bola nielen noc strávená v školskej kniţnici, ale i skvelé 

dobrodruţstvá, ktoré zaţili počas svojho putovania prírodou. 

Rovesnícke vzdelávanie 

I naďalej pokračujeme v rovesníckom vzdelávaní. Starší ţiaci vzdelávajú mladších 

spoluţiakov v jednotlivých oblastiach vzdelávania a výchovy. Tento rok sme sa zamerali 

najmä na aktivity spojené s budovaním vlastnej školskej záhrady- viď projekt Záhrada, ktorá 

učí. 

Duálne vzdelávanie 
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V mesiaci marec sa u nás v škole uskutočnila prezentácia duálneho vzdelávania z Centra 

duálneho vzdelávania pri SOŠ Jána Jonáša 5, ktorá sa snaţila priblíţiť ţiakom podstatu 

duálneho vzdelávania, akým spôsobom budú na strednej škole študovať. V úvode prezentácie 

predstavili pracovníci výrobný podnik VW Slovakia a.s, nasledovala interakcia medzi deťmi, 

kedy za správnu odpoveď mohli získať USB kľúč. V druhej časti sa bliţšie priblíţili k 

podstate duálneho vzdelávania, ukázali ţiakom ako fungujú výrobné linky, v akých odboroch 

by mohli študovať. 

Ďalšou súčasťou prezentácie Duálneho vzdelávania bola i návšteva zo Strednej odbornej 

školy na Račianskej ulici- odbor kaderník, vizáţista. Ţiaci 8. a 9. ročníka tak mali moţnosť si 

nielen vypočuť, ale i priamo si vyskúšať, čo je napĺňou práce týchto odvetví.  

Deň otvorených dverí 

Uţ tradične otvára naša škola dvere pre všetkých záujemcov, ktorí si chcú prezrieť priestory 

školy, oboznámiť sa s profiláciou školy, ale zároveň i vidieť jednotlivé vyučovacie hodiny. 

Táto aktivita je i skvelou príleţitosťou pre našich starších ţiakov, ktorí si tak priamo v praxi 

overujú svoje prezentačné zručnosti. Teší nás, ţe z roka na rok rastie záujem rodičov, ale 

i priateľov našej školy o dianie u nás. 

 

Školy v prírode, LVVK 

Záujem zo strany rodičov o školu v prírode, ako i o LVVK je čoraz väčší. V školskom roku 

2015/2016 sa ŠVP zúčastnili po prvýkrát i naši najmladší ţiaci- ţiaci 1. ročníka.. Pri 

organizácii LVVK spolupracujeme i s inými školami v MČ Dúbravka- najmä so ZŠ, Pri kríţi. 

 

Slovensko- francúzsky futbalový turnaj 

V tomto školskom roku sme dostali opäť pozvanie zúčastniť sa uţ 2. ročníka tejto skvelej 

futbalovej akcie, do ktorej sú zapojení ţiaci 1.-9.ročníka. Okrem našej jedinej slovenskej 

školy dostali pozvanie i školy z Maďarska a Rakúska. Tešíme sa vzájomnej spolupráci, ktorá 

je pre našich ţiakov výrazným obohatením  v oblasti športového správania sa. 

 

Deň športu 

Oslava Dňa detí sa v našej škole spája so športovým zápolením, významnými osobnosťami 

športu a   dobrou náladou. Naše pozvanie prijali i zástupcovia MÚ MČ Dúbravky s pánom 

starostom RNDr. M. Zaťovičom, ako i zástupkyňa regionálneho školstva z MŠVVaŠ  

p. Magdaléna Bugáňová. Okrem súťaţenia v tradičných a netradičných športových 
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disciplínach  nám bolo cťou privítať na pôde školy také významné osobnosti športu , ako súp. 

 Tomáš  Kuťka - športová osobnosť v hádzanej a bývalý tréner ţien, p. Anton Urban - 

bývalý reprezentant Československa vo futbale a olympionik letných olympijských hier 

v Tokiu, p. Katarína Longová, trénerka detí a mládeţe, trojnásobná vicemajsterka Európy v 

karate, p. Alexandra Longová, úspešná reprezentantka v lukostreľbe, ktorá dosiahla 

historický úspech pre Slovensko, nakoľko sa kvalifikovala ako lukostrelkyňa na blíţiacu sa 

olympiádu do Ria de Janiero,   p. Marián Vanderka, dekan  Fakulty telesnej výchovy 

a športu, reprezentant Slovenska v atletike, bobovom športe,  štvorbobe – je prvým Slovákom, 

ktorý sa zúčastnil zimných aj letných OH, p. Samuel Roško, generálny sekretár slovenského 

paralympijského výboru a p. Veronika Vadovičová , paralympijská reprezentantka 

Slovenska v streľbe. Na tvorivom workshope tak mali ţiaci jedinečnú príleţitosť dozvedieť sa 

nielen zaujímavosti zo všedného dňa športovcov, ale spoznať i nadľudské úsilie a drinu, ktoré 

musí vynaloţiť  kaţdý športovec, ak chce niečo v športovom ţivote dosiahnuť. 

Handicapovaných športovcov zastupovali p. Samuel Roško a p. Veronika Vadovičová, ktorí 

ţiakom zasa priblíţili oblasť paralympijského športu. 

Azda najväčším lákadlom sa pre našich ţiakov stali samotné ukáţky lukostreľby a streľby 

z laserovej pištole v podaní našich reprezentantiek v týchto športoch- p. Alexandry Longovej 

a p. Veroniky Vadovičovej. A veruţe mnoho detí si i zastrieľalo! 

Celým športovým podujatím nás sprevádzal skvelý moderátor, herec a zabávač a , 

samozrejme, i športovec, Jozef Pročko. Po vydarenom športovom dni čakalo ţiakov 

slávnostné vyhodnotenie.  

Spolupráca s MČ Dúbravka 

Škola aktívne spolupracuje s MČ Dúbravka a podieľa sa všetkých aktivitách určených pre 

ţiakov dúbravských škôl- súťaţe (literárne, vedomostné, výtvarné, športové, spevácke), 

zapája svojich ţiakov i do aktivít mimo školského vyučovania (Detský parlament, maľovanie 

zastávok MHD), pravidelne sa ţiaci zúčastňujú literárnych besied v miestnej kniţnici, 

tvorivých dielní v DK Dúbravka, kultúrnych vystúpení (vianočné, veľkonočné), úzko 

spolupracuje škola s Miestnym odborom Matice slovenskej (súťaţe, vystúpenia, exkurzie). 

V súťaţiach ţiaci dosahujú veľmi pekné umiestnenia.  
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Ďalšie športové aktivity 

Ţiaci 1.stupňa sa pravidelne podľa záujmu zúčastňujú i lyţiarskeho, plaveckého 

a korčuliarskeho kurzu v spolupráci s Hečko- ŠK Tempo organizáciou. V rámci denného 

kurzu v poobedňajších hodinách tak majú moţnosť získať základy  rôznych športových 

disciplín. 

 

j) Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou inšpekciou 

Dňa 12.11.2015 bola vykonaná v Základnej škole, Nejedlého 8, Bratislava školská inšpekcia . 

Predmetom inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň výchovy a vzdelávania k ľudským právam. 

Ţiakom 9. ročníka boli zadané vedomostné testy  z občianskej náuky. Ţiakom 8. ročníka boli 

zadané dotazníky týkajúce sa ľudských práv.  

Závery inšpekcie: Cieľom školy bolo vytvorenie otvorenej, pozitívnej sociálnej klímy 

a vhodného inkluzívneho prostredia podporujúceho potreby ţiakov. Realizácia 

dlhodobých projektov prispela k budovaniu tradícií a zlepšeniu imidţu školy v danom 

mestskom prostredí. Škola venovala osobitú pozornosť ţiakom z prostredia ohrozeného 

sociálno- patologickými javmi, monitorovaním zmien v správaní sa ţiakov a prijímaním 

opatrení na eliminovanie šikanovania. V prípade podozrenia z fyzického či mravného vývinu 

ţiakov spolupracovala s príslušnými orgánmi.K pravidelným aktivitám školy patrilo 

šírenie osvety o právach detí, budovanie dôvery, dobrých vzťahov a oceňovania 

prostredníctvom rôznorodých aktivít.  

 

l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy 

Budova školy sa nachádza mimo hlavnej cesty v dobre dostupnej lokalite pre MHD, ako aj 

peších ţiakov. Priestorové podmienky sú vyhovujúce, v tomto školskom roku naďalej 

vyuţívala priestory i materská škôlka. Z dôvodu kaţdoročného nárastu ţiakov bude nutné 

v lete urobiť rekonštrukciu sociálnych zariadení v bloku B na prízemí, ako i na 1. 

poschodí. Zároveň je nutné vybudovať i ďalšie triedy. 

V priestoroch školy sa nachádzajú dve učebne IKT,  jedna školská kniţnica,  dve telocvične,  

a posilňovňa. Pôvodná tanečná sála a multimediálna trieda bola v tomto školskom roku daná 

do uţívania ţiakom 2. a 4. ročníka. Všetky triedy 1. stupňa disponujú buď dataprojektorom 

alebo interaktívnou tabuľou. Vo väčšine tried sa uskutočnila výmena lavíc. V celej budove 
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školy je nové internetové pripojenie, vybudovala sa nová internetová sieť. V budúcom 

školskom roku sa budú postupne zariaďovať i triedy 2.stupňa.  

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

pokryté umelým trávnikom. Ihriská sú vyuţívané našimi ţiakmi nielen na hodinách telesnej 

výchovy, ale i v rámci ŠKD a rôznych iných vyučovacích hodín. Nakoľko je však areál 

prístupný i verejnosti, často riešime problematiku odpadkov a zničenia nami opravených 

mantinelov ihriska. V prednej časti areálu bol vybudovaný altánok, pocitový chodník a časť 

„Záhrady, ktorá učí“- políčka so zeleninou a bylinkami. Ţiaci tak majú jedinečnú príleţitosť 

starať sa o svoje rastliny počas celého roka, zbierať dopestovanú úrodu. 

Pri zariaďovaní školy novým nábytkom škola  úzko spolupracovalo so ZRR a  s rodičmi, ktorí 

častokrát nezištne pomohli s dovybavovaním tried.  

Školská jedáleň spĺňa všetky normy zdravého stravovania sa. Z roka na rok rastie počet detí 

stravujúcich sa na desiatej , ako i na obede. Moţnosť obeda vyuţívajú i cudzí stravníci. 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

viď prílohu – účtovná uzávierka za rok 2015 – na poţiadanie  

Financie na rok 2015:  

Prenesené kompetencie  

normatívne:     377.969,00 € 

nenormatívne:         16.073,00 € 

z toho: 

- Vzdelávacie  poukazy          7.680,00 € 

- Učebnice                                                1.122,00 € 

- Odchodné        1.879,00 € 

- Ţiaci zo SZP           742,00 € 

 

Originálne kompetencie                 118.796,36 € 

z toho:  

- príjem za poplatok ŠKD    22.435,18 € 

- príjem za réţiu ŠJ     28.798,89 € 

-  

Spolu rozpočtované financie na rok 2015:     512.838,36 €   

 

- príspevok na pomôcky pre deti HN        232,40 € 

- príspevok na stravu pre deti HN     1.244,00 €  

- príspevok na podporu výchovy     2.828,78 €    
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Mimorozpočtové financie spolu:                                     4.305,18 € 

 

Financie spolu:      517.143,54 €   

 

Mimorozpočtové prostriedky: 

- 2% daní                        6 563,-- € 

- Rada rodičov               5 038,-- € 

 

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). 

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 2015 tvorí prílohu správy. 

 

n) Cieľ, ktorý si určila škola v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 v školskom roku 2015/2016 sme poskytovali ţiakom 1. – 4. ročníka primárne 

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.“. Školský vzdelávací program bol 

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

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

ţiakov 3.,4.,7.,8. a 9. ročníka , RUP B pre ţiakov 2. a 6. ročníka a RUP C pre ţiakov 

1. a 5. ročníka. 

 pokračovali sme v profilácii školy zameranou na vyučovanie cudzích jazykov od  

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

štýl, ekológiu, prírodovedné vzdelávanie a ochranu ţivotného prostredia 

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

a v popoludňajších hodinách i v školskom klube pod vedením kvalifikovanej 

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

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

 vytvárali sme podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií ţiakov v mimoškolskej 

činnosti formou krúţkov 
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 formou doučovania sme ţiakov 9. ročníka pripravovali na dosiahnutie čo najlepších 

výsledkov v celoslovenskom testovaní a následne na prijímacích pohovoroch 

 nadaní ţiaci sa pravidelne aktívne zapájali do jednotlivých predmetových olympiád a 

rôznych súťaţí  

 pracovali sme na projektoch: Zdravá škola, Zelená škola, Children love swimming,  

Receptúry v školských jedálňach, Po nemecky v prírode, Záhrada, ktorá učí a pod. 

 zavádzali sme moderné IKT do výchovno – vyučovacieho procesu, ţiakov sme uţ  

od 1.ročníka uvádzali do problematiky projektového vyučovania 

 učitelia a ţiaci vyuţívali portál Planéta vedomostí a zborovňa 

 organizovali sme a zúčastňovali sa športových súťaţí 

 pripravovali sme so ţiakmi rôzne aktivity tak, aby sme zapojili i čo najviac rodičov   

 snaţili sme sa vzbudzovať u ţiakov záujem o literatúru návštevami školskej 

i obvodnej kniţnice, besedami so spisovateľmi a podujatím Noc v školskej kniţnici  

sme prispeli k formovaniu kladného vzťahu ţiaka k literatúre  

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

sa do súťaţí, ako i vydávaním školského časopisu Blik 

 spolupracovali sme s rôznymi organizáciami: zriaďovateľom, Policajným zborom  

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

novinami a materskými škôlkami 

 podporovali sme celoţivotné vzdelávanie sa učiteľov 

 

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

Napriek niţšiemu počtu ţiakov, a tým i menšieho počtu talentovaných ţiakov, škola 

dosahovala v rôznych športových súťaţiach a predmetových olympiádach pekné 

umiestnenia.     

 Dobré výsledky sú pri umiestňovaní ţiakov na stredné školy. V šk. r. 2015/2016 boli 

všetci ţiaci úspešne rozmiestnení na stredné školy podľa ich záujmu. 

Silné stránky školy  

 zapájanie sa do projektov 

 priateľská tvorivá atmosféra 

 pozitívna klíma v kolektíve 

 moţnosť ţiakov vyjadriť svoj názor prostredníctvom školského parlamentu 

 podpora celoţivotného vzdelávania učiteľov 
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 skvalitňovanie vyučovania cudzích jazykov 

 zvyšovanie počítačovej gramotnosti u ţiakov 

 zvyšovanie úrovne pouţívania IKT pedagogickými zamestnancami 

 získavanie poznatkov u ţiakov prostredníctvom IKT  

 záţitkové vyučovanie 

 podnecovanie tvorivosti a kreativity zapájaním ţiakov do súťaţí a predmetových 

olympiád 

 podporovanie čitateľskej gramotnosti dopĺňaním kniţného fondu v školskej kniţnici 

 skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu (projektové a záţitkové vyučovanie, 

vyuţívanie IKT, spolupráca v tíme, starostlivosť o nadaných a talentovaných ţiakov ) 

 ponuka záujmových útvarov na vzdelávacie poukazy 

 exkurzie, výlety, kultúrne podujatia 

 starostlivosť o integrovaných ţiakov a poradenstvo rodičom 

 spolupráca s materskými škôlkami 

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

školské akcie 

 spolupráca s Radou rodičov a Radou školy 

 estetický areál školy 

 veľmi dobrá úroveň stravy v školskej jedálni 

 názorné vyučovanie pri preberaní učiva 

 záţitkové vyučovanie 

 vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 

 spolupráca s rôznymi organizáciami 

 dobrá spolupráca výchovnej komisie s rodičmi pri riešení problémov so ţiakmi 

Slabé stránky školy 

 vybavenosť kabinetov  a všetkých tried modernou počítačovou technikou 

 nedostatočné finančné ohodnotenie pedagógov 

 nedostatok financií na nákup uspokojivého mnoţstva výpočtovej a didaktickej 

techniky na vybavenie všetkých tried 
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2. Ďalšie informácie o škole, ktoré môţe správa obsahovať: 

 

2 a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Vedenie školy sa snaţilo pri tvorbe rozvrhu dodrţiavať psychohygienické podmienky 

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

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

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

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

zabezpečiť rovnomernú teplotu v jednotlivých priestoroch školy. 

Triedy a hygienické zariadenia boli pravidelne udrţiavané.  

Všetci ţiaci mali svoju kmeňovú triedu. V škole fungovalo 6 oddelení ŠKD, pre ţiakov boli 

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

a kultúrne podujatia. 

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

Okrem neho mohli vyuţívali dve telocvične a posilňovňu. 

Ţiaci mali moţnosť vzdelávať sa v počítačových miestnostiach,  školskej kniţnici, školskej 

kuchynke.Stravovanie ţiakov a zamestnancov školy bolo zabezpečené v školskej jedálni. 

 

2 b) Voľnočasové aktivity školy  

Škola prostredníctvom vzdelávacích poukazov ponúkla ţiakom ich vyuţitie v záujmových 

útvaroch (viď tabuľka) podporujúcich rast ich osobnosti, formovanie zdravého ţivotného 

štýlu, ale aj ako prevenciu sociálno – patologických javov.  

 

2 c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní sluţieb deťom, ţiakom a rodičom  

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

je Rada rodičov, ktorá sa podieľala na príprave podujatí organizovaných školou  

(Deň športu, zápis prváčikov, literárne 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. 

 Rodičia sa aktívne zúčastňovali podujatí organizovaných školou (vianočné dielne, 

besiedky, Deň športu). 
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 V zmysle zákona má škola zriadenú Radu školy, ktorej zloţenie je stanovené 

zákonom, jej činnosť sa riadi svojim štatútom.  

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

 ŠJ poskytovala okrem školských obedov aj desiatu , v rámci ktorých dodrţiavala 

všetky zásady zdravého štýlu 

 Výchovná poradkyňa poskytovala konzultácie rodičom v oblasti profesijnej orientácie 

a výchovno – vzdelávacích problémov 

 

2d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo ţiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú. 

Škola v  školskom roku 2015/2016 spolupracovala s/so: 

  Zriaďovateľom v oblasti technického zabezpečenia chodu školy, organizovaní 

kultúrnych a športových podujatí.  

  Radou školy, Radou rodičov pri ZŠ Nejedlého 

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

 Obvodným riaditeľstvom policajného zboru Dúbravka 

 Hasičským zborom Dúbravka 

 Centrom voľného času Klokan, Domom kultúry Dúbravka 

 Dúbravskou televíziou, Dúbravským spravodajom  

 S veľvyslanectvom Monackého knieţatstva 

 S Nadáciou Volkswagen 

 S organizáciami Daphne, Ţivica 

 dúbravskými škôlkami 

 A inými organizáciami v súvislosti s realizáciou projektov 

 

Vypracovali: 

 

PaedDr. Lena Kampmillerová – riaditeľka školy 

Mgr. Zuzana Olejková. – zástupkyňa riad. školy 

PaedDr. Lena Kampmillerová

  riaditeľka školy 


