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Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
školy Prokofievova 5, za školský rok 2014/2015

I. Prerokovanie v pedagogickej rade
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2014/2015 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 14.10.2015
Mgr. Daniela Petríková
podpis riaditeļa školy v. r.
II. Prerokovanie v rade školy
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2014/2015 prerokovala rada školy dňa 13.10.2015.
Rada školy odporúča mestskej časti Bratislava -Petrţalka schváliť správu.
Mgr. Erika Machová
predseda rady školy v. r.
III. Stanovisko zriaďovateľa:
Mestská časť Bratislava - Petrţalka
a) s c h v a ļ u j e
b) neschvaļuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy
Prokofievova 5, za školský rok 2014/2015
V Bratislave dňa 26.11.2015
Mgr. Veronika Redechová
vedúca OŠaŠ v. r.
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VÝCHODISKÁ A PODKLADY

1. 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.
2. Metodické usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005.
3. Koncepcia školy na roky 2012 aţ 2014, Koncepcia školy na roky 2015-2019.
4. Školský vzdelávací program nadväzujúci na ŠVP platný od roku 2008, pravidelne
doplnený a revidovaný na základe prehodnotenia jeho účinnosti.
5. Hodnotenie dosiahnutých výsledkov z pohļadu ZŠ, hodnotenie dosiahnutých
výsledkov vo vzdelávaní cez predmetové komisie a metodické zdruţenia.
6. Vyhodnotenie práce výchovnej poradkyne, školskej psychologičky,školskej špeciálnej
pedagogičky.
7. Závery a opatrenia prijaté MO a PR.
8. Závery kontrolných orgánov.
9. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Prokofievova.
10. Vyhodnotenie projektov, podujatí a ďalšej činnosti školy v školskom roku 2014/2015.
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VYPRACOVALI
Mgr. Daniela Petríková, riaditeľka školy
PaedDr. Oľga Mateovičová, zástupkyňa riaditeľky školy
Vedúci metodických orgánov
Školský psychológ
Školský špeciálny pedagóg
Výchovná poradkyňa
Vedúca ŠKD
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SPRÁVA
O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZÁKLADNEJ
ŠKOLY PROKOFIEVOVA 5 ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Tabuļka č. 1

NÁZOV ŠKOLY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ADRESA ŠKOLY

PROKOFIEVOVA 5, 851 01 BRATISLAVA

TELEFÓNNE ČÍSLO

02/63825443 02/63536071

FAXOVÉ ČÍSLO

02/63536072

INTERNETOVÁ ADRESA

www.zsprokofievova.sk

E-MAILOVÁ ADRESA

zsprokofievova@mail.t-com.sk

ÚDAJE O
ZRIAĎOVATEĻOVI
METODICKÉ
A ODBORNÉ RIADENIE

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA- PETRŢALKA, KUTLÍKOVA
17, 852 12 BRATISLAVA
ODDELENIE ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU, MIESTNY
ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŢALKA,
KUTLÍKOVA 17, 852 12 BRATISLAVA
INTERNETOVÁ ADRESA: www.petrzalka.sk

2. VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY A ICH FUNKCIE
MENO A PRIEZVISKO

FUNKCIE

MGR. DANIELA PETRÍKOVÁ

RIADITEĻKA ŠKOLY

PaedDr. OĻGA MATEOVIČOVÁ

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA

ING. ANNA KURIMSKÁ1

EKONÓMKA

ING. MICHAL BELÁNYI2

EKONÓM

JANA HAVRILOVÁ

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

MGR. TERÉZIA KRALOVIČOVÁ

VÝCHOVNÝ PORADCA

PHDR. ZLATICA MIŠUNOVÁ

KOORDINÁTORKA PREVENCIÍ

Tabuļka č. 2

KOORDINÁTOR ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY
KOORDINÁTOR ŢIACKEHO PARLAMENTU
MGR. EVA HLISTOVÁ

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

MGR. DIANA MOSNÁ

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

1
2

Do 15.decembra 2014
Od januára 2015
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY

Rada školy pri ZŠ Prokofievova 5 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
3.1 ČLENOVIA RADY ŠKOLY

Tabuļka č. 3

P. Č.
1.

MENO A PRIEZVISKO
MGR. ERIKA MACHOVÁ

FUNKCIA
PREDSEDA

2.

MGR. TERÉZIA KRALOVIČOVÁ

PODPREDSEDA

3.

MGR. EVA HLISTOVÁ

ČLEN

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

RNDr. GRETA MOLOTOVÁ
BEATA BEŇOVÁ
MGR. ZITA LEIMBERGEROVÁ
MILENA PALKOVIČOVÁ
MGR. VERONIKA REDECHOVÁ
MGR. JÁN SIROTKA
JUDR., MGR. VLADIMÍR GALLO, PHD.
MGR. JANA TRVALCOVÁ

ČLEN
ČLEN
ČLEN
ČLEN
ČLEN
ČLEN
ČLEN
ČLEN

ZVOLENÝ/DELEGOVANÝ ZA
PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
NEPEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
RODIČOV
RODIČOV
RODIČOV
RODIČOV
ZRIAĎOVATEĻA
ZRIAĎOVATEĻA
ZRIAĎOVATEĻA - POSLANEC
ZRIAĎOVATEĻA - POSLANEC

3.2 TERMÍNY A PROGRAM ZASADNUTÍ RŠ
September 2014
 Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti školy za školský rok 2013/2014, ktorú
odporučila na schválenie Miestnemu zastupiteļstvu MČ Petrţalka.
 Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
 Prerokovanie hlavných úloh školy na školský rok 2014/2015
Október 2014
 Príprava na výberové konanie na riaditeļa školy, ktoré vyhlásil zriaďovateļ na základe
ukončenia funkčného obdobia v decembri 2014.
November 2014
 Výberové konanie na funkciu riaditeļa školy
Máj 2015
 Organizácia školského roka 2015/2016
 Zmeny v ŠVP a ich dopad na ŠkVP
 Autoevalvácia školy – projekt
 VZN 3/2015, účinnosť §5, ods. 6,7 a 8 od 1.9.2015
Jún 2015
 Plnenie úloh školy za školský rok 2014/2015 – predbeţné hodnotenie
 Prerokovanie hlavných úloh školy na rok 2015/2016
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V Rade školy bola prerokovaná Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a dosiahnutých
výsledkoch, členovia sa vyjadrovali k Školskému vzdelávaciemu programu, k zmenám, ktoré
v ŠkVP škola realizovala, k ţiadostiam o začlenenie ţiakov (september 2014).
Na októbrovom zasadnutí sa rada školy zaoberala prípravami na výberové konanie na
riaditeļa školy, ktoré vyhlásil zriaďovateļ na základe ukončenia funkčného obdobia
(december 2014). V novembri (3.11.2014)sa realizovalo výberové konanie na funkciu
riaditeļa školy, ktorého sa popri členoch rady školy zúčastnili aj delegovaní zástupcovia za
ŠŠI a OU Bratislava. Výberového konania sa zúčastnili dve kandidátky. Na základe
predloţenej koncepcie a osobného pohovoru s kandidátkami Rada školy pri ZŠ Prokofievova
5 predloţila zriaďovateļovi návrh na riaditeļku školy na funkčné obdobie 2015-2019 na Mgr.
Danielu Petríkovú, ktorej rada školy prejavila dôveru počtom hlasov 10:3. V decembri 2014
vymenoval Mgr. Danielu Petríkovú starosta MČ Bratislava – Petrţalka, Vladimír Bajan, do
funkcie riaditeļky školy na ďalšie funkčné obdobie.
V máji 2015 (13.5.2015) zasadala rada školy v novom zloţení. Zúčastnili sa všetci
volení a delegovaní členovia, ospravedlnená bola Mgr. Zita Leimbergerová – zo zdravotných
dôvodov. Na tomto zasadnutí riaditeļka školy predloţila členom rady školy návrh na
organizáciu školského roka 2015/2016, ktorý bol predbeţne prerokovaný na OŠKaŠ MÚMČ
Bratislava – Petrţalka, zoznámila členov rady školy s inovovaným ŠVP a jeho dopadom na
ŠkVP, predloţila návrh školského vzdelávacieho programu pre 1. ročník primárneho
vzdelávania a 5. ročník niţšieho stredného vzdelávania, upraveného podļa inovovaného ŠVP,
uviedla vyuţitie disponibilných hodín pre uvedené ročníky. Vzhļadom na taxatívne stanovené
počty hodín pre jednotlivé predmety, škola môţe disponovať iba dvomi hodinami pre
voliteļné predmety. Od 1. ročníka sa tieto hodiny vyuţijú na výučbu anglického jazyka.
Predmety, ktoré škola vyučovala v prvom ročníku (dramatická výchova, informatická
výchova, športová príprava, prírodoveda) budú zakomponované do predmetov, napr.
slovenský jazyk, ostatné sa budeme naţiť presunúť do záujmovej popoludňajšej činnosti –
športová príprava, informatika.V 2. – 4. ročníku sa bude vo vyučovaní pokračovať podļa
predchádzajúceho ŠkVP.
V 5. ročníku budú 3 disponibilné hodiny vyuţité pre vzdelávaciu oblasť jazyk
a komunikácia – predmet tvorivé písanie, na predmet dejepis vo vzdelávacej oblasti človek a
spoločnosť, na športovú prípravu v oblasti zdravie a pohyb.
Vyuţitie disponibilných hodín rešpektuje potreby ţiakov na rozvoj v rámci
jednotlivých oblastí.
V ostatných ročníkoch niţšieho sekundárneho vzdelávania sa zachovávajú počty
disponibilných hodín podļa platného ŠkVP, úprava bola urobená v 8. ročníku, do ktorého sme
zaviedli predmet výchova umením, vzhļadom na to, ţe v tomto ročníku absentoval predmet
výchovného charakteru.
V júni 2015 (30. júna) sa konalo zasadnutie rady školy, ktoré sa na tunajšej ZŠ
udrţiava ako tradícia. Jeho cieļom je oboznámiť členov rady školy s predbeţným hodnotením
plnenie úloh školy za predchádzajúci školský rok (komplexné hodnotenie v Správe...),
prerokovanie hlavných úloh školy na ďalší školský rok. Po zasadnutí sa konal slávnostný
obed a neformálne stretnutie zamestnancov školy s členmi rady školy, ktoré prispieva
k dobrej spolupráci, k lepšiemu vzájomnému poznaniu a porozumeniu.
Členovia Rady školy sa zúčastňovali na niektorých aktivitách, ktoré škola
organizovala – vianočná akadémia, Pele-mele, veļkonočné blšie trhy, pri prezentácii
projektových prác ţiakov, otvorenie a záver školského roka, Dni otvorených dverí.
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4. ČINNOSŤ PORADNÝCH ORGÁNOV ŠKOLY

Na plnení poslania školy a jej úloh sa podieļajú samosprávne, poradné a metodické
orgány. Výkonným orgánom je gremiálna porada. Činnosť a súčinnosť uvedených orgánov
(tabuļka č.4) je dôleţitá a ovplyvňuje celkové výsledky práce v škole. Uvedené poradné
orgány pracujú podļa vlastných štatútov a rokovacích poriadkov podļa závislosti, ako je
v nasledujúcom grafe
Tabuļka č.4
Riaditeľka školy

SAMOSPRÁVNE
ORGÁNY

PORADNÉ
ORGÁNY

METODICKÉ
ORGÁNY

VÝKONNÝORGÁ
N

Rada školy

Pedagogická

MZ a PK

Rada rodičov

rada

Gremiálna
porada

Ţiacky
parlament

4.1. ČINNOSŤ PEDAGOGICKEJ RADY

PR v systéme riadenia školy predstavuje orgán koordinujúci všetky odborné
a metodické otázky výučby prostredníctvom predmetových komisií a metodických zdruţení,
zamerané na nové vyučovacie metódy, formy, prostriedky, inováciu základných
pedagogických dokumentov a učiva.
PR vystupuje ako najvyšší a odborne najkompetentnejší článok poradenstva pri prijímaní
rozhodnutí riaditeļkou školy, pri formulácii odporúčaní metodickým orgánom alebo priamych
odporúčaní členom PR v mnohých profesijných otázkach. Riaditeļka školy je povinná s PR
prerokovať (neznamená, ţe musí súhlasiť s jej odporúčaním) celý rad svojich rozhodnutí, ako
jej ukladá školská legislatíva.
V uplynulom školskom roku zasadala Pedagogická rada šesťkrát. Na prvom zasadnutí
v septembri 2014 prerokovala a schválila HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLY NA ROK 2014/2015,
riaditeļka zoznámila členov PR s hlavnými úlohami vnútroškolskej kontroly, prerokovala
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predmetov podļa Školského vzdelávacieho programu, začlenenie ţiakov podļa nových
návrhov, individuálne vzdelávacie plány.
Hlavným bodom rokovaní PR v novembri 2014, januári a apríli 2015 boli výchovnovzdelávacie výsledky ţiakov za dané hodnotiace obdobie, zapojenie školy do projektov,
vypracovanie a realizácia projektov, hodnotenie plnenia úloh z plánu práce školy, priebeţné
hodnotenie účinnosti školského vzdelávacieho programu (január, apríl), odporúčanie ţiakov
na odborné vyšetrenia do CPPPaP, začlenenie ţiakov na základe nových návrhov,
prehodnotenie účinnosti IVVP.
14. januára 2015sa konalo mimoriadne zasadnutie PR. Za zriaďovateļa oficiálne
uviedla do funkcie riaditeļku školy na ďalšie funkčné obdobie na základe výberového
konania vedúca OŠKaŠ.
Zasadnutie sa zaoberalo prerokovaním návrhu koncepcie rozvoja školy na roky 2015 – 2019.
V rámci tohto bodu programu sa rokovalo aj o jednej z dôleţitých úloh v predloţenej
koncepcii - o potrebe zapojiť sa do procesu externého hodnotenia kvality školy. Po
prerokovaní sa PR rozhodla realizovať tento projekt. Zvolila si pracovný tím, ktorý postupne
vypracuje modifikovaný projekt pre potreby tunajšej školy. Koordinátorkou projektu bude
Mgr. Eva Hlistová, členmi pracovného tímu Mgr. Daniela Petríková, Mgr. Zdenka
Kročanová, Mgr. Nikola Ambrusová. Vypracovaný projekt bol predloţený v mesiaci marec
2015 na OŠKaŠ ako doklad o splnení úlohy č.193 z porady riaditeļov ZŠ konanej
15.1.2015.Hlavné úlohy školy na mesiac január 2015 - marec 2015 vychádzali z novej
koncepcie školy a z aktuálnych úloh. Na riadnom – plánovanom zasadnutí v januári 2015 sa
PR zaoberala výchovnovzdelávacími výsledkami ţiakov za I. polrok. Na zasadnutí bolo
podrobne vyhodnotené plnenie uznesení prijatých na novembrovom zasadnutí pedagogickej
rady, ktoré sa týkalo skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu smerom k ţiakom 9.
ročníka, zistenia vnútroškolskej kontroly, zamerané na úroveň podpory rozvoja
komunikatívnych zručností ţiakov v cudzom jazyku, vyuţívanie inovatívnych metód rozvoja
čitateļskej gramotnosti, rozvoj hodnotiacich a seba hodnotiacich zručností ţiakov.
Pedagogická rada sa zaoberala aj vysokým počtom vymeškaných hodín v triedach vyšších
ročníkov a prijala opatrenia na zlepšenie stavu.
Výchovná poradkyňa, Mgr. Terézia Kralovičová, ktorá je súčasne aj koordinátorkou T9,
informovala pedagógov o pripravovaných zmenách v T 9, o testovaní TIMS,ktoré sa dotýka
ţiakov 4. ročníka a o jeho administrácii.
Dôleţitým bodom rokovania PR v apríli 2015 bolo prerokovanie návrhu a schválenie
inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 1. ročník primárneho vzdelávania
a 5. ročník niţšieho sekundárneho vzdelávania na základe zverejneného inovovaného ŠVP.
Riaditeļka školy predloţila PR aj návrh nového ŠkVP podļa iŠVP, ktorý bude zavádzaný
postupne v ďalších rokoch. Súčasne predostrela aj návrh na korekcie platného ŠkVP na
základe priebeţného hodnotenie účinnosti školského vzdelávacieho programu a návrhov
jednotlivých metodických orgánov. Tieto budú zakomponované do ŠkVP a zaznamenané
v revidovaní ŠkVP.
Hodnotenie účinnosti ŠkVP spočíva v skúmaní opodstatnenosti vyuţitia disponibilných
hodín v ŠVP vzhļadom na povinné predmety v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí,
rovnako aj pridelenej hodinovej dotácie, relevantnosť predmetov vytvorených školou.
Kritériami na hodnotenie účinnosti školského vzdelávacieho programu je:
 Priebeţné zisťovanie úrovne vzdelávacích výsledkov dosahovaných v danom predmete.
 Aká je miera pokroku ţiakov vo vzdelávacích výsledkoch vo vyššom ročníku oproti
niţšiemu.
 Zisťovanie rozdielov medzi úspešnými a menej úspešnejšími ţiakmi.
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 Zisťovanie, či ţiaci získavajú kompetencie deklarované v školskom vzdelávacom

programe.
 Porovnávanie skutočnosti so stanovenými cieļmi zavedených predmetov.
 Aplikovanie získaných vedomostí ţiakov v aktivitách nad rámec osnov.
 Zisťovanie, či je stanovená časová dotácia v učebnom pláne školy vyhovujúca vzhļadom
na dosiahnutie očakávanej úrovne kompetencií ţiakov v zmysle školského vzdelávacieho
programu.
 Aká je úspešnosť ţiakov v mimoškolských aktivitách (predmetové olympiády,
vzdelávacie, športové súťaţe, projekty).
Jednotlivé body sledujú vyučujúci, prerokúvajú na zasadnutiach metodických orgánov,
predkladajú návrhy, ktoré cez vedúceho MO rieši gremiálna porada a následne vyhodnocuje
a prijíma ďalšie opatrenia PR.
V mesiaci jún 2015 (24.6.2015) sa PR zaoberala dosiahnutými výchovno-vzdelávacími
výsledkami, prerokovala udeļovanie zníţených známok zo správania, odporučila riaditeļke
školy udeliť výchovné opatrenia a zníţené známky zo správania. Na všetkých zasadnutiach
PR riaditeļka školy priebeţne zoznamovala členov PR s výsledkami vnútroškolskej kontroly,
PR prijímala opatrenia na odstránenie nedostatkov.
Na všetkých zasadnutiach pedagogickej rady kontrolovala riaditeļka školy plnenie
uznesení, prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach. Uznesenia boli väčšinou plnené
v stanovených termínoch na dobrej úrovni.
Na PR konanej 30. júna 2015 boli PZ a OZ a členovia rady školy oboznámení
s predbeţným hodnotením plnenia úloh a práce školy za školský rok 2014/2015, s hlavnými
úlohami na rok 2015/2016, a s materiálom PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016 V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH A MATERSKÝCH ŠKOLÁCH
V ZRIAĎOVATEĻSKEJ PÔSOBNOSTI MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŢALKA, ktorý zobrali

na vedomie poslanci MZ na svojom zasadnutí dňa 23.6.2015, a súčasne aj schválili počty
tried prvého ročníka, počty špeciálnych tried a počty ţiakov I. ročníka v základných školách.
4.2 ČINNOSŤ METODICKÝCH ORGÁNOV
Metodické orgány na škole tvoria pedagogickí zamestnanci školy rovnakých alebo
príbuzných predmetov podļa vzdelávacích oblastí. Metodický orgán vzniká na základe
legislatívnych noriem schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, má
presne vymedzené postavenie, poslanie a ciele činnosti.
MO na tunajšej ZŠ sú modifikované nasledovne:

 metodické zdruţenie (MZ) učiteļov I. stupňa ZŠ,
 metodické zdruţenie (MZ) vychovávateļov ŠKD,
 predmetové komisie (PK) učiteļov II. stupňa ZŠ.

Činnosť MO pomáha riaditeļke pri pedagogickom riadení, kontrole výchovno-vzdelávacieho
procesu školy. MO je aj iniciatívnym orgánom riaditeļa školy a spolupodieļa sa na zvyšovaní
úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.
V rámci MO sa systematicky sleduje kvalita výchovy a vzdelávania beţnej ţiackej
populácie, výchova a vzdelávanie detí a ţiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími
potrebami, ktorí sú začlenení v beţných triedach, rovnako aj kvalita výchovy a vzdelávania
detí zaradených v špeciálnych triedach.
Riaditeļka školy ustanovením vedúceho metodického orgánu delegovala právomoci
v oblasti usmerňovania výchovy a vzdelávania vyučujúcich jednotlivých predmetov na
vedúcich metodických orgánov.
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Medzi základné funkcie metodických orgánov, ktorých poradie nevyjadruje ich
dôleţitosť, ale ich rovnomerné zastúpenie v činnosti, patrí riadiaca a organizačná funkcia
a Plánovanie činnosti.
NÁZOV METODICKÉHO ORGÁNU

Tabuļka č.5
VEDÚCI METODICKÝCH ORGÁNOV

SEKCIA TRIEDNYCH UČITEĻOV

MGR. TERÉZIA KRALOVIČOVÁ

MZ I. STUPEŇ

MGR. DANIELA VYSKOČILOVÁ

MZ ŠKD

NATÁLIA ANDRISOVÁ

PK SJL,D, OBN

MGR. ERIKA MACHOVÁ

PK M, F,CH,B,

MGR. ZDENKA KROČANOVÁ

PK CUDZIE JAZYKY

MGR. MÁRIA BUBANCOVÁ

PK VÝCH. PREDMETY

PHDR. ZLATA MIŠUNOVÁ

PK TV,G

MGR. ŠTEFAN MOLOTA

Metodické orgány sa schádzajú pravidelne, spravidla 5x do roka, resp. v určitom časovom
horizonte pred plánovanou PR, pre ktorú pripravujú podklady na rokovanie v jej hlavných
bodoch. Výnimkou je prvé zasadnutie metodického orgánu, ktoré sa koná po PR, na ktorej sa
rokuje o hlavných úlohách školy, na základe ktorých plánuje a organizuje svoju ďalšiu
činnosť.
V metodickom zdruţení (MZ) 1. – 4. ročníka pracovalo šesť učiteliek. Vedúcou je
Mgr. Daniela Vyskočilová. Za školský rok sa uskutočnilo päť zasadnutí. Okrem vyučujúcich
na prvom stupni sa na ňom zúčastňovala školská psychologička, školská špeciálna
pedagogička, pedagogická asistentka a zástupkyňa riaditeļky školy. Na prvom stretnutí sa
zúčastnila aj vedúca MZ ŠKD v záujme plánovania a koordinácie spoločných úloh. MZ sa
venovalo prerokovaniu a prípadným korekciám tematických výchovno-vzdelávacích plánov,
ktoré pripravovali koncom predchádzajúceho školského roka, dopracovaniu učebných osnov.
Nadviazali na spoluprácu s MŠ. Ďalšie zasadnutia MZ sa konali pravidelne pred riadne
plánovanými PR.
Členky MZ k práci pristupovali profesionálne a zodpovedne. Kolektív pracoval tímovo
v otvorenej komunikácii, čím sa udrţiavala aj pozitívna klíma školy.
Na zasadnutiach MZ sa vyučujúce oboznamovali s novými metódami, ktoré zavádzali do
vyučovacieho procesu (daltonský plán, CLIL), prijímali opatrenia na zlepšenie
výchovnovzdelávacieho procesu, zabezpečovali pomoc problémovým ţiakom. Osobitnú
pozornosť venovali ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. Na prvom stupni pracovali pedagogické asistentky
Mgr. Lucia Vnučková, Mgr. Barbora Antalicová, ktoré sa venovali najmä problémovým
ţiakom. Pri niektorých bolo potrebné venovať zvýšenú pozornosť okrem vzdelávania aj
v oblasti správania, zniţovať a usmerňovať emočné napätie pomocou arteterapeutickej
činnosti, terapie hrou, individuálnym prístupom počas vyučovania, pomocou pri začleňovaní
do kolektívu.
S ďalšími ţiakmi (zo 4.ročníka) sa pracovalo hlavne na zlepšení správania sa
v kolektíve, a to formou skupinových a individuálnych terapií v rámci vyučovania a
triednických hodín, na ktoré bola prizvaná aj školská psychologička. So slabo prospievajúcimi
a problémovými ţiakmi pracovala na škole špeciálna pedagogička v rámci individuálnych
konzultácií.
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V rámci MZ sa nezabúdalo ani na talentované deti, ktoré pripravovali na rôzne súťaţe.
Ide o súťaţe matematické, literárne, recitačné, výtvarné a športové. V športových súťaţiach
boli ţiaci veļmi úspešní (pozri tabuļku č.25)
Praktické cvičenie v prírode a jeho teoretická časť splnilo tieţ svoj cieļ. Dopravná výchova
bola vyučovaná nielen ako súčasť iných predmetov, mala aj praktické vyuţitie na dopravnom
ihrisku..
Vyučujúci na 1. stupni so ţiakmi pracovali na rozvoji čítania s porozumením. Zapojili sa do
projektu Čítame s Osmijankom.
Na zlepšenie čítanie v jednotlivých ročníkoch sa
organizovali spoločné čítania v školskej aj miestnej kniţnici, ktorú ţiaci pravidelne
navštevovali. Mimočítankové čítanie bolo samozrejmosťou v kaţdom ročníku.
Ţiaci prvého ročníka pracovali na hodinách matematiky a hudobnej výchovy formou metódy
CLIL. Niektoré hodiny alebo ich časť prebiehali v anglickom jazyku podļa moţností
a zdatností ţiakov v tomto jazyku.
Vyučujúce sa zaoberali plnením úloh environmentálnej výchovy, ktorá je súčasťou učiva
jednotlivých predmetoch (ako prierezová téma). Nezabúdali na rozvoj tvorivosti a estetického
cítenia ţiakov, ktoré realizovali prostredníctvom návštev galérií, výstav (napr. Kunsthale)
a tvorivých dielní v CIK-CAK centre.
Spolupráca s Miestnou kniţnicou - zúčastňovali sa na akciách organizovaných Miestnou
kniţnicou, ako napríklad prezentácie kníh, besedy so spisovateļmi, pasovanie prvákov za
čitateļov. Spolupracovali s pracovníkmi kniţnice pri realizovaní vyučovacích hodín v ich
priestoroch, najmä pri tvorbe projektov a vyhļadávaní informácií z literatúry. Vo výchovnovzdelávacom procese vyuţívali program Zborovňa, Bez kriedy a Planéta vedomostí.
Pozornosť venovali vedomostnej úrovni ţiakov vo všetkých predmetoch, osobitne
v slovenskom jazyku a matematike, prírodovede a vlastivede. Vyučovací proces
modernizovali vyuţívaním multimediálnej učebne, jazykovej učebne, pracovali s virtuálnou
kniţnicou, na vyučovacích hodinách vyuţívali projektové vyučovanie ako metódu aj
samostatný predmet, s cieļom naučiť ţiakov tvoriť jednoduché projekty a prezentovať získané
vedomosti.
Testovanie TIMS sa realizovalo vo štvrtom ročníku z prírodovedy a matematiky. Na príprave
testovania sa intenzívne pracovalo, robili sa zverejnené testy z predchádzajúceho obdobia.
Predpokladaná úspešnosť našich ţiakov z prírodovedy je 60%. Úspešnosť z matematiky bude
pravdepodobne menšia, pretoţe v testovaní bolo zahrnuté učivo – zlomky, operácie so
zlomkami, ktoré v našom štátnom vzdelávacom programe nie sú zahrnuté do učiva štvrtého
ročníka. Na prípravu a organizáciu testovania zabezpečovala Mgr. Terézia Kralovičová
a vedenie školy, vyučujúce M a P.
Výsledky testovania sa nezverejňujú za školu. Za negatívum povaţujeme skutočnosť, ţe ani
zástupcovia NUCEM-u neočakávajú vysokú úspešnosť ţiakov danej populácie v rámci SR.
V metodickom zdruţení ŠKD pracovali tri vychovávateļky.
V priebehu školského roka8, najmä v zimných mesiacoch, navštevovalo ŠKD takmer 80 detí.
Po zvýšení mesačného poplatku sa zníţil záujem o ŠKD, takţe v závere školského roka bolo
v ŠKD zapísaných 75 detí, väčšinou na celodenný pobyt, ale aj na čiastočný (ráno; obed a čas
pred začiatkom krúţkovej činnosti)
MZ ŠKD úzko spolupracovalo s vyučujúcimi na I. stupni. Rovnako, ako ostatné metodické
orgány, zišli sa 5x v školskom roku. Činnosť ŠKD sa realizuje na základe výchovného
programu, aktualizovaného podļa potrieb. Súčasný výchovný program má platnosť do roku
2017.
Kvalifikovanosť vychovávateliek ŠKD je 100 %. Vysoko pozitívne hodnotíme skutočnosť, ţe
vychovávateļky sa priebeţne vzdelávajú v rámci kontinuálneho vzdelávania, čím si zvyšujú
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svoju odbornosť. Všetky vychovávateļky absolvovali vzdelávanie inovačné a aktualizačné,
jedna funkčné vzdelávanie:
1. Inovácia odborných kompetencií vychovávateļov školských výchovno-vzdelávacích
zariadení.
2. Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania ţiakov primárneho
vzdelávania.
3. Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov.
4. Vyuţitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese.
5. Vyuţitie textového editora v práci pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
6. Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní.
7. Jedna vychovávateļka absolvovala KV:Baltík - programovanie na základnej škole,
Programujeme v prostredí Baltík 3.
8. Vedúca vychovávateļka navštevuje funkčné vzdelávanie: Riadenie školy a školského
zariadenia.
Činnosť ŠKD sa realizovala v oblasti výchovno-vzdelávacej a odborno - metodickej.
Počas školského roka uskutočnili vychovávateļky v ŠKD turistické vychádzky
do prírody. Noc v školskom klube bola tradične venovaná pestovaniu schopnosti dokázať
prekonávať strach, veriť v svoje schopnosti, viesť ţiakov k samostatnosti a odvahe. Vianoce
v ŠKD, vianočná trţnica, fašiangy v ŠKD, karneval- rozvíjali národné tradície a regionálnu
výchovu, beseda so spisovateļkou pani Vrkoslavovou a stretnutia v kniţnici podporovali
rozvoj čitateļskej gramotnosti a pestovanie úcty a lásky ku knihe.
Vychovávateļky spolu s deťmi intenzívne pripravovali materiály na výzdobu školy, darčeky
a spomienkové predmety pri tradičných sviatkoch, projekty k celoškolským aktivitám,
významným spôsobom prispievali k zabezpečovaniu zdravej výţivy a kultúry stravovania.
V ŠVP zorganizovali vychovávateļky i športovú olympiádu s cieļom podporiť v deťoch
ducha športovania a zdravú súťaţivosť.
Rozvíjať pozitívny vzťah k športu, podporovať zdravý vývoj detí, šíriť myšlienky olympizmu
„Citius, Altius, Fortius“ je hlavnou myšlienkou OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU NÁDEJÍ,
ktorý organizuje naša mestská časť uţ niekoļko rokov. Vzhļadom na posunutie termínu
súťaţe Tanec v duši - tanečná prehliadka ŠKD v Petrţalke, sa jej naše deti nezúčastnili,
pretoţe
v novom termíne sa realizovala Škola v prírode (termín bol zabezpečený od septembra 2014).
Vo svojej práci uplatňovali tvorivé prístupy s vyuţitím variabilných metód, vrátane hier
zameraných na aktivizáciu dieťaťa. Počas celého školského roka spolupracovali s triednymi
učiteļkami, s kultúrnymi zariadeniami Petrţalky. Podieļali sa aj na príprave Dňa kultúrnych
pracovníkov MČ Petrţalka – aranţovaním výzdoby.
V oblasti materiálno-technickej sa vynovila herňa ŠKD zakúpením nových kobercov
a televízora.
MZ ŠKD pri vyhodnotení činnosti za uplynulý školský rok prijalo závery smerom ku
skvalitneniu práce, ktoré sa týkajú potreby zabezpečiť záujmovú činnosť – krúţky pre ţiakov
tak, aby sa minimalizovalo časové prekrývanie činnosti ŠKD s krúţkami - plánovaniečasovo
náročnejších činnosti mimo školy a v dlhšom časovom horizonte (napr. tvorivé dielne,
vychádzky a exkurzie, návštevy výstav a pod.)
Pedagogické majstrovstvo, dlhoročné skúsenosti, odbornosť a kvalifikovanosť
pedagogických zamestnancov ŠKD prispelo k spokojnosti rodičov nielen vo výchovnom
pôsobení, ale aj pri výraznej pomoci deťom pri príprave na vyučovanie.
Predmetová komisia slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka má 6 členiek.
V PK spolupracujú vyučujúci, ktorých predmety sú si blízke a vo vzájomnej spolupráci
a prepojenosti zabezpečujú napĺňanie hlavných cieļov školy. Do plánu MO boli prenesené
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úlohy, ktoré boli aktuálne a splniteļné v jednotlivých predmetoch. Na skvalitňovanie činnosti
učiteļa vo výchovno-vzdelávacom procese vyučujúci vyuţívali účinné formy práce na
zabezpečenie zvyšovania vedomostnej úrovne a zručnosti ţiakov, ich pedagogická činnosť sa
vyznačovala kvalitnou metodikou a vysokou odbornou náročnosťou.
Na zasadnutiach PK sa zaoberali inovatívnymi metódami vo vyučovaní slovenského jazyka,
dejepisu a občianskej náuky. Vymieňali si skúsenosti a diskutovali o účinnosti jednotlivých
metód.
Ţiaci 9. ročníka boli pripravovaní na testovanie priebeţným opakovaním na hodinách, prácou
v krúţkoch, intenzívnou prípravou pred testovaním.
V rámci komisie vytvorili testy s testovacími poloţkami podļa kritérií NÚCEM pre SJL
a testy zamerané na čitateļskú gramotnosť. Talentovaných ţiakov zapojili do literárnych
a recitačných súťaţí ako Hviezdoslavov Kubín, Literárny Keţmarok, Petrţalské súzvuky,
Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, Štúrov Zvolen. Všetky členky PK vypracovali
javové analýzy písomných prác s dôrazom na rozbor nedostatkov a následné prijímanie
opatrení na odstránenie nedostatkov vo vedomostiach. V PK boli analyzované výsledky
testovania T - 9 s návrhmi na skvalitňovanie vyučovacích výsledkov.
V rámci dejepisu sa ţiaci zúčastnili Dejepisnej olympiády, prezentácie História- magistra
vitae pod názvom Učenie -mučenie sa zúčastnilo 11 ţiakov.
PK pripravila niekoļko čitateļských akcií – Číta celá rodina, Deň kniţníc, Európsky deň
jazykov (v spolupráci s PK CJ), besedu s Lenkou Riečanskou, zameranou na rozvíjanie
autorských tvorivých zručností, literárnu exkurzia pri príleţitosti výročia narodenia Ļ. Štúra,
Exkurzia do Rádia EXPRES, na ktorej ţiaci sledovali prácu redaktorov v jednotlivých
reláciách, zúčastnili sa vysielania naţivo. Literárno - dejepisná exkurzia sa zamerala na
návštevu jaskyne Na Turoldu pri Mikulove, Kalváriu, Ţidovský cintorín .Návšteva Galérie sa
zamerala na ilustrácie ku knihám, oboznámenie sa s rôznymi ilustračnými technikami.
V rámci občianskej náuky sa ţiaci zúčastnili besedy so sexuológom, pojednávania na
Okresnom súde, zoznámili sa s rozdelením práva a poznávali súdny poriadok. V marci sa
v školskej kniţnici usporiadala výstavka kníh spojená s predajom, následne akcia Daruj knihe
druhý ţivot (kniţný kolotoč), ktorý je trvalou expozíciou, ţiaci si poţičiavajú a vracajú knihy,
ktoré nie sú súčasťou inventára a školská kniţnica ich získala darom.
PK je organizátorkou Krajského kola Olympiády zo SJL, jej členka autorkou testov pre
všetky postupové kolá. V záujmových útvaroch Slovenčina, na slovíčko a Klub mladých
čitateļov pracujú ţiaci 4.- 9. ročníka.
Na vyučovaní vo všetkých predmetoch PK vyuţívala IKT a vhodné programy, práca
v kniţnici aj s virtuálnymi knihami bola súčasťou mnohých vyučovacích hodín. Ţiakov viedli
k samostatnosti pri vypracúvaní projektov, zameraných na zvyšovanie vedomostnej úrovne.
Význam prikladali sebahodnoteniu ţiakov, ktoré im ukázalo vlastné sily a schopnosti,
rovnako stimulovalo ku kvalitnejším výkonom. Vyučujúci pedagógovia vypracovali
a dodrţiavali tematické-výchovné vzdelávacie plány s prierezovými témami v jednotlivých
ročníkoch. Vyučujúce absolvovali a ukončili kontinuálne vzdelávanie zamerané na Efektívnu
integráciu v primárnom a sekundárnom vzdelávaní, ktoré je prínosom pre skvalitnenie práce.
Predmetová komisia matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika má 8 členov. Počas
školského roka sa uskutočnilo 5 zasadaní. Predsedníčka PK vedie aj PK matematiky v rámci
MČ, ktoré zasadali na tunajšej škole dňa 19.11.2014 s programom Tvorba interaktívnych
cvičení v programe Hot Potatoes, 11.3.2015 s programom: Kruh - základ geometrie.
Členovia PK sa zaoberali prípravou ţiakov na predmetové olympiády, mimoriadna pozornosť
sa venovala aj príprave na T 9, príprave a organizovaniu exkurzií. Ţiakov zapájali do
predmetových súťaţí (Matematický klokan, Pytagoriáda, i Bobor, Pangea), v ktorých ţiaci
dosiahli úspechy (pozri tabuļka č.25).
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V kaţdom ročníku sa uskutočnili pravidelne štvrťročne a konci školského roka testy, ktoré
boli podrobne analyzované a PK prijala opatrenia na skvalitnenie práce a zlepšenie výsledkov
ţiakov -vyuţívať kladnú motiváciu, rôzne typy súťaţí, ktoré vyvolávajú v deťoch radosť
z učenia, pouţívať moderné vyučovacie metódy, zadávanie domácich úloh a ich kontrola
formou sebahodnotenia, uplatňovanie diferencovaného prístupu k ţiakom.
Vedúca PK je členkou projektového tímu, ktorý pripravoval a hodnotil projekt mestskej časti
Bratislava -Petrţalka Petrţalská super škola.
Vyučujúci biológie, chémie v spolupráci s ostatnými PK viedli ţiakov k zdravému ţivotnému
štýlu. Realizujú školský projekt Dievčenské laboratórium, vyučujúca chémie zorganizovala
exkurziu do Strednej odbornej školy chemickej a do Slovnaftu. Mnoţstvo aktivít PK súviselo
s Dňom Zeme. K tejto téme ţiaci pripravovali projekty, ţiaci 9. ročníka pripravili vlastnú
konferenciu s prezentáciou projektov. Táto aktivita súvisela aj s rozvojom komunikačných
a prezentačných zručností v rámci SJL.
Predmetová komisia spolu s ostatnými MO úzko spolupracovala aj na celoškolskom projekte,
ktorý sa v tomto roku zaoberal medom z rôznych pohļadov - chemické zloţenie, pôvod,
výroba, produkcia, liečivé účinky, meranie a váţenie, z pohļadu významu v domácnosti –
príprava koláčov a zákuskov, rovnako ako včely a med sa stali hlavnými postavami pri tvorbe
rozprávok, básničiek, príbehov nielen v slovenskom, ale aj anglickom a nemeckom jazyku.
Predmetová komisia geografia – telesná výchova, má troch členov. Rovnako, ako ostatné
metodické orgány zasadala 5- krát počas školského roka.
Vyučujúci zabezpečovali športové súťaţe a aktivity predovšetkým pre ţiakov II. stupňa,
spolupracovali aj s MO na 1. stupni, viedli športové krúţky. Členovia PK pripravovali ţiakov
na športové súťaţe, PK organizačne zabezpečila obidve účelové cvičenia - Ochrana ţivota
a zdravia pre ţiakov II. stupňa.
PK uţ niekoļko rokov organizuje Geografickú olympiádu – obvodné kolo na prebehlo
úspešne a na vynikajúcej odbornej a organizačnej úrovni. Tento rok sa súťaţe zúčastnilo 83
ţiakov zo 16 škôl.
Učitelia telesnej výchovy pripravovali ţiakov a zúčastnili sa s nimi súťaţí v mnohých
disciplínach, ako napr. MO v cezpoļnom behu, MO v šachu, MO stolný tenis, MO vo
volejbale, MO v atletike druţstiev, MO v streļbe zo vzduchovky, Penalta, Jednota futbal
CUP, Atletický míting – ZŠ Tupolevova, MO vo floorbale, Na bicykli bezpečne,
Minipenalta, COMBAT Games – Turnaj bojovníkov, MO v orientačnom behu, MO v atletike,
KK v Orientačnom behu (výsledky v tabuļke č.25).
Predmetová komisia uţ niekoļko rokov pravidelne zapája ţiakov do Kampane za čistejšie
ovzdušie - na podporu trvalo udrţateļnej mobility v mestách na Slovensku - program
Európskej komisie s názvom Európsky týţdeň mobility (ETM).Ţiaci celý týţdeň mali
moţnosť chodiť do školy na bicykli (bicykle uloţené vo vyhradenej šatni); popoludnia boli
venované cykloturistickým výletom.
PK organizovala exkurzie, napr. v rámci prierezovej témy môj región – Gerulata;
poznávanie významu chránených území – Sandberg; vo februári 2015 organizovali LVVK na
Donovaloch, ktorého cieļom popri získavaniu pohybových schopností a zručností potrebných
na zvládnutie ļahkého a stredne náročného zasneţeného terénu na lyţiach bolo aj poznávanie
nových regiónov Slovenska, pobyt v horskom prostredí, skvalitnenie sociálnych väzieb
ţiakov. Výlet do Štúrova (predĺţený o víkend)sledoval podobné ciele ako LVVK, najmä
v poznávaní ďalších regiónov, upevňovaní ţiackeho kolektívu a sociálnych väzieb ţiakov
2. stupňa, najmä však v upevňovaní zdravia a plaveckej zdatnosti. Praktickou ukáţkou
medzipredmetových vzťahov – fyzika, ekológia, geografia, biológia, matematika, občianska
náuka bola exkurzia do Prellenkirchen v Rakúska –– Veterné elektrárne ako ekologické
riešenie výroby energie (apríl 2015).
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Ako najväčší problém pri telovýchovných aktivitách a rozvoji telesnej výchovy vnímajú
učitelia TV skutočnosť, ţe v areáli školy nemajú vyhradený priestor na rozvoj kolektívnych
hier. Napriek tomu, ţe nájomcovia vybudovali ihrisko, toto nespĺňa poţiadavky
multifunkčného ihriska svojím vybavením (basketbalové koše, futbalové bránky, volejbalová
sieť a pod.), situácia sa nedá riešiť ani prenosným zariadením, pretoţe ho škola nemá vo
svojom inventári, a rovnako nie je moţné, aby si učitelia TV pred hodinou takéto vybavenie
inštalovali a to ako z časových dôvodov, tak aj z dôvodu, ţe po TV vyučujú ďalšie predmety
svojej aprobácie. Preto tak, ako po niekoļko predchádzajúcich rokov hļadajú rôzne
alternatívne riešenia.
PK cudzie jazyky – v predmetovej komisii pracovali 4 vyučujúci cudzích jazykov (3 –
AJ, 1 NJ). Všetci majú kvalifikáciu. Učitelia v PK CJ vyučujú vo všetkých ročníkoch 1. aţ 9.
Na 1. stupni vyučuje učiteļka s kvalifikáciou pre 1. – 4. ročník.
V uplynulom školskom roku zasadala komisia 5x. Na 1. zasadnutí pripravila plán práce na
školský rok, prerokovaný bol TVVP s drobnými zásahmi. V ročníkoch 1. – 4. sa vyučovalo
podļa projektu Inovácia obsahu a foriem ANJ pre 1.- 4. ročník ZŠ. Projekt je v 7. roku svojej
realizácie. Plány sa priebeţne plnili. Poskytovali dostatočný priestor na opakovanie, ale aj
na vyuţitie ďalších aktivít.
Na ďalších zasadnutiach v novembri 2014 a januári 2015sa popri hodnotení dosiahnutých
výsledkov zaoberali vyučujúci inovatívnymi metódami vyučovania. V najniţších ročníkoch
sa uplatňovali vo vyučovaní AJ prvky Daltonského plánu a vyuţívala sa metóda CLIL, najmä
na matematike, hudobnej výchove.
Vo vyučovaní anglického jazyka na 1. stupni v 1.a 2. ročníku deti získali nové komunikačné
zručnosti, prostredníctvom hier a riekaniek, básničiek a pesničiek získali predpísanú slovnú
zásobu, vedia reagovať na príkazy a zákazy. Veļmi radi odpovedali na otázky kladené ich
obļúbeným káčerom (maňuška). Naučili sa pracovať s pracovnými listami, obrázkovými
kartami, s maňuškami Donald Duck a Mickey Mouse, komunikovali iba anglicky. Vyučujúce
pracovali s metodikou učebnice English Adventure, Starter A, B, pracovali v jazykovej učebni
vybavenej didaktickou technikou. Mali k dispozícii dataprojektor, CD a DVD prehrávač,
ďalej pouţívali obrázkové karty, plagáty, maňušky. V rámci didaktických hier nemajú deti
problém s komunikáciou. Vyučujúci
sa zamerali na získanie pozitívneho vzťahu
k anglickému jazyku, čo je dôleţité pre ich ďalšie štúdium. Všetci ţiaci zvládli predpísané
učivo celkom dobre, aj tí ktorí majú v iných predmetoch slabšie výsledky. V 3. – 4. ročníku
zvýšená pozornosť bola venovaná upevňovaniu slovnej zásoby čítaním textov, slovných
spojení a opakovaním. Deti sa aktívne zapájali do hier a súťaţí. Na druhom stupni sa popri
rozvíjaní komunikačných zručností venovala pozornosť rozlišovaniu a utvrdzovaniu
gramatických časov, tvorbe otázok, prerozprávaniu jednoduchých príbehov a zvládnutiu
krátkych dialógov. V špeciálnej 7.B triede sa nevyskytli váţnejšie nedostatky v učení. Ţiaci
zvládli učivo bez problémov. Učivo bolo vţdy prispôsobené momentálnemu psychickému
stavu ţiakov. Veļkým prínosom bola aj asistentka s dobrou znalosťou anglického jazyka.
Ţiaci vyuţívali časopis Hello. Ovládajú zauţívaný systém vyučovania pomocou rôznych
aktivít. Domáhali sa bonusov pri gramatických cvičeniach ale i ústnych odpovediach.
V záujme rozvíjania komunikačných zručností zabezpečovali vyučujúci divadelné a filmové
predstavenia v anglickom jazyku. K rozvoju komunikácie v cudzom jazyku významnou
mierou prispievajú aj zahraniční lektori. Ich prostredníctvom sa napĺňajú ak ďalšie úlohy
prierezových tém, napr. multikultúrnej výchovy.
Vyučujúci venovali pozornosť talentovaným ţiakom, ktorých pripravovali na predmetové
súťaţe, olympiády, ktorých cieļom nie je len získať umiestnenie, ale učiť sa jazyk cez záţitok
a osobnú skúsenosť ( napr. Native spekers, Jazykový kvet - celoslovenská súťaţ, Novodobo
so Shakespearom - súťaţ v prednese, poézie, prózy a speve - V. Špotáková - 3. miesto
v okrese).
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Vyučujúci sa zúčastňujú Projektu English one – Nové trendy vzdelávania učiteļov ANJ na
ZŠ. Cez projekt získavajú nové vedomosti a aj materiály na výučbu CJ na 1. aj 2. stupni.
Predpísaná učebná látka v jednotlivých ročníkoch bola prebraná, TVVP splnené.
Pre nemecký jazyk sme v rámci ŠkVP vyuţili disponibilné hodiny. Vyučujúca venovala
pozornosť najmä konverzačným témam a praktickému vyuţitiu jazyka, samostatnej práci –
tvorbe projektov, počúvaniu a čítaniu s porozumením, utvrdzovaniu slovnej zásoby,
gramatickým časom, priraďovačkám a doplňovačkám, ţiaci radi pracovali s on-line testami,
ktoré si vedeli sami vygenerovať, na vyučovaní nemeckého jazyka sa vyuţíva on-line
učebnica.
V predmetovej komisii výchovných predmetov pracuje 8 vyučujúcich. Okrem náboţenskej
a etickej výchovy sú tieto predmety hodnotené známkou.
V priebehu roka sa uskutočnilo celkom 5 zasadnutí s hlavným programom: Analýza
výchovno-vzdelávacieho procesu, plánovanie úloh, pravidelné hodnotenie činnosti za kaţdý
štvrťrok, výmena skúseností, nové aktivity PK.
Činnosť v školskom roku 2014/2015 bola upriamená na formovanie osobnosti mladého
človeka prostredníctvom besied, prednášok, vzdelávacích aktivít, monitoringu a vytvárania
priaznivého multikultúrneho prostredie v škole. Vyučujúci podporovali rešpektovanie názorov
detí a účasť v tvorivých aktivitách, hodnotu človeka ako ļudského jedinca. Rozvíjali
medziļudské vzťahy, zvyšovali pocit bezpečia a tvorivej atmosféry, vytvárali prostredie pre
emocionálnu a sociálnu pohodu. Prehlbovali poznatky a právne vedomie ţiakov o ļudských
hodnotách, dbali na vytvorenie zdravého ţivotného prostredia, posilňovali zdravý ţivotný
štýl. Dodrţiavali práva dieťaťa a vytvárali priateļskú atmosféru na škole, zabezpečovali
primárnu prevenciu drogových závislosti a iných psychosociálnych patologických javov.
Všetci pedagogickí zamestnanci pravidelne monitorovali zmeny v správaní detí. Zvýšená
pozornosť bola venovaná prierezovej téme Ochrana ţivota a zdravia a propagovaniu zdravého
ţivotného štýlu vrátane „Desatora duševného zdravia.“
Zapájali sme deti a ţiakov do aktivít v oblasti výchovy k ļudským právam organizovaním
besied, súťaţí, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou
ļudských práv.
Zberom separovaného odpadu sme ţiakov viedli k šetrnému zaobchádzaniu so
surovinami, k ochrane a úcte k prírodnému prostrediu. Ţiacky parlament vyhlásil celoročnú
súťaţ, do ktorej sa zapojili takmer všetky triedy. Stali sme sa súčasťou bratislavskej
OLOMPIÁDY.
Deti s nadšením pomáhali pri organizovaní rôznych podujatí a zapájali sa do aktivít,
ktoré šírili dobré meno našej školy. Dôleţitú úlohu pri formovaní spoločenstva ţiakov zohrali
aj triedni učitelia, ktorí boli svojím ţiakom vţdy nápomocní a motivovali ich k tvorivej práci.
Komisia svojou činnosťou bola prínosom a prispela k zefektívneniu celkovej práce školy.
V rámci výchov deti prispeli k estetizácii priestorov školy, utuţovaniu priateļských vzťahov
medzi jednotlivcami a kolektívmi tried, vzájomnému empatickému cíteniu a prehlbovaniu
morálnych vlastností vôbec. Vyučujúci priebeţne pracovali podļa časovo - tematických
plánov, schválených na začiatku roka. Na hodinách sa vyuţívali metódy a formy, ktoré
stimulovali rozvoj poznávacích schopností ţiakov, podporovali ich cieļavedomosť,
samostatnosť a tvorivosť. Na podporu a aktivizáciu vyučovania a učenia sa vyuţívali video
s DVD, interaktívna tabuļa, počítač s pripojením na internet. Obļúbeným pomôckami boli
hlavolamy, hádanky, rébusy, didaktické hry a aktivity súvisiace s dramatizáciou.
Neodmysliteļnou súčasťou hodín etickej výchovy boli rozhovory a diskusie na rôzne témy
spoločenského ţivota. Napomáhajú deťom pri správnej orientácii v ţivote a utvárania
vlastného názoru.
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Formovať spoločenstvo ţiakov sa darilo aj triednym učiteļom na triednických
hodinách v spolupráci so školskou psychologičkou. Deti v rozhovoroch a diskusii potvrdili,
ţe vedia vyjadriť svoj názor a reagovať v určitých situáciách. Poznajú svoje silné a slabé
stránky. Vedia, ţe pri objavovaní vlastných vnútorných zdrojov sa viac oplatí posilňovať to,
v čom sú dobrí , aby tak dosiahli poţadované zlepšenie vo svojom rozvoji. Majú dostatočné
vedomosti o dobrých a zlých stravovacích návykoch, podieļajú sa na vytváraní dobrých
medziļudských vzťahov, aktívne sa zúčastňujú ochrany ţivotného prostredia. Osobitne v 7. B
triede (špeciálna trieda) deti radi diskutovali o konfliktných situáciách, ktoré sa vyskytli
v triede alebo blízkom okolí. K problémom zaujímali svoje stanoviská. Spoločne s triednou
učiteļkou ale aj individuálne rozoberali svoje starosti, trápenia, hļadali vhodné východiská a
riešenia. Ţiaci sa zaujímali nielen o zdravotný ţivotný štýl, ale aj o dospievanie, materstvo,
partnerské vzťahy a rodičovstvo.
Obļúbenou činnosťou na hodinách hudobnej výchovy u detí je počúvanie a pozeranie
modernej hudby prostredníctvom videoklipov slovenských a zahraničných interpretov. Radi
vytvárajú projekty o svojich obļúbených spevákoch. Ţiaci poznajú širokú škálu hudobných
ţánrov od slovenských ļudových piesní, rómskych, trampských, folkových, rapových,
tanečných piesní, piesne z filmov, nevynímajúc pritom ani zvyky a tradície na Slovensku
(vianočné, veļkonočné i svadobné piesne). Spestrením vyučovacích hodín sú obļúbené
hádankárske súťaţe o filmovej hudbe, pokus o hranie na hudobných nástrojoch, ktoré sú
k dispozícii (xylofón, ústna harmonika a klávesové nástroje –syntetizátor.
Deti na výtvarnej výchove vyuţívali predovšetkým skúsenosti získané z výtvarných
zručností, predstavivosť, fantáziu a tvorivosť. Dôraz bol kladený na spoznávanie jazyka –
vyjadrovacích prostriedkov a na prepojenie verbálneho a neverbálneho vyjadrovania.
Veļmi zaujímavou a netradičnou metódou bolo prepojenie výtvarnej výchovy s vyučovacími
predmetmi, v ktorých sa ţiaci zoznámili s umením ļudstva vôbec. Výtvarné nadanie ţiaci
prejavili v témach:










Okná do minulosti: „Kráļovské fašiangové masky“ a „Tvorba vlastnej značky“
Logá a obalový dizajn, vytvorenie vlastného „erbu“
Historický ornament: Tradícia a identita – výroba kraslíc
Poznávanie sveta: Umenie Egypta, gotická mozaika, moderné výtvarné štýly kubizmus, surrealizmus, abstraktné umenie
Podnety z architektúry: Môj dom snov ( 5. ročník)
70. výročie 2. svetovej vojny vo výtvarných prácach s názvom a prišiel mier(5.-8.
ročník)
Vo výchove umením ţiakov 8. ročníka zaujal projekt Telový dizajn – tvár, účes,
vizáţistka (módne trendy umenia a gýč, make-up a tetovanie (kerka)
Špirála ţivota: spojenie hudby a generácie ( tolerancia a úcta k minulosti)
Pozitívny spoločný výtvarný pohļad na dianie v škole v tomto školskom roku.
Zapojenie sa do súťaţe Ļudské práva. Vo výtvarnej výchovy moţno pozitívne
hodnotiť manuálnu zručnosť detí, ich vzájomnú
spoluprácu a doplňovanie.

Vo všetkých výchovných predmetoch vyučujúci zároveň učili deti hodnotiť a prezentovať
vlastné práce, zapojili sa do výzdoby nielen vlastných tried ale i respíria a vstupnej haly školy.
Zhotovovali darčeky do vianočnej burzy. Výtvarne dotvárali projekty z rôznych vyučovacích
predmetov na aktivitu medové pele – mele.
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5.ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV ŠKOLY

Tabuļka č. 6

33

3.

1

19

1

22

2

25

1

23

2

32

1

Z toho
v špeciálnychtried.ch
Z toho
začlenených(integrova
ných)

1

1

23

1

1

26

18

1

1

1

21

4

1

187

2

2

218

4

3

25

6

1

Počet ţiakov

Z toho
špeciálnychtried

Počet ţiakov ŠKD

2

Počet oddelení ŠKD

2.

Počet tried

26

Počet ţiakov ŠKD

2

Počet oddelení ŠKD

1.

Stav k 31. 8. 2015

Z toho
v špeciálnychtried.ch
Z toho
začlenených(integrova
ných)

Počet ţiakov

Z toho
špeciálnychtried

Počet tried

Ročníky

Stav k 15. 9. 2014

26
4.

1

21

5.

1

173

1
3

2

25

5

1

2

7.

2

8.

1

16

9.

1

18

13

2

1

26

2

2
1

2

1

177

6.

Spolu

1

2

192

1
9

9

3

71

1

1

16

1

18

13

2

194

18
2
12

14

3

75

V priebehu školského roka sa menil počet ţiakov v ročníkoch a triedach z dôvodu sťahovania,
po odborných vyšetreniach pribudli začlenení ţiaci. Na základe odporúčaní odborných
zariadení pribudli ţiaci s ASdo špeciálnych tried.
Počet detí v ŠKD tieţ nebol stabilný.
6. ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH ŢIAKOV DO I. ROČNÍKA

POČET ŢIAKOV
SPOLU
29

Tabuľka č.7

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH
DIEVČATÁ
POČET /%

ODKLADY
POČET /%

NEZAŠKOLENÍ
V MŠ
POČET /%

POČET
TRIED

11/38%

5/17,24%

3/10,35%

2

V dňoch určených na zápis pre školský rok 2014/2015sa zapísalo 29 ţiakov, z toho 11
dievčat. O odklad školskej dochádzky pre šk. rok 2014/2015z plánovaných 5 poţiadali rodičia
3

2 ţiaci v špec. triede
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4 ţiakov, jedno dieťa bolo umiestnené do školy pre ţiakov s narušenou komunikačnou
schopnosťou. Do septembra 2014 boli do prvého ročníka zapísaná ďalšie dve deti. V priebehu
školského roka sa jedno dieťa odsťahovalo do iného mesta.
Tabuľka č.8

PREHĻAD O POČTE UMIESTNENÝCH ŢIAKOV 9. ROČNÍKA NA JEDNOTLIVÉ DRUHY SŠ

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

GYMNÁZIÁ

Zapísaní

Prihlásení

Prijatí

Zapísaní

Prihlásení

Prijatí

Zapísaní

Prihlásení

Prijatí

Zapísaní

SOŠ 2-ročné

Prijatí

SOŠ 3 -ročné

Prihlásení

SOŠ 4-ročné

Zapísaní

SOŠ 5-ročné
Prijatí

184

ÚDAJE O UMIESTNENÍ ŢIAKOV NA ŠTÚDIUM NA STREDNÉ ŠKOLY

Prihlásení

POČET ŢIAKOV 9. ROČNÍKA

7.

3

3

3

2

2

2

27

27

7

5

5

5

0

0

0

V uplynulom školskom roku bolo v 9. ročníku 18 ţiakov, ktorí mali byť umiestnení na
stredné školy rôzneho typu. Tabuļka 8 a 9 podrobnejšie ukazuje, o aké školy prejavovali ţiaci
najväčší záujem. Vzhļadom na skutočnosť, ţe T 9 bolo posunuté aţ na mesiac apríl, stredné
školy si zabezpečovali počty ţiakov pre budúci školský rok tak, ţe mnohí ţiaci boli prijatí na
školy bez ohļadu na dosiahnuté výsledky či uţ v T 9, alebo po celkovom hodnotení. Tým, ţe
si ţiaci mohli podať prihlášky na dve školy, všetci boli prijatí na školy uţ po prvom kole
(pozri v tabuļke 8 – SOŠ). Ţiaci sa na stredné školy zapísali podļa vlastného výberu.
Zo ţiakov deviateho ročníka sa všetci umiestnili na školách podļa vlastného výberu.
Jedna ţiačka, ktorá opakovala ročník pre nedostatočný prospech, ani tento školský rok
neprospela a ani si nepodala prihlášku na ţiadnu strednú školu, pretoţe si splnila 10 rokov
povinnej školskej dochádzky a dosiahla ešte počas nej vek 16 rokov.
Tabuļka 9

STREDNÉ ŠKOLY
Gymnáziá
Stredné priemyselné školy
5 – ročné
štúdium
Hotelové akadémie
Stredné odborné školy
študijné odbory – 4 ročné
Stredné odborné školy
učebné odbory - 3 ročné
Stredné odborné školy
učebné odbory – 2 ročné
Bez záujmu o pokračovanie v štúdiu

4

POČET PRIJATÝCH
ŢIAKOV
3

POČET PRIJATÝCH
ŢIAKOV V %
16,7

2

11,2

7

38,8

5

27,8

1

5,5

Jedna ţiačka vôbec nepodala prihlášku
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Tabuļka číslo 9 podrobnejšie mapuje stredné školy a počty ţiakov, ktorí pokračujú v štúdiu
na jednotlivých typoch. Na gymnáziá a 5-ročné stredoškolské štúdium sa prihlásilo 5 ţiakov,
ktorí boli prijatí v prvom termíne, rovnako ako aj ďalší ţiaci.
Nasledujúca tabuļka č. 10 porovnáva ostatné štyri roky záujem ţiakov o jednotlivé druhy
štúdia a typy škôl. Moţno skonštatovať, ţe záujem je pribliţne rovnaký. Väčšina ţiakov sa
hlási na maturitné odbory a aj sú prijatí. O 2 - ročné školy nie je záujem. Zaujímavosťou
v školskom roku 2013/2014 a 2014/2015 bolo, ţe v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi
nikto neprejavil záujem o štúdium na obchodnej akadémii.
Tabuļka č.10

STREDNÉ
ŠKOLY

Gymnázium
Evan.
lýceum
SPŠ
Umelec.
školy
OA
HA
SOŠ - 4
SOŠ - 3
SOŠ - 2

POROVNANIE PRIJATIA ŢIAKOV NA STREDNÉ ŠKOLY
ZA SLEDOVANÉ ŠKOLSKÉ ROKY

2011/2012
Počet
ţiakov

2012/2013

%

Počet
ţiakov

0

0

0

2013/2014

%

Počet
ţiakov

3

13,62

0

1

4,54

4

18,18

2

9,08

0

0

1

4,54

3
1
8
5
1

13,64
4,55
36,36
22,72
4,55

3
1
8
3
0

13,62
4,54
36,32
13,62
0

2014/2015

%

Počet
ţiakov

%

3

12,5

3

16,7

3

12,5
20

4
7
6
1

16,66
29,16
25
4,16

Bez
pokračovania

2
7
5

11,2
38,8
27,8

1

5,5

8. ŢIACI 5. ROČNÍKA PRIJATÍ NA 8. ROČNÉ GYMNÁZIÁ A INÉ ŠKOLY S OSEMROČNOU
DĹŢKOU ŠTÚDIA
Tabuľka č.11
POČET
ŢIAKOV
5.
ROČNÍKA

INÉ ŠKOLY
(TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM, ŠPORTOVÉ
ŠKOLY, ŠKOLA PRENADANÉ DETI)

OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ

PRIHLÁSENÍ

PRIJATÍ

ZAPÍSANÍ

%

1

1

1

5,5

PRIHLÁSENÍ

PRIJATÍ

ZAPÍSANÍ
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1. PREHĻAD O POČTE ŢIAKOV 8. ROČNÍKA PRIJÍMANÝCH NA BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
NA SŠ

Tabuľka č.12

POČET ŢIAKOV
8. ROČNÍKA

PRIHLÁSENÍ

PRIJATÍ

ZAPÍSANÍ

16

0

0

0

% PRIJATÝCH Z CELKOVÉHO POČTU
ŢIAKOV 8. ROČNÍKA

Tabuľka č.13

POROVNANIE PRIJATIA ŢIAKOV NA 8-ROČNÉ A BILINGVÁLNE GYMNÁZIA
ZA SLEDOVANÉ ŠKOLSKÉ ROKY
Školský rok
Počty
ţiakov

2010/2011

2011 / 2012

2012 / 2013

PRIJATÍ

PRIJATÍ
%

PRIJATÍ

PRIJATÍ
%

PRIJATÍ

PRIJATÍ
%

5.ročníka

8

30

6

30

3

10

8.ročníka

4

11

2

6,6

2

6,9

2013 / 2014
PRIJATÍ

1

PRIJATÍ
%

2014 / 2015
PRIJATÍ

PRIJATÍ
%

1

5,5

5,2

V školskom roku 2011/2012 sa hlásilo na8 ročné gymnáziá 5 ţiakov, ktorí boli aj prijatí,
jeden ţiak odišiel na tanečné konzervatórium. V školskom roku 2012/2013 sa z celkového
počtu ţiakov hlásili na 8 ročné gymnáziá 3 ţiaci, prijatí boli traja ţiaci. Rodičia zdôvodňovali
túto skutočnosť tým, ţe deti sa v budúcnosti vyhnú stresovým situáciám pri Testovaní 9, resp.
pri prijímacích pohovoroch na stredné školy. Nevidíme opodstatnenie v odchode, pretoţe na 8
- ročných gymnáziách sa neposkytuje nadštandardné vzdelávanie (učebné osnovy, vzdelávací
štandard a aj učebnice sú na oboch typoch škôl totoţné). Odliv výborných ţiakov zo školy
prináša znevýhodnenie základnej školy vo verejnej mienke, vzhļadom na skutočnosť, ţe na
škole väčšinou zostávajú ţiaci s priemernými a slabšími výsledkami, ktorí nemajú
konkurenčné prostredie na dosahovanie lepších výsledkov, pričom predpoklady u nich sú. To
sa týka konkrétne aj 9. ročníka v školskom roku 2014/2015, keď po ukončení 5. ročníka
odišlo na 8-ročné gymnáziá 8 ţiakov. títo ţiaci nie sú zahrnutí do následného Testovania 9,
čím sa vlastne skresļuje vzdelanostná úroveň populačného ročníka a v konečnom dôsledku aj
vzdelanostná úroveň v medzinárodných meraniach. Z uvedených skutočností vyplýva, ţe ešte
niekoļko rokov budeme bojovať s nie veļmi priaznivou úrovňou, s prihliadnutím na
skutočnosť, ţe vyhodnocovania sa robia priemerom, čo na niţší počet ţiakov skresļuje
celkovú úroveň dosiahnutých výsledkov.5
Predpokladáme, ţe aj v školskom roku 2015/2016 pocítime pri celkovom hodnotení
dopad skutočnosti, ţe z daného ročníka odišlo 6 ţiakov na 8-ročné gymnáziá.

5

Pozri výsledky Testovanie 9
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2. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA
POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA

A KLASIFIKÁCIE

ŢIAKOV

PODĻA

Tabuľky uvádzajú priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov a výslednú
koncoročnú klasifikáciu podľa celkového prospechu.
Primárne vzdelávanie Tabuļka č.13
PRIEMERNÝ PROSPECH Z JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV PODĻA ROČNÍKOV
SJL

ANJ

SRL

MAT

PDA

1.

1,48

1,09

1,00

1,30

1,04

2.

1,97

1,52

1,00

1,72

1,62

3.

1,83

1,67

1,61

4.

1,90

2,10

Ø
pred
metu

Ročník

1,89

1,57

VLA

TBZ

VYV

HUV

DRA

IFV

1,00

1,00

1,00

1,00

1,09

1,12

1,93

1,14

1,07

1,00

1,00

1,21

1,42

1,61

1,61

1,11

1,22

1,00

1,00

1,39

2,14

2,14

2,29

1,00

1,24

1,00

1,43

1,00

1,00

1,57

1,69

1,59

1,96

1,07

1,12

1,00

1,19

1,18

1,00

1,37

1,62

RLT

Pouţité skratky:
DRA

Dramatická výchova

RLT

Práca s literárnym textom

RGV

Regionálna výchova

IFV

Informatická výchova

PVC

Pracovné vyučovanie

TBZ

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

SRL

Športová príprava
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Niţšie sekundárne vzdelávanie
Tabuļka č.14

2,31

2,50

2,40

2,25

2,13

6.

1,74

1,94

2,79

2,08

1,79

1,26

1,96

2,04

7.

2,28

2,38

2,89

2,44

1,96

1,04

2,64

2,52

8.

3,00

2,73

3,20

3,20

2,40

1,47

3,13

9.

2,67

2,56

2,88

2,89

2,28

1,50

2,40

2,47

2,84

2,63

2,14

1,32

Ø
predmetov

5.

2,13

1,50

1,13

1,25

1,00

1,13

1,00

1,63

1,00

1,18

1,06

1,00

1,09

1,00

1,65

2,44

1,00

1,04

1,00

1,25

1,44

1,00

2,53

2,80

2,13

2,94

2,56

2,72

1,89

1,11

2,62

2,47

2,51

1,98

1,10

1,20

1,20

1,44

1,19

1,02

1,20

1,20

Ø ročníka

TOF

RKS

EKL

INF

VUM

TSV

HUV

VYV

TCHV/Svet práce a
technika

BIO

CHEM

FYZ

MAT

OBN

GEO

DEJ

NEJ

ANJ

SJL

Ročník

PRIEMERNÝ PROSPECH Z JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV PODĻA ROČNÍKOV

1,75

1,67

1,24

1,80
1,92

1,20

2,33

1,33

1

1,20

1

1,00

2,06

2,12

1,69

1,96

Pouţité skratky:

EKL

Ekológia

RKS

Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností

TOF

Tvorivé písanie

TSV

Telesná a športová výchova

VUM

Výchova umením

Pozn.: Priemery súčtu jednotlivých predmetov a podielu jednotlivých predmetov vykazuje drobný
rozdiel v porovnaní s priemermi jednotlivých ročníkov, lebo v niektorých prípadoch sú ţiaci
oslobodení od hodnotenia známkou (napr. 2. cudzí jazyk, TV, výchovné predmety...)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

23

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PROKOFIEVOVA 5, BRATISLAVA

Porovnanie výsledkov za 8 rokov
Tabuļka 14A

ŠKOLSKÝ ROK
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

I. stupeň

1,92

1,65

1,63

1,64

1,19

1,24

1,28

1,37

II. stupeň

2,40

1,98

2,00

2,03

1,83

1,91

2,13

1,89

Celá škola

2,15

1,81

1,81

1,91

1,51

1,57

1,70

1,66

Uvedená tabuļka sleduje vývoj vo výchovnovzdelávacích výsledkoch za ostatných osem
školských rokov. Záber je rozšírený na obdobie pred kurikulárnou transformáciou.
Vo všeobecnosti moţno konštatovať, ţe výsledky sú takmer vyrovnané, v porovnaní s rokom
2007/2008 lepšie, pričom v uvedenom školskom roku sme dosiahli výsledky v Testovaní 9
lepšie, ako bol celoslovenský priemer, v školskom roku 2013/2014 najhoršie za sledované
obdobie.6V školskom roku 2007/2008 sa nehodnotili známkou niektoré výchovné predmety,
od roku 2008/2009 sa nehodnotí známkou len ETV/NV, čo samozrejme zlepšuje celkový
priemer.
Tabuļka 15

Ročník

1.

2.

3.

4.

I.
st.

%

5.

6.

7.

PV 1

12

9

7

6

34

35,41

6

4

3

PV

13

11

5

4

33

34,38

4

4

7

PVD

8

5

5

18

18,76

2

5

P

3

1

6

10

10,41

6

1,04

N

0

1

0

0

1

Neukončené

0

0

0

0

0

Spolu

25

32

18

21

96

100

9.

II.
st.

%

ZŠ

%

2

15

15,31

49

25,26

5

3

23

23,47

56

28,86

5

1

5

18

18,37

36

18,56

8

9

9

6

38

38,77

48

24,75

0

0

1

1

2

4

4,08

5

2,57

0

0

0

0

0

0

18

21

25

16

18

98

8.

0
100

194

LEGENDA:
P1 – prospeli so samými jednotkami
PV – prospeli s vyznamenaním (do priemeru 1,5)
PVD – prospeli veļmi dobre (do priemeru 2,00)
P – prospeli
N – neprospeli (aspoň jeden predmet hodnotený nedostatočne)
NK – neklasifikovaní
6

Podrobnejšie pri hodnotení T 9, tabuļka
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Uvedené grafy mapujú situáciu v hodnotení podļa dosiahnutého priemeru za posledné
tri roky. Kým v školskom roku 2012/2013 bol na 1. stupni výraznejší podiel ţiakov, ktorí
prospievali s vyznamenaním a prospel veļmi dobre, v školskom roku 2013/2014 priemer
známok na prospel tvorí najvyššie percento. Situáciu v dosahovaných výchovno-vzdelávacích
výsledkoch sme zistili uţ v prvom štvrťroku, škola ihneď začala robiť opatrenia. So súhlasom
rodičov sa urobilo diagnostické vyšetrenie ţiakov prvého ročníka v spolupráci s CPPPaP.
U vysokého počtu ţiakov sa zistili rôzne poruchy učenia, ktoré spôsobujú vzdelávacie
problémy a dosahovanie kvalitnejších výsledkov. Škola zabezpečila všetky ďalšie vyšetrenia,
zostáva na rodičoch, ako budú pokračovať v práci so svojimi deťmi, aby sa ich výsledky
a vedomosti skvalitnili, alebo sa spoļahnú len na konštatovanie a budú očakávať úļavy pri
hodnotení svojich detí na základe diagnostikovaných porúch.
Na druhom stupni prevaţoval počet ţiakov, ktorí dosiahli priemer prospel veļmi dobre
a prospel v školskom roku 2012/2013, v školskom roku 2013/2014 preváţil počet ţiakov
s priemernou známkou prospel. V školskom roku 2014/2015 sa posunuli výchovno
vzdelávacie výsledky z prospel k celkovému hodnoteniu prospel veļmi dobre a prospel
s vyznamenaním (zelený stĺpec v grafe 1/15; 2,3/15), rovnako je vyšší počet ţiakov na oboch
stupňoch, ktorí dosiahli pri celkovom hodnotení priemernú známku 1. Na základe analýzy
výsledkov je potrebné konštatovať, ţe sa zlepšili dosiahnuté výsledky najmä u ţiakov 9.
ročníka v porovnaní s predchádzajúcim školským, kde jedna trieda 9. ročníka dosahovala
mimoriadne slabé výsledky, ktoré potom skreslili celkový efekt (2,73 oproti 2,12); Výsledky
ţiakov 9. ročníka by boli bývali určite ešte lepšie, ale v triede boli 3 ţiačky, ktoré 9. ročník
opakovali, nemali záujem o vzdelávanie. Pri niţšom počte ţiakov sa takáto skutočnosť prejaví
veļmi nepriaznivo.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

26

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PROKOFIEVOVA 5, BRATISLAVA

9. KONCOROČNÉ HODNOTENIE SPRÁVANIA
STUPEŇ
SPRÁVANIA

VEĻMI DOBRÉ

POČET ŢIAKOV

177

Tabuļka č.16

USPOKOJIVÉ

MENEJ
USPOKOJIVÉ

NEUSPOKOJIVÉ

12

3

2

Zníţené známky zo správania boli udelené
2. stupňa – uspokojivé, za

 opakované menšie previnenia proti vnútornému poriadku školy
 1 – 2 neospravedlnené hodiny
 za opakované neplnenie povinností

3.stupňa – menej uspokojivé, za

 za neospravedlnené hodiny
 nerešpektovanie pokynov
 neplnenie si povinností
 nevhodné a arogantné správanie voči spoluţiakom

4.stupňa – neuspokojivé, za

 nevhodné a arogantné správanie voči vyučujúcim
 za vysoký počet neospravedlnených hodín, ktoré napriek opakovanému hláseniu na
príslušné orgány zostalo neriešené, benevolentný prístup voči zákonným zástupcom,
bez náleţitého postihu.
VÝCHOVNÉ OPATRENIA

27

Výchovné opatrenia

Počet ţiakov

Pochvala od
triedneho učiteļa

Pochvala od riaditeļa
školy

Pokarhanie od
triedneho učiteļa

Pokarhanie od
riaditeļa školy

17

47

1

3

UDELENÉ POCHVALY



POCHVALA OD TRIEDNEHO UČITEĻA



POCHVALA OD RIADITEĻKY ŠKOLY












za výborný prospech a vzorné správanie,
za pomoc triednemu učiteļovi a školskej psychologičke,
za aktivitu v zbere druhotných surovín,
za podiel na estetizácii prostredia triedy,
za vzornú školskú dochádzku.

za reprezentáciu školy v súťaţiach,
za podiel na estetizácii školského prostredia,
za vynikajúcu školskú dochádzku,
za umiestnenie jednotlivcov v zbere druhotných surovín.
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Ďalšie ocenenie udelila riaditeļka školy triednym kolektívom, a to
 TRIEDA ROKA – putovný titul, udelený triede, ktorá dosiahla najlepšie výchovnovzdelávacie výsledky v školskom roku
 za umiestnenie triedy v zbere druhotných surovín
UDELENÉ POKARHANIA



POKARHANIA OD TRIEDNEHO UČITEĻA



POKARHANIA OD RIADITEĻKY ŠKOLY

za menší počet neospravedlnených hodín,
za časté narúšanie vyučovacieho procesu,
za agresívne správanie voči spoluţiakom,
a drzé správanie voči vyučujúcim

VÝSLEDKY EXTERNÝCH MERANÍ
VEDOMOSTÍ ŢIAKOV 9. ROČNÍKA

–

CELOSLOVENSKÉ

Tabuľka č.18

Z toho písalo

Počet ţiakov
18

18

7,22

10,54

36,11

Percentil školy

16,22

28

Percentuálna úspešnosť SR

53,70 62,58

Percentil školy

Percentuálna úspešnosť SR

Percentuálna úspešnosť
školy

Ø počet bodov v SR

12,89 1 5,02

MATEMATIKA

Percentuálna úspešnosť
školy

18

Ø počet bodov školy

Počet ţiakov

Z toho písalo

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

18

TESTOVANIE

Ø počet bodov v SR






Ø počet bodov školy

10.

 za neadekvátny spôsob riešenia sporov medzi spoluţiakmi,
 za nevhodné správanie,
 za narúšanie vyučovacieho procesu

52,68

13,20

Testovania 9 2015 sa zúčastnilo 18 ţiakov z oboch predmetov.
Napriek prijatým opatreniam na zlepšenie výsledkov T 9 na PR koncom šk. roka 2013/2014
sa očakávania nesplnili.
Prijaté opatrenia:
1. Zmena vyučujúceho – dôvodom nebola nedôvera voči predchádzajúcej vyučujúcej, ale
snaha o zmenu zvonku, narušenie zvykov, spôsobov práce a pod. Mala pôsobiť
motivačne pre ţiakov aj učiteļov.
2. Zvýšenie počtu hodín úpravou školského vzdelávacieho programu z 5 na 6 hodín
týţdenne.
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3. Zavedenie krúţkovej činnosti so zameraním na profilujúce predmety. Úlohou krúţkov
bolo rôznymi metódami a formami pracovať so ţiakmi tak, by sa im rozširovali
a upevňovali vedomosti z daných predmetov formami odlišnými ako v rámci
povinného vyučovania.
4. Upevnenie spolupráce s rodičmi – v oblasti kontroly a prípravy ţiakov na vyučovanie,
ale aj ich dochádzky na „záujmovú činnosť“.
5. Všetci rodičia sa podpisom zaviazali, ţe ich dieťa bude navštevovať mimo vyučovacie
aktivity, zamerané na profilujúce predmety.
Všetky prijaté opatrenia sa realizovali. V rámci školského roka boli odučené všetky
vyučovacie hodiny. V prípade, ak vyučujúci vopred vedeli, ţe na niektorej hodine podļa
rozvrhu nebudú, upravil sa rozvrh hodín, vyučovacia jednotka bola nahradená (vyučujúca M –
štúdium špeciálnej pedagogiky, vyučujúca SJL v riadiacej funkcii). Rovnako boli riešené aj
mimoškolské aktivity (napr. výchovné koncerty, športové podujatia, plnenie úloh
vyplývajúcich z prierezových tém a pod.). Ostatné aktivity – návštevy múzeí, besedy a pod.
boli v plánovaných úlohách školy posunuté na obdobie po testovaní 9 (máj, jún 2015).
Analýza reálnej skutočnosti:
Z 18 ţiakov v triede sú 3 ţiačky, ktoré opakujú 9. ročník vzhļadom na veļmi zlé výsledky
v predchádzajúcom školskom roku (nemohli byť umiestnené napr. v Špeciálnej škole na
Švabinského, pretoţe nemali diagnostikované ţiadne špecifické poruchy učenia).
1 ţiak bol v predchádzajúcom období umiestnený v LVS ako ţiak so ŠVVP, sklonmi k seba
poškodzovaniu a z nevyhovujúceho, resp. málo podnetného rodinného prostredia. Počas
školského roka bol ţiak 2x hospitalizovaný na Klinike detskej psychiatrie. Ţiak má školskú
integráciu.
1 ţiačka – váţne psychiatrické poruchy – v priebehu roka 2x hospitalizovaná na Klinike
detskej psychiatrie, 1x v dennom sanatóriu (6 týţdňov).
1 ţiak – váţne psychické poruchy, navrhnuté špeciálne metódy práce na vyučovaní – bez
školskej integrácie.
Uvedení ţiaci dosahovali veļmi slabé výsledky, jednak vzhļadom na jednotlivé diagnózy,
jednak vzhļadom na nezáujem o školskú prácu.
Z troch ţiačok, opakujúcich 9. ročník, má jedna za celý školský rok vymeškaných 724 hodín
(ospravedlnených 562 )a162 neospravedlnených. Ďalšia ţiačka sa pohybovala v podobných
číslach. Z toho vyplýva, do školy sa prišla ukázať raz za čas, pričom je jasné, ţe sa nemohla
nič naučiť ani doučiť. Tretia síce do školy chodila takmer pravidelne, ale o vyučovací proces
nejavila ţiaden záujem, iba snahu ho permanentne narúšať.
Ostatných 12 ţiakov v triede pracovalo na primeranej úrovni, mnohí s nadšením a snahou
získať čo najlepšie výsledky. Ide o ţiakov talentovaných aj priemerných, ktorí si však
navzájom pomáhali, pracovali, snaţili sa, no v konečnom dôsledku boli zaradení do
nelichotivého priemeru.
Ak 6 ţiakov dosiahlo priemer 10% (1x 5%; 1x 15%; 4x 10%), z ostatných ţiakov dosiahli
priemernú úspešnosť vyššiu ako bol celoslovenský priemer ((1x 100%; 3 x 85%; 2x 70%;),
ale aj 3x55%; 2 x 45%;...)). Pravdaţe, aj u ostatných ţiakov sme zaznamenali výsledky, ktoré
nezodpovedali realite (napríklad v jednom prípade 20% úspešnosti spočíval dôvod zlyhania
v neúmernom strese, ktorému sme nevedeli zabrániť ani ho odbúrať v čase testovania).
Bez uvedených problémových ţiakov by škola v matematike dosiahla výsledky lepšie, ako
bol celoslovenský priemer (62,2%), pričom v tejto časti triedy sú ţiaci beţnej populácie –
výborní aj slabší.
Táto analýza zdôvodňuje získaný priemer školy z matematiky 36,11%.
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V slovenskom jazyku a literatúre sa tak veļmi nápadné rozdiely nevyskytli. Aj tu
uvedených 6 ţiakov spôsobilo výrazné zníţenie priemerného výsledku.
Počas školského vyučovania a prípravy ţiakov na T9 dosahovali všetci ţiaci 9. ročníka
(pokiaļ boli na vyučovaní) v testoch zameraných na čítanie s porozumením vysoké percento
úspešnosti (75% aţ 80%), čo svedčí o tom, ţe sa tejto problematike venuje vysoká pozornosť.
Celkovo dosiahnutý priemer zo SJL 53,70% teda neodráţa skutočnú úroveň triedy, ktorá by
aj v SJL dosiahla priemer nad celoslovenskú úroveň (65%).
Všetci ţiaci 9. ročníka sú prijatí na stredné školy, väčšinou na maturitné smery, bez ohļadu na
ich školskú úspešnosť (väčšinou pred získaním výsledkov z T9).
11.

PREHĻAD PREDMETOV A HODÍN PODĻA
(NA ZÁKLADE ÚPRAVY ŠVP V JÚNI 2011)

VZDELÁVACÍCH

OBLASTÍ

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA

PRÍRODA
A SPOLOČNOSŤ

ČLOVEK
A HODNOTY
MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A SVET
PRÁCE
UMENIE
A KULTÚRA

ZDRAVIE A POHYB

Slovenský jazyk
Prvý cudzí jazyk/AJ
Dramatická výchova
Práca s literárnym textom
Prírodoveda
Vlastiveda
Regionálna výchova
Etická /Náboţenská
výchova
Matematika
Informatická výchova
Tvorba projektu
Pracovné vyučovanie
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná výchova
Športová príprava
Spolu

26
6

32
3
3
6
4
4
14
3
17
1
1
4
4
8
8
8
76

26
10
2/0
2
40/38
7
3
1
11
4
4
19
4
1
24
1
1
4
4
8
8
2
8/10
96

1.B

2.

7
2
1

7
2

3.

4.

7
2

6
3

6
3
1
10
2
1
1
3
1

2.B
tenis

1.

tenis

VYUČOVACÍ PREDMET

ROČNÍKYRočník/ trieda
Počet hodín
ŠKVP

VZDELÁVACIA
OBLASŤ

Počet hodín ŠVP

1.STUPEŇ - PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

7
2
1

10
1

9
1

10
2
1

9
2
1

1
10
2
1

1
1

1
1

2
1

2
1

4
1

1
5
1

1
5
1

1
4
1

1
4
1

1
5
1

6

6

5

5

6

1
1
2
2

1
1
2
2
1
3
22

1
1
2
2

1
1
2
2
1
3
23

1
1
2
2

1
5
1
1
7
1
1
1
1
2
2

2
25

2
26

2
22

2
23

Úprava ŠVP v júni 2011 umoţnila nakladať školám s povinnou a voliteļnou dotáciou
hodín na jednotlivé výchovno-vzdelávacie predmety podļa potreby školy a vzdelávacích
predpokladov ţiakov. Pri stanovení počtu hodín na predmety a ročníky sme sa snaţili
podporiť a rozvíjať individuálne schopnosti ţiakov a poskytnúť im moţnosť zaţiť úspech.
Dôleţitú úlohu pri tom zohrali aj skúsenosti a poznanie ţiakov (najmä vo vyšších ročníkoch).
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Súčasne sme si v plnej miere uvedomovali aj skutočnosť, ţe základná škola musí v prvom
rade poskytnúť základné vzdelanie, ktoré bude pre jej absolventov odrazovým mostíkom na
uplatnenie sa trhu práce, resp. základom pre ďalšie vzdelávania.Preto sme do vzdelávacej
oblasti Jazyk a komunikácia zaradili predmet dramatická výchova v 1. a 2. ročníku, v treťom
a štvrtom ročníku Práca s literárnym textom.Predmety napomáhajú rozvíjať komunikačné
a sociálne kompetencie. Vo vyšších ročníkoch sa predmet dramatická výchova nevyučuje
samostatne, ale jeho metódy sa premietajú a včleňujú do metód záţitkového vyučovania.
V rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka
s navýšením hodinovej dotácie 6/10. V rámci vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnosť sme
zaviedli predmet regionálna výchova, v predmete prírodoveda sme pristúpili k navýšeniu
hodín vzhļadom na rozsah a obsah učiva. V 1.a 2. ročníku sa v rámci navýšenej hodiny TV
vyučovala športová príprava - tenis, na ňu nadväzovala práca v popoludňajšej klubovej
činnosti.
Tabuľka č.19/A

VYUŢITIE DISPONIBILNÝCH HODÍN V ŠKOLSKOM VZDELÁVACOM PROGRAME

Ročník

Trieda

PRVÝ

1.A

1.B

DRUHÝ

2.A

ŠTV
RTÝ

TRETÍ

2. B

3.A

4.A

Názov predmetu
Anglický jazyk

Počet hodín
2

Dramatická výchova

1

Matematika

1

Informatická výchova

1

Prírodoveda

1

Anglický jazyk

2

Športová príprava

1

Matematika

1

Informatická výchova

1

Prírodoveda

1

Anglický jazyk

2

Dramatická výchova

1

Matematika

1

Prírodoveda

1

Anglický jazyk

2

Športová príprava

1

Matematika

1

Prírodoveda

1

Matematika

2

Prírodoveda

1

Práca s literárnym textom

1

Regionálna výchova

1

Prírodoveda

1

Tvorba projektu

1
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Práca s literárnym textom

1

Matematika

1

2. STUPEŇ – NIŢŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE
VZDELÁVACIA
OBLASŤ

JAZYK
A KOMUNIKÁCIA

ČLOVEK
A PRÍRODA

ČLOVEK
A SPOLOČNOSŤ
ČLOVEK
A HODNOTY
MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A SVET
PRÁCE
UMENIE
A KULTÚRA
ZDRAVIE A
POHYB

Predmet
Slovenský jazyk
Tvorivé písanie
Prvý cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk

Fyzika
Chémia
Biológia
Ekológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Etická /Náboţenská
výchova
Matematika
Informatika
Svet práce
Technika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Výchova umením
Telesná a športová
Športová príprava

ŠVP

ŠkVP

23

Ročník
5.

6.

7.

8.

9.

23
3
15
9

4
1
3
1

4
1
3
2

5

5

3
2

3
2

5
1
3
2

9

10
1

2

2

10
1
1
2

10
2
2
1

14
6
5
4
15
4

50
5
5
8
1
19
10
10
4
24
4

2
2
2

3
2
2
1
5
1

4
2
2
1
5
1

5
2
2
1
5
1

4
19
2
21
1
1
2
3
3
1
7
10

4
24
5
29
2
1
3
3
3
1
7
10

1
4
1
5
1

1
5
1
6

1
5
1
6

1
5
1
6

1
1
1

1
1
1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

1
1
2

2

10
115

10
146

2
26

2
30

2
30

2
30

2
30

15
4
42
5
4
5

4
1

11
1
2
1
1
5
2
2
1
5

5
1
6
1
1

Pri príprave ŠkVP pre niţšie stredné vzdelávanie sme postupovali rovnako ako pri
primárnom vzdelávaní.
Pri rozdeļovaní hodinovej dotácie sme porovnávali aktuálny stav vedomostí
a zručností s očakávaným štandardom, ktorý by mal byť zvládnutím učiva dosiahnutý.
Vzhļadom na obsah a rozsah učebných osnov v predmetoch slovenský jazyk, druhý cudzí
jazyk, fyzika, matematika, informatika, chémia, biológia, dejepis, geografia sme navýšili
počty hodín pre jednotlivé predmety tak, ako o tom vypovedá tabuļka, navýšili sme počet
hodín vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda o predmet ekológia. Rozširovanie vedomostí
a zručností v komunikácii v cudzom jazyku sa realizovalo v rámci klubovej činnosti Konverzácia v cudzom jazyku.
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VYUŢITIE DISPONIBILNÝCH HODÍN V ŠKOLSKOM VZDELÁVACOM PROGRAME

ROČNÍK

NÁZOV PREDMETU

Počet hodín

5.

Tvorivé písanie
Druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk
Geografia
Matematika
Biológia

1
1
1
1
1

6.

Tvorivé písanie
Druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk
Geografia
Matematika
Biológia

1
1
1
1
1

7.

Druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk
Geografia
Dejepis
Matematika
Informatika
Biológia
Fyzika

1
1
1
1
1
1
1

8.

Druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk
Geografia
Dejepis
Matematika
Informatika
Biológia

1
1
1
1
1
1

9.

Tvorivé písanie
Druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk
Geografia
Dejepis
Matematika
Informatika
Ekológia
Svet práce

1
1
1
1
1
1
1
1

V šiestom a siedmom ročníku, v špeciálnych triedach (6.B,7.B ),sme sa pridŕţali určeného
počtu hodín v UO pre ţiakov s autizmom, aspergerovým syndrómom a pervazívnymi
vývinovými poruchami bez mentálneho postihu s navýšením počtu hodín v rámci ŠkVP.
V oboch špeciálnych triedach sú intelektovo nadaní ţiaci a dosahovali výborné
výchovnovzdelávacie výsledky.
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S AUTIZMOM ALEBO ĎALŠÍMI PERVAZÍVNYMI
VÝVINOVÝMI PORUCHAMI BEZ MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA
VZDELÁVACIA OBLASŤ

JAZYK A
KOMUNIKÁCIA
MATEMATIKA
A PRÁCA
S INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A PRÍRODA

ČLOVEK A
SPOLOČNOSŤ
ČLOVEK A HODNOTY
ČLOVEK A SVET
PRÁCE

UMENIE A KULTÚRA

VYUČOVACÍ PREDMET

Slovenský jazyk
Prvý cudzí jazyk
Rozvoj kom.zručností
Matematika
Informatika
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Etická /Náboţenská výchova
Pracovné vyučovanie
Svet práce
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Výchova umením
Telesná a športová

ZDRAVIE A POHYB

ŠVP

ŠKV
P

23
15
6
44
19
2,5
21,5
5
4,5
5,5
15
6
5
4
15
4
4
5
1
6
3
3
1,5
7,5
10
10
123

25
15
8
48
23
5
28
5
5
9
19
9
9
4
22
4
4
5
2
7
3
3
2
8
10
10
146

ROČNÍK
7.

5.

6.

5
3
2
10
4
1
5

2
2
1
2
1
4
1
1
1

5
3
1
9
5
1
6
1
1
2
4
2
1
1
4
1
1
1

1
1
1

1
1
1

5
3
1
9
4
1
5
1
1
2
4
2
2
1
5
1
1
1
1
2
1
1

2
2
2
27

2
2
2
29

2
2
2
30

8.

9

5
3
2
10
5
1
6
2
1
1
4
2
2

5
3
2
10
5
1
6
1
2
2
5
2
2
1
5

4
1
1
1
1
2

ROČNÍK

1

34
1
1
2
2
30

VYUŢITIE DISPONIBILNÝCH HODÍN V ŠKOLSKOM VZDELÁVACOM PROGRAME
NÁZOV PREDMETU
Biológia
Geografia
5
Matematika
Informatika
Slovenský jazyk
Dejepis
Geografia
6
Matematika
Informatika
Chémia
Slovenský jazyk
Dejepis
Geografia
7
Matematika
Informatika
Biológia
Svet práce

1

Počet hodín
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
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12. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO
PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY A
ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Základná škola
Zamestnanci ZŠ – spolu:
z toho PZ720
z toho PA8
Kvalifikovaní PZ
nekvalifikovaní
z toho 0Z9
školský psychológ
školský špeciálny pedagóg
z toho NZ108
školník
upratovačky
ekonóm
personalista
mzdy
Správca siete

Prepočítaný počet
34
4

2
1
1

28,9
18,1
3
21,1
1,8
0,8
1
5,7
1
3
0,7
0,5
0,3
0,2

Školský klub detí
Zamestnanci ŠKD:
z toho PZ

Prepočítaný počet
4

4
3

kvalifikovaní
nekvalifikovaní
z toho NZ
upratovačky
ekonóm
personalista

3
1
1

ŠJ spolu:
6
vedúca ŠJ
hlavná kuchárka
pomocná kuchárka
prevádzkový zamestnanec
ekonóm, účtovník

4,8
0,5
1
1
2
0,3

35
9

Na škole pôsobili pedagogické asistentky – všetky mali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

a spĺňali kvalifikačné predpoklady (poţadované vzdelanie je VŠ prvého stupňa).

13.

ODBORNOSŤ

VYUČOVANIA

PODĻA

JEDNOTLIVÝCH

Dejepis

1

CELKOVÝ POČET HODÍN
NEODBORNE ODUČENÝCH
ZA TÝŢDEŇ
2

Výtvarná výchova

1

3

Fyzika

1

2

1

4

PREDMET

Matematika

11

FYZICKÝ POČET KVALIFIKOVANÝCH
UČITEĻOV, ALE NEODBORNE VYUČUJÚCICH

PREDMETOV

Neodborne odučené hodiny vyučovali učitelia s blízkou aprobáciou. Dopĺňali si tak hodiny do úväzku.

7

Pedagogickí zamestnanci
Pedagogickí asistenti
9
Odborní zamestnanci
10
Nepedagogickí zamestnanci
11
V špeciálnej triede - 6. ročník – vyučovala špec. pedagogička bez predmetovej aprobácie

8
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14.

ÚDAJE O KONTINUÁLNOM VZDELÁVANÍ PZ A OZ V ZMYSLE ZÁKONA
317/2009 Z. z.

Tabuļka č.22

DRUH
KONTINUÁLNEHO
VZDELÁVANIA

ADAPTAČNÉ

Počet
zaradených
podļa plánu
kontinuálneho
vzdelávania

PZ
1

OZ
2

Priebeh vzdelávania v školskom roku 2013/2014 podļa plánu
kontinuálneho vzdelávania/počet
Prihlásených
– počet

začali počet

PZ
1

PZ
1

OZ
2

OZ
2

Ukončili

PZ
1

OZ
1

Získali kredity –
počet

PZ

OZ

AKTUALIZAČNÉ
Efektívna integrácia
v primárnom a
sekundárnom
vzdelávaní
Excel v praxi
ATESTAČNÉ
Prípravné atestačné
vzdelávanie
FUNKČNÉ
Riadenie školy
a školského
zariadenia12
KVALIFIKAČNÉ
Špeciálna pedagogika
pre učiteļov
v špecializácii:
pedagogika detí
s poruchami správania
a psychosociálne
narušených
Učiteļstvo pre primárne
vzdelávanie (špeciálny
pedagóg)

18

18

18

16

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

13

pokračuje
36

1

1

1

1

1

1

1

1

Prostriedkom na dosiahnutie cieļov zadefinovaných v školskom vzdelávacom
programe a v hlavných úlohách školy je aj kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných
zamestnancov, ktoré im otvorí ďalšiu cestu k inovácii obsahu a metód výučby, skvalitní výstupy
výchovno-vzdelávacieho procesu, pomôţe im, aby boli pripravení reagovať na potreby trhu práce a
zmeny vo svojej vzdelávacej politike

V školskom roku 2014/2015 škola poskytovala adaptačné vzdelávanie začínajúcej
učiteļke a dvom pedagogickým asistentkám- absolventky VŠ vzdelania 2. stupňa v odbore
psychológia. Učiteļka získala
profesijné kompetencie potrebné na výkon činností
samostatného pedagogického zamestnanca, pedagogická asistentka na výkon činností
samostatného pedagogického asistenta. Jedna asistentka adaptačné vzdelávanie neukončila.
12

Vedúca vychovávateļka
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Vyučujúci, ktorí nie sú špeciálnymi pedagógmi, absolvovali aktualizačné kontinuálne
vzdelávanie Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. V príprave
atestačného vzdelávania pokračoval jeden pedagóg, rovnako aj vedúca ŠKD vo funkčnom
vzdelávaní. Dve pedagogické zamestnankyne získali ďalšiu kvalifikáciu, a to vyučujúca
matematiky absolvovala štúdium špeciálnej pedagogiky na PdFUK a špeciálna pedagogička si
urobila predmetovú aprobáciu. Ostatní pedagógovia ukončili KV, začaté v predchádzajúcich
rokoch. Priebeţne sledujeme a vyhodnocujeme zmeny v procese výchovy a vzdelávania, ktoré
sa realizujú na základe kompetencií dosiaļ získaných kontinuálnym vzdelávaním.
15. AKTIVITY A PODUJATIA ŠKOLY, ORGANIZOVANÉ VÝLUČNE ŠKOLOU

NÁZOV AKTIVITY
Turistické vychádzky
do prírody
Noc v školskom klube
Vianoce v ŠKD
Vianočná trţnica
Fašiangy v ŠKD

VYHODNOTENIE CIEĽA AKTIVITY, PRÍNOS
Viesť ţiakov k vytrvalosti, naučiť sa vyuţívať svoje schopnosti
k dosiahnutiu vytýčeného cieļa
Dokázať prekonávať strach, veriť v svoje schopnosti, viesť ţiakov
k samostatnosti a odvahe.
Spoločne so spoluţiakmi a rodičmi preţívať atmosféru Vianoc. Poznať
tradičné vianočné výrobky, ozdoby, jedlá
Tvorivé dielne – dokázať vytvoriť nejaký výrobok, vedieť ho prezentovať,
ponúknuť na predaj, komunikovať s deťmi i dospelými. Mať radosť
z výťaţku predaja a venovať ho na dobročinné účely
Ļudové tradície – poznať význam fašiangov a zapojiť sa do fašiangovej
výzdoby.

Karneval

Aktivity zamerané na prípravu netradično-súťaţného a zábavného dňa pre
deti.

Beseda so spisovateľkou
pani Vrkoslavovou

Spoznať a rozvíjať vedomosti o literárnych dielach a ich autorov. Vedieť
nielen čítať, ale i počúvať s porozumením.

ŠVP olympiáda– hry v prírode
Stretnutia v kniţnici
MDD hry
Olympijský festival nádejí –
Petrţalka 2015
Jarný Maratón s knihou
Európsky deň mobility
Prednáška o kyberšikane a iných
násilí prostredníctvom sociálnych
sieti na internete
Vianočný darček
Vianočný koncert
Deň otvorených dverí
Valentínska pošta
Bratislavské fontány

Rozvíjať hravosť, zdravú súťaţivosť, reprezentovať kolektív, upevniť
vzťahy medzi deťmi
Rozvíjanie čitateļskej gramotnosti
Rozvíjať hravosť, zdravú súťaţivosť, reprezentovať kolektív, upevniť
vzťahy medzi deťmi
Rozvíjať pozitívny vzťah k športu, podporovať zdravý vývoj detí, šíriť
myšlienky olympizmu: „Citius, Altius, Fortius“, Získať deti pre pravidelné
športovanie
Overovanie čitateļských zručností
Do školy na bicykli
Prevencia ( ţiaci 2.- 9. ročníka)
Darček pre deti z praktickej školy na ul.. Švabinského (charitatívna
činnosť)
Vianočné piesne a koledy
Prezentácia výsledkov a tvorivá práca ţiakov
Tradičné odovzdávanie odkazov a pozdravov zaļúbeným a priateļom (
pravidlá korešpondencie)
Poznávanie histórie, zefektívnenie vyučovacieho procesu výchovou
umením
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Týţdeň boja proti drogám
Týţdeň boja proti drogám
Beseda pre ţiakov 5.- 9. ročníka
Medové Pele – mele
Vianočná burza
Liga proti rakovine ţiaci 4.- 9.
ročníka
Európsky deň jazykov
Hviezdoslavovo nám
Olompiáda - zber odpadových
surovín
Príbeh papiera

Výtvarné spracovanie tém: Ļudské práva očami detí a Prečo som na svete
rád
Tvorivé aktivity zamerané na predchádzanie drogových závislosti
a oboznamovanie s novodobými závislosťami: gambling, internetová
závislosť, shopholizmus a iné
Drogová prevencia
Výstava celoškolských projektov o mede ako výţivovej zloţky stravy
z rôznych pohļadov podļa jednotlivých predmetov. Prezentácia projektov
v papierovej a powerpointovej podobe.
prehliadka zručností a tvorivosti ţiakov, spolupracovníkov, pozvaných
hostí našej školy, predaj vlastných výrobkov, výťaţok určený na
humanitárne aktivity
Deň narcisov - zbierka na pomoc onkologicky chorým pacientom.
Upozorniť ţiakov na dôleţitosť štúdia jazykov, zvyšovanie
mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia. Podpora celoţivotného
jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl.
Viesť ţiakov k šetrnému zaobchádzaniu so surovinami, k ochrane a úcte
k prírodnému prostrediu.
Ekológia – recyklácia papiera

Tolerancia

Prednáška pre ţiakov IV. A triedy v spolupráci s UNICEF

Deň Európy

pre ţiakov 5.-8. ročníka

John and Jack
Exkurzia GEG – môj región
Gerulata
Lyţiarsky kurz – Donovaly –
február 2015
Výlet Štúrovo – jún 2015
Veterné elektrárne – Rakúsko –
exkurzia – apríl 2015
Geografická olympiáda
Olympiáda zo slovenského jazyka

divadelné predstavenie – rozvoj komunikačných zručností v AJ
Spoznávanie regiónu – geografia a dejepis
Získanie pohybových schopností a zručností potrebných na zvládnutie
ļahkého a stredne náročného zasneţeného terénu na lyţiach, poznávanie
nových regiónov Slovenska, pobyt v horskom prostredí, sociálne väzby
ţiakov
Plavecká zdatnosť, poznávanie nových regiónov Slovenska, sociálne
väzby ţiakov
Praktická ukáţka medzi predmetových vzťahov – fyzika, ekológia,
geografia, biológia, matematika, občianska výchova
Organizovanie okresného kola GO
Organizovanie krajského kola OSJL

Voľba povolania

Exkurzia – Stredná odborná škola chemická

S OLO do ZOO

Akcia na podporu separovaného zberu odpadu

Pasovanie prvákov v Miestnej
kniţnici

Vzbudenie záujmu detí o čítanie a kniţnicu.

Návšteva detí z MŠ Ševčenkova 35

Propagácia školy.

Deň otvorených dverí

Propagácia školy.

Zápis detí do 1. ročníka

Zapísanie detí do budúceho školského roka.

Školské kolo – Hviezdoslavov
Kubín

Prehĺbenie vzťahu k literatúre, vyhļadávanie talentov.

Škola v prírode – Duchonka

Pobyt detí v prírode

Spolupráca s Fakultou psychológie

Skupiny silných stránok – uvedomenie si svojich dobrých vlastností
a daností
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CHIPS – rovesnícka skupina
Práca školskej psychologičky
s odradenými deťmi v jednotlivých
triedach na II. stupni.
Adventné skutky počas vianočného
obdobia; charitatívna činnosť
Ľudové remeslá
Hokus pokus laboratórium
Dejepisná exkurzia
Exkurzie historické centrum

Spolupráca so školou v inej MČ
Individuálne práca so ţiakmi, ktorí boli neprijímaní, vyčleňovaní
z kolektívov, prípadne si nevedeli poradiť s inými problémami ako napr.
obéznosť, neovládanie temperamentu, agresivita.
Výzdoba tried, pečenie medovníkov, vianočný darček pre deti z Praktickej
školy na Švabinského ulici. Tradícia školy, ktorou vedieme deti k tomu, ţe
v ţivote sa stretávajú s ļuďmi, ktorí sú „iní“ a potrebujú našu pomoc. Naše
detí opätovne potvrdili určitú zrelosť a porozumenie pre potreby ostatných
ļudí.
Poznávať tradície, zvyky a obyčaje nášho národa.
Exkurzia v rámci chémie do Slovnaftu
Jaskyňa -Na Turoldu, Kalvária, Ţidovský cintorín
Poznávanie histórie

Marec – mesiac knihy

Výstava kníh na škole s moţnosťou kúpiť si knihu

Vráťme knihe druhý ţivot

Kniţný kolotoč – poţičiavanie neevidovaných kníh

Jesenné účelové cvičenie
Jarné účelové cvičenie
Zhotovovanie darčekových
predmetov na prezentáciu školy
CESTA-program emocionálnej
zrelosti v 6.- 8. ročníku
Overenie vedomosti a zručnosti
v jazde na bicykloch
a kolobeţkách.
Letný prímestský tábor
Školské kolo Hviezdoslavovho
Kubína
Školské kolo Rozprávkové
vretienko
Školské kolo Klokan
Školské kolo Pytagoriády
Jeden svet deťom (v AJ)
Proforientácia ţiakov

September 2014
Máj 2015
Ţiaci zhotovovali darčekové predmety podļa vlastných predstáv, rozvíjali
fantáziu, tvorivosť, manuálne zručnosti.
Viac ako inokedy sa deti hlbšie zamýšļali nad problémami. Snaţili sa
nachádzať sami seba, hļadali svoje miesto v rodine a dôkladnejšie
spoznávali svojich spoluţiakov. Prijímaním iných názorov sa učili
tolerancii a spolupráci. V priebehu realizácie programu mnohí pretvorili
svoj hodnotový rebríček, kultivovane sa upevňovali vzťahy chlapcov
a dievčat.
Poznávanie základných dopravných značiek, správanie sa chodcov,
správne jazdenie na bicykli, dodrţiavanie bezpečnostných pravidiel.
Júl 2015
Zlepšenie recitačných zručností a prednesu detí, prehĺbenie vzťahu
k literatúre, vyhļadávanie talentov
Spoznávanie slovenských ļudových rozprávok
Rozvoj matematických zručností
Rozvoj matematických zručností.
Film, diskusia. Rozvíjanie komunikačných zručností v CJ
Ţiaci 8. ročníka v spolupráci s CPPPaP

Konflikty v triede a ich riešenie

Program pre ţiakov 3. ročníka

Jarný maratón s knihou
Rozvíjanie tvorivých zručností
Múzeum na kolesách

Beseda so spisovateļkou Lenkou Riečanskou

Dopravná výchova
Športové hry v Horskom parku

Záţitkové vyučovanie dejepisu a vlastivedy k 70. výročiu ukončenia
2. svetovej vojny
Ţiaci 1. stupňa v rámci prierezovej témy absolvovali dopravnú výchovu
(teoretickú aj praktickú) na DDI Bosákovej ulici
Rozvíjanie športovej zdatnosti ţiakov.
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Múzeum Pedagogiky
Exkurzia - Slavín
Ţivá voda

Oboznámenie ţiakov s históriou školstva
Oboznámenie ţiakov s historickými udalosťami 2. svetovej vojny
Ochrany prírody, Výchovný koncert ku dňu Zeme

Ľudské práva očami detí

Súdne pojednávania, rozdelenie práva a súdny poriadok

Hodţov novinový článok

Literárna súťaţ zameraná na tvorbu

Literárna exkurzia
Exkurzia do Rádia EXPRES
Návšteva Galérie
Petrţalské súzvuky
Rozprávkové vretienko
Šaliansky Maťko
Týţdeň komunikácie v anglickom
jazyku

Modra – rok Ļudovíta Štúra
Práca redaktorov v jednotlivých reláciách, vysielanie naţivo
Ilustrácie ku knihám, oboznámenie sa s technikami práce
Literárna súťaţ
Literárna súťaţ – organizácia školského kola - účasť vo vyšších kolách bez
umiestnenia
Literárna súťaţ - organizácia školského kola - účasť vo vyšších kolách bez
umiestnenia
Práca zahraničných lektorov orientovaná na rozvoj komunikačných
zručností ţiakov 1.-9. ročník

Všetky aktivity, ktoré organizovala škola, boli zamerané na ţiakov školy, ţiaci ich prijímali
s nadšením. V niektorých prípadoch sa vyskytujú podujatia duplicitne vo vzťahu k aktivitám,
do ktorých sa škola zapojila, lebo boli organizované na oboch úrovniach.
16. AKTIVITY A PODUJATIA, DO KTORÝCH SA ŠKOLA ZAPOJILA

40
Tabuļka č.24

NÁZOV AKTIVITY
Liga proti rakovine – Deň narcisov
Olympijský festival nádejí –
Petrţalka 2015
Európsky deň jazykov Hviezdoslavovo nám
Exkurzie historické centrum
Návštevy galérii a múzeí Návšteva
prírodovedného múzea
Olompiáda - zber odpadových
surovín
S OLO do ZOO
Európsky týţdeň mobility
Dentálne dni v Inchebe
Bienále animovaných filmov
Petrţalka v pohybe

VYHODNOTENIE CIEĽA AKTIVITY, PRÍNOS
Na pomoc onkologicky chorým pacientom.
Rozvíjať pozitívny vzťah k športu, podporovať zdravý vývoj detí,
šíriť myšlienky olympizmu: „Citius, Altius, Fortius“, získať deti
pre pravidelné športovanie
Upozorniť ţiakov na dôleţitosť štúdia jazykov, zvyšovanie
mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia. Podpora
celoţivotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl.
Poznávanie histórie
Zefektívnenie vyučovacieho procesu výchovou umením, rozšírenie
kultúrno –sociálnych vedomostí a schopností
Viesť ţiakov k šetrnému zaobchádzaniu so surovinami, k ochrane
a úcte k prírodnému prostrediu.
Ochrana ţivotného prostredia.
Zdravý ţivotný štýl.
Správna starostlivosť o chrup.
Vzbudenie záujmu o filmové produkcie.
Rozvoj telesnej zdatnosti
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Divadelné predstavenie v AJ
Noc s Andersenom
Deň ľudovej rozprávky
Divadelné predstavenie
Čitateľský maratón – Miestna
kniţnica
Divadelné predstavenie

Rozvoj komunikačných zručností
V spolupráci s MK
Vzťah k ļudovým tradíciám
Výchova ku kultúrnemu a spoločenskému správaniu
Vzbudenie záujmu o čítanie a literatúru
John and Jack - vzbudenie záujmu o CJ

Škola sa zapája do aktivít, ktoré obohacujú emocionálny aj racionálny potenciál detí,
zameriavajú sa na pochopenie sveta, riešenie globálnych problémov o spôsobe získavania
energie a jej vplyv na ţivotné prostredie.
17. DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY V PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH A SÚŤAŢIACH
Súťaţe,v ktorých ţiaci dosiahli 1. miesto (zlatá medaila) v okresných kolách a vyšších
kolách

Tabuļka č.25

DRUH
Vedomostné súťaţe

NÁZOV SÚŤAŢE,
OLYMPIÁDY

MENO ŢIAKA

Hviezdoslavov Kubín OK

Martin Uhlárik

Pytagoriáda kategória P5

Roman Tkáč

Atletika vrh guļou

Guara Kertanti

Combat games jednotlivci

Adam Murko

Hod kriketovou loptičkou

Kratochvil Nicolas
Adam Murko

Combat games druţstvá10

Guara Kertanti
Karin Marušincová

Športové súťaţe
Combat games v skupine10
Tenis pre všetkých

Samuel Bilík
Lukáš Prešnajder
Tamara Šramková
Tamara Šramková

Tenis pre všetkých - druţstvo
Súťaţ o pohár starostu

Marcus Mračna
Mojmír Deen
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Súťaţe, v ktorých ţiaci dosiahli 2. miesto (strieborná medaila) v okresných kolách
NÁZOV SÚŤAŢE, OLYMPIÁDY

DRUH

MENO ŢIAKA
Simona Stankovičová

Beh na 50 m

Guara Kertanti
Športové súťaţe

Peter Habovčík

Comba games jednotlivci10

Lukáš Prešnajder

Vedomostné súťaţe

Hod kriketovou loptičkou

Viktória Andráššy

Novodobo so Shakespearom

Veronika Špotáková

Súťaţe, v ktorých ţiaci dosiahli 3. miesto (bronzová medaila) v okresných kolách a vyšších
kolách10
NÁZOV SÚŤAŢE, OLYMPIÁDY

DRUH

Športové súťaţe

Beh na 400 metrov

Mojmír Deen

Futbal

druţstvo

Comba games jednotlivci*

Karin Marušincová

Malý futbal

Janka Vošková

Jednota cup

Vanessa Freiwaldová

Streļba zo vzduchovky

Peter Ondruš

Za atletikou do športovej haly Elán

Vedomostné súťaţe

MENO ŢIAKA

Tomáš Šuba
Simona Mihálová
Tamara Morssi

Hviezdoslavov Kubín OK

Linda Piseneková

Súťaţe, v ktorých ţiaci dosiahli úroveň úspešných riešiteļov a iné umiestnenie
NÁZOV SÚŤAŢE, OLYMPIÁDY

Pytagoriáda

Matematický klokan

MENO ŢIAKA

UMIESTNENIE

Nikita Gracíková -

7. miesto

Olívia Molotová -

11. miesto

Klaudia Večerová -

12 miesto.

Nikita Gracíková

riešiteļ 99%

Olívia Molotová

Úspešní riešitelia

Klaudia Večerová
Tamara Šramková
Roman Tkáč
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I Bobor

Na bicykli bezpečne
Vybíjaná

Za atletikou do športovej haly Elán

Výtvarná súťaţ v rámci OF NP

Nikita Gracíková 3.A

99%

Viktória Andráššy 4.A

96%

Klaudia Većerová, 3. A

91%

Tomáš Šuba, 3. A

86%

Barbora Kačalová, 4. A

85%

Olívia Molotová, 3. A

85%

Ostatní (27 ţiakov)

76%

Viktória Andráššy

7. miesto

druţstvo

5. miesto

Simona Stankovičová
Olívia Molotová

účasť

Olívia Molotová
Simona Stankovičová
Olívia Molotová
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Simona Mihálová
Olympijský festival nádejí

Simona Stankovičová
Anastasia Čajkovská
Nikita Gracíková
Klaudia Večerová

18. PROJEKTY, KTORÉ ŠKOLA REALIZOVALA V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
Tabuļka č.26
VYHLASOVATEĻ

NÁZOV PROJEKTU

VLASTNÝ
PROJEKT ZŠ

ČLOVEČE, NEHNEVAJ
SA NA PRÍRODUENVIRONPROJEKT

VLASTNÝ
PROJEKT ZŠ
VLASTNÝ
PROJEKT ZŠ

ZABRÁŇME
ŠIKANOVANIU
NÁŠ ŠKOLSKÝ DVOR

CIEĻOVÁ
SKUPINA

ţiaci ZŠ
ţiaci ZŠ

CIEĻ PROJEKTU
2006 – priebeţne
Formovanie vzťahu k prírode, ochrana
prírody globálne. Cieļová skupina – ţiaci ZŠ
2006 - priebeţne Zamerané na prevenciu
proti rasizmu, xenofóbii
2005 - priebeţne
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VLASTNÝ
PROJEKT ZŠ

SEPAROVANÝ ZBER

ţiaci ZŠ

BVS, MVS

MODRÁ ŠKOLA

ţiaci ZŠ

VLASTNÝ
PROJEKT ZŠ

ZDRAVÁ ŠKOLA,
ZDRAVÍ ŢIACI

ţiaci ZŠ

ZA ATLETIKOU DO
ŠPORTOVEJ HALY
ELÁN

ţiaci ZŠ

Olympijský festival
nádejí

ţiaci ZŠ

MŠSR

OP VZDELÁVANIE

ţiaci ZŠ

2009 Vyučovanie AJ na 1. stupni ZŠ

PROFKREATIS

DRUHÝ KROK

ţiaci ZŠ

výchovno - preventívny program
Program je zameraný na sociálnoemocionálny a morálny vývin detí proti
násiliu, ktorý pomáha riešiť agresiu, násilie,
šikanovanie,
týranie,
hyperaktivitu,
introverziu a rozvíja u detí empatiu,
komunikačné zručnosti, morálne správanie,
dobré sociálne vzťahy, súdrţnosť v triede a
spoluprácu školy a rodiny
2006 priebeţne Podpora humanitárnych
aktivít.

Realizácii predchádzalo
vyškolenie pedagógov –
získaný certifikát

UNICEF

ŠKOLA PRIATEĻSKÁ
DEŤOM
Stratené deti

VLASTNÝ
PROJEKT ZŠ

DIEVČENSKÉ
LABORATÓRIUM

MČ Petrţalka- KZPSAV

PETRŢALSKÁ SUPER
ŠKOLA – VEDA NIE JE
NUDA

Ţiaci 5. - 9.
ročníka

VLASTNÝ
PROJEKT ZŠ

ROZVOJ SOCIÁLNYCH
A EMOCIONÁLNYCH
ZRUČNOSTÍ

Ţiaci 4. ročníka

deti a mladí ļudia
vo veku 10-16
rokov

dievčatá na 2.
stupni ZŠ

2006 – priebeţne
Projekt – zameraný na ochranu prírody, zber
druhotných surovín.
Cieļom je formovať pozitívne postoje
ţiakov k vode, rozširovať a prehlbovať
vedomostí a zručností detí a mládeţe o
ochrane vodných zdrojov, ţivotného
prostredia, pitnom reţime a v neposlednom
rade oboznámiť ţiakov s odbornými
aktivitami, ktoré realizuje BVS, a. s.
.
2009 Formovanie vzťahu k ļudskému
zdraviu globálne – výţiva, športovanie,
medziļudské
vzťahy,
budovanie
humanitárnych postojov.
2007
Priebeţne kaţdý školský rok Formovanie
vzťahu k športovaniu, zdravej súťaţivosti
2009 Priebeţne kaţdý školský rok. Význam
pravidelného športovania detí od 1. ročníka

Projekt je zameraný na dievčatá – správne
stravovanie, úprava zovňajšku, hygiena
telesná hmotnosť, správna ţivotospráva,
prednášky v KZP a aj v jednotlivých
základných školách.
Skvalitniť priateļské vzťahy v kolektíve
a nadobudnúť správny postoj k učeniu.

Všetky projekty, ktoré škola realizuje, prispievajú k rozvoju jednotlivých kompetencií,
rozvíjajú environmentálne vedomie, budujú prosociálne vzťahy, vedú k humanizácii
vzťahov. Väčšina projektov je úzko prepojená s výchovno-vzdelávacím procesom, záujmovou
činnosťou. Všetky aktivity v rámci uvedených projektov sú dobrovoļné.

19. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ORGANIZOVANÁ ŠKOLOU
P.č.

Názov krúţku

Počet
krúţkov

Ročník

Tabuļka č.27

Vedúci krúţku

Počet detí
v krúţkoch

1

Slovenčina, na slovíčko

1

9.

Mgr. Petríková

18

2

Športová príprava

1

5.-9.

Mgr. Aujeský

21

3

Vybíjaná dievčatá

1

5.-9.

Mgr. Cichová

22

4

Floorbal

1

5.-9.

Mgr. Molota

15

5

Športová príprava

1

1.- 4.

Mgr. Dávidová

25

6

Mladí kuchári

2

2.- 4.

Mgr. Ambrusová

33

7

Tanečný krúţok

2

1.- 4.

Mgr. Ambrusová

23

8

Konverzácia v AJ/1

1

1.- 4.

Mgr. Gimenézová

23

9

Konverzácia v AJ/2

1

5. -9.

PaedDr. Mišunová

16

10

Klub mladých čitateļov

1

4.- 9.

Mgr. Kralovičová

14

11

Klub mladých matematikov

1

9.

Mgr. Kročanová

18

12

Futbalový krúţok

1

1.– 5.

Mgr. Aujeský

15

13

Tenisový krúţok

2

1.– 2.

Tréner (TJ 1)

24

14

Klub arteterapie

2

1.– 8.

Mgr. Ambrusová

24

15

Hļadám priateļa

3

1.- 9.

Mgr. Hlistová

45

16

Peer skupina

1

4.- 9.

Mgr. Hlistová

18

SPOLU

22

354

Krúţková činnosť bola zameraná na rozvoj športových i umeleckých schopností detí
a rozvíjanie počítačovej gramotnosti a prácu s internetom. Z celkového počtu 194 vydaných
vzdelávacích poukazov odovzdalo poukaz 171 a zapojilo sa do práce v záujmových útvaroch
v škole, čo bolo 88,14 % ţiakov. Na 2. stupni sa do záujmovej činnosti zapojilo 84 ţiakov, čo
predstavuje 85,71 %. Voļný čas chlapci väčšinou vyuţívali športovou činnosťou a prácou
s počítačom, dievčatá v literárnom krúţku. Najatraktívnejším bol krúţok Mladí kuchári na
1.stupni. Na zabezpečenie krúţkovej činnosti sa vyuţívajú vzdelávacie poukazy. Z nich je
určité % určené na úhradu nákladov spojených s činnosťou, na materiálové vybavenie.
Krúţková činnosť na I. stupni komplikuje prácu v ŠKD – náročnejšia organizácia
činnosti, alebo sa činnosť krúţkov posúva na neskoršie popoludňajšie hodiny.
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20. ČINNOSŤ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRI ZŠ
Školská jedáleň je súčasťou ZŠ, zariadenie je financované z originálnych kompetencií.
Podieļa na výchove a vzdelávaní ţiakov niekoļkými spôsobmi. V prvom rade výberom
a skladbou denného jedálneho lístka podporuje zdravé a racionálne stravovanie, ponukou
desiatej podporuje pravidelnosť v stravovaní ţiakov. Tým, ţe zamestnankyne školskej
kuchyne sa starajú aj o estetický vzhļad školskej jedálne, formujú v ţiakoch aj kultúrne
správanie sa v jedálni a pri konzumácii hlavného a doplnkového jedla. V poslednom roku sa
zvýšil počet stravníkov na prvom stupni o 1032 obedov. Napriek kvalite a pestrosti podávanej
stravy vidíme problém v počte stravovaných ţiakov z druhého stupňa (-1361).13 Títo sa buď
stravujú doma, alebo je ich strava nepravidelná, prípadne nahradená rýchlym občerstvením.
Aj napriek podporným aktivitám (prezentácie a pod.) počet sa nezvyšuje, ale práve naopak,
poklesol, čo je však spôsobené aj niţším počtom ţiakov na 2. stupni a stúpajúcim počtom
ţiakov na 1. stupni. V tomto smere zostáva dôleţitá úloha – vplývať nielen na ţiakov, ale aj
ich rodičov, vzhļadom na rastúci počet ochorení a obezitu v tejto vekovej kategórii.
Osobitný význam doplnkového stravovania vidíme v tom, ţe ţiaci majú zabezpečenú
racionálnu výţivu, pretoţe na tú dbáme aj pri príprave desiat, ktoré sú vo veļkej miere
dopĺňané čerstvou zeleninou a ovocím. Pokles počtu vydaných desiat v roku 2014/201514
celkovo je spôsobený zníţením počtu doplnkových jedál pre detské jasle (desiata, olovrant).
Reálne počet pre ţiakov školy mierne stúpol.
Pozitívny prínos má stravovanie v školskej jedálni aj pre ţiakov, ktorí pochádzajú
z rodín v hmotnej núdzi. Realizáciou mliečneho programu a ovocného programu poskytuje
škola bonus v poskytovaní sluţieb pre ţiakov a teda aj pre ich zákonných zástupcov tým, ţe
sa významnou mierou podieļa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu prevencie
obezity a na propagácii zdravého ţivotného štýlu.
Školská jedáleň poskytuje stravu zamestnancom školy (šk. rok 2014/2015 +770)15aj cudzím
stravníkom16, medzi nimi aj dôchodcom z našej mestskej časti. V školskom roku 2013/2014
bol podiel na počte vydaných obedov (aj doplnkových) jedál pre cudzích stravníkov vyšší,
pretoţe sme varili aj pre súkromné detské jasle, ktoré však v minulom školskom roku
(2014/2015) zníţili počet odoberaných jedál z dôvodu postupného útlmu (strata prenajatých
priestorov). Vlastní stravníci prispievajú na prípravu jedál (reţijné náklady) čiastkou 0,10
/0,20 €; cudzí stravníci 1,51 €. Príjem za réţiu je rozpočtovanou poloţkou záväzných
ukazovateļov (príjmov), ktoré odvádzame MČ. Príjmy za réţiu v roku 2013/2014 boli vo
výške 10169,96 €; v školskom roku 2014/2015 8937,69 €. Pri zohļadnení nákladov na
prevádzku a mzdy a odvod réţie sú náklady na jedno jedlo pribliţne 0,70 €.
Počet vydaných jedál v jednotlivých mesiacoch závisí aj od počtu dní vianočných prázdnin
a jarných prázdnin v mesiaci (február, marec) .
ŠJ sa spolupodieļa na organizovaní väčšiny aktivít školy – predvianočné besiedky,
akcie pele -mele, zápis ţiakov do 1. ročníka, fašiangy, Deň učiteļov, koniec školského roka,
ale aj na akciách mestskej časti – Deň kultúrnych pracovníkov v októbri 2014. V čase letných
prázdnin sa organizuje denný športový tábor, v školskej jedálni sa varí pre deti, ktoré sa
zúčastňujú tábora.
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21. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
V sledovanom školskom roku nebola vykonaná Štátnou školskou inšpekciou komplexná ani
iná inšpekcia.
22. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNYCH PODMIENKACH ŠKOLY
Priestorové podmienky školy sú vyhovujúce. Budova je projektovaná na 24 tried.
Poklesom počtu ţiakov a tried sa uvoļnili priestory natoļko, ţe v časti B1 bola vybudovaná
Miestna školská kniţnica, časť A1 sme prenajali na obdobie 10 rokov OZ Danubia,
vybudovali sme niekoļko odborných učební. V súčasnosti škola disponuje projektovanými
odbornými učebňami na technickú výchovu, telesnú výchovu, hudobnú výchovu, špecifickú
prípravu dievčat. Vyuţíva sa aj odborná učebňa chémie (fyziky), samostatná odborná učebňa
prírodopisu s hodnotnou kabinetnou zbierkou. Samostatné a na 100% vyťaţené sú odborné
učebne informatiky, 3 multimediálne učebne s interaktívnymi, učebňa zemepisu.
Poloodborné učebne slovenského jazyka a dejepisu sú aj kmeňovými triedami. Učebňa
dejepisu má interaktívnu tabuļu, dataprojektor s krátkym dosahom a notebook. Pavilón B1,
v ktorom sú umiestnené triedy 1. stupňa, sú nové dvere na všetkých miestnostiach. Pre
realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s poţiadavkami doby sa vyuţíva ako
odborná učebňa aj čitáreň pri ţiackej kniţnici. Niekoļko učební na 1. a 2. stupni sme vybavili
novým nábytkom z rozpočtu školy, rovnako boli zakúpené UP- výukové programy, hračky
a hry do ŠKD, čiastočne vybavená špeciálna trieda.
V priestoroch sekretariátu školy je umiestnená zbierka odbornej pedagogickej
dokumentácie – Učiteļská kniţnica, v ktorej sú notebooky a dataprojektor. Táto miestnosť sa
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vyuţíva na prácu pedagogických zamestnancov aj na ďalšie činnosti – porady, schôdzovú
činnosť s menším počtom účastníkov. Celá škola je pripojená na internet.
Všetky hygienické zariadenia na škole sú vybavené zásobníkmi toaletného papiera
a tekutého mydla, rovnako aj v triedach sú zásobníky na hygienické uteráky a tekuté mydlo.
z prostriedkov Rady rodičov zakúpili rodičia pre ţiakov rôzny materiál, podporilo školu
v prírode, LVVK.
OZ zakúpilo pre potreby školy ďalší materiál na estetizáciu prostredia, vecné dary pre
ocenených ţiakov, na administratívnu prácu sme získali výkonný PC.
V súčasnosti pociťujeme potrebu vyššieho objemu finančných prostriedkov na vybavenie
tried novým školským nábytkom najmä na 1. stupeň, vzhļadom na stúpajúci počet ţiakov.
Rovnako je potrebná aj maļovka všetkých miestností, najmä po výmene svietidiel v celej
budove, ktoré zabezpečila mestská časť. Naďalej ostáva dlhodobým problémom stav
školského areálu, ktorý je v nevyhovujúcom stave pre potreby školy na telesnú výchovu
a ďalšie športové aktivity realizované v rámci krúţkovej činnosti.
Stále aktuálna je poţiadavka na doplnenia školskej lyţiarskej výstroje, záujem ţiakov
o zapoţičanie výstroje je veļký.
Škola je zapojená do projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Elektronické testovanie ukázalo, ţe je potrebné nové vybavenie učební informatiky
modernejšími a výkonnejšími počítačmi.
Napriek niţšiemu počtu ţiakov je kapacita školy vyuţitá v súčasnosti takmer na 100%,
lebo všetky priestory sú vyuţité, resp. prenajaté. Sústavne sa snaţíme rôznymi opatreniami
zníţiť náklady na energie, ktoré uhrádzame aj refundáciou z prenájmov.
23.

ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM
VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

ZABEZPEČENÍ

VÝCHOVNO-

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
tvoria prílohu č. 1 správy –tabuļka zo Súhrnnej správe o hospodárení za rok 2014.
24.

OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI,
V KTORÝCH
SÚ
NEDOSTATKY
A TREBA
ÚROVEŇ
VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ

Škola dosahuje dobré výsledky
 v starostlivosti o nadaných ţiakov, v ich zapájaní do súťaţí a predmetových olympiád,
 v inkluzívnom vzdelávaní, starostlivosti o deti vyţadujúce špecifické podmienky
vzdelávania,
 organizovanie mimoškolských aktivít,
 v kvalitnej činnosti metodických orgánov,
 v kvalitne fungujúcej tímovej práci učiteļov, 100% kvalifikovanosti pedagogických
zamestnancov, odbornej výučbe cudzích jazykov a IKT, dobrej počítačovej
gramotnosti všetkých pedagogických zamestnancov,
 vo vyuţívaní výsledkov T 9, TIMS, T 5 na skvalitnenie výchovnovzdelávacej činnosti,
 v záujme učiteļov o ďalšie vzdelávanie ( I. a II. kvalifikačná skúška, kontinuálne
vzdelávanie, IKT),
 vo fungujúcej práci ŠKD a záujmových klubov v mimo vyučovacom čase,
 v poskytovaní sluţieb školského psychológa, výchovného poradcu, školského
špeciálneho pedagóga,
 v existujúcich tradičných aktivitách školy,
 v zabezpečení hygieny, čistoty aj napriek zastaraným hygienickým zariadeniam,
 estetické prostredie, starostlivosť o interiér.
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Nedostatky

 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách, nedostatočný záujem zo
strany rodičovskej verejnosti, výnimočnosť v zloţení ţiackeho osadenstva školy,
rasizmus a xenofóbia u časti rodičovskej verejnosti,
 málo uspokojivé výchovnovzdelávacie výsledky,
 zastarané hygienické zariadenia,
 nevyhovujúci areál na telesnú výchovu,
 poškodené brány a oplotenie školského areálu,
 nevyhovujúca kanalizácia, spôsobujúca havarijné stavy.
Príleţitosti










optimálne podmienky pre vzdelávanie ţiakov,
vyuţitie disponibilných hodín ŠVP zavedením nových predmetov do ŠkVP,
realizácia projektov,
podpora ţiackych talentov,
prezentácia školy na verejnosti,
rozvoj športovej činnosti,
činnosť ţiackeho parlamentu,
autoevalvácia, externé hodnotenie kvality školy,
získanie mladých, perspektívnych pedagogických zamestnancov.

Riziká
 negatívne javy vychádzajúce z celkovej spoločenskej situácie,
 dlhodobý nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na prevádzkové
náklady,
 nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov,
 zodpovednosť za vzdelávanie a výchovu prenášané vo veļkej miere len na školu,
 neschopnosť ponúknuť mladým perspektívnym učiteļom (aj nepedagogickým
zamestnancom) lepšie platové podmienky a podmienky na bývanie.
Opatrenia na skvalitnenie
 venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov a informačným technológiám,
športovej príprave, starostlivosti o nadaných ţiakov, ale aj o deti vyţadujúce
špecifické podmienky vzdelávania, o začlenených ţiakov.
 eliminovanie výchovných problémov s deťmi, vyuţívať existujúcu sieť podporných
inštitúcií, prehĺbenie spolupráce s odbornými ustanovizňami, rodinou,
 umoţniť ďalšie vzdelávanie učiteļov, projektové aktivity, aktivity na získanie
mimorozpočtových finančných prostriedkov,
 skvalitniť systém externého hodnotenia, vyuţívať nové nástroje na sebahodnotenie.
OBLASTI HODNOTENIA
Škola má stanovenú koncepciu rozvoja, vychádzajúcu z oficiálneho dokumentu
predstavujúceho filozofiu ďalšieho rozvoja výchovy a vzdelávania, podļa ktorej si absolventi
musia zo škôl odniesť aj trvalejšie hodnoty, ako sú vedomosti. Trvalejšími hodnotami sú
postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, rozvinuté schopnosti a zručnosti.
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Pre výchovu a vzdelávanie to znamená tvorivo-humánnu výchovu a vzdelávanie, rozvíjanie
tvorivých schopnosti ţiakov, ich tvorivé myslenie, schopnosť riešiť problémy.
Koncepcia vychádza z dôslednej znalosti školského prostredia, sociálnej klímy a zloţenia
ţiackeho kolektívu, odbornosti a kvalifikovanosti pedagogického kolektívu, poţiadaviek
rodičov, ale aj ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú vonkajší aj vnútorný ţivot školy na jednej
strane, na druhej strane predstavuje snahy o maximálne priblíţenie sa k filozofii ďalšieho
rozvoja výchovy a vzdelávania.
Poslaním našej školy je v spolupráci s rodičmi ţiakov a miestnou komunitou vychovávať
zodpovedných, celoţivotne sa vzdelávajúcich ţiakov. Vyzbrojiť ich mravnými postojmi,
ideálmi a hodnotovým systémom, schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami, potrebnými na
úspešný ţivot v neustále sa meniacej, učiacej sa, kultúrne rozmanitej, globálnej spoločnosti.
Napriek problémom, s ktorými zápasí škola, uplynulý školský rok priniesol aj veļa
pozitívnych výsledkov.
V riadiacej a kontrolnej činnosti sme sa zamerali na:
 Získanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch práce, ktoré
pretransformujeme
na vytváranie optimálnych podmienok pre vedomostný
i osobnostný rozvoj ţiakov.
 Získanie aktuálneho prehļadu o odbornej a metodickej pripravenosti pedagógov
a vychovávateliek.
 Účinnosť a implementáciu vedomostí a zručností, ktoré nadobúdajú pedagógovia na
kontinuálnom vzdelávaní.
 Prácu špeciálnych pedagógov, odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov so
začlenenými ţiakmi a so ţiakmi v špeciálnych triedach.
 Sledovanie dôsledného dodrţiavania metodického pokynu č. 22/2012 na hodnotenie
ţiakov a na dodrţiavanie prílohy č. 2 tohto metodického pokynu.
 Na preverovanie účinnosti Školského vzdelávacieho programu.
Realizovali sme testy zamerané na:
 Sledovanie rozvoja čitateļskej gramotnosti, zistenie úrovne čítania s porozumením.
 Na prípravu ţiakov na testovanie 9, TIMS.
 V spolupráci s NÚCEM sme vyuţili moţnosť elektronického testovania ţiakov
2. stupňa, ktoré tieţ prinieslo
zistenia (pozitívne aj negatívne) smerujúce
k skvalitneniu učenia aj vyučovania.
Mimoriadnu pozornosť sme venovali primárnej prevencii. V zmysle tejto úlohy sme
v spolupráci s CPPPaP zabezpečili pre ţiakov konzultácie a besedy s odborníkmi, v rámci
školského projektu Dievčenské laboratórium sme sa venovali problematike dospievajúcich
dievčat, na škole sa realizuje školský projekt Zabráňme šikanovaniu. Jednoznačne moţno
tvrdiť, ţe šikanovanie sa na škole nevyskytuje, resp. aj najmenší náznak či pokus je
v zárodku eliminovaný. Túto skutočnosť moţno pripísať ako vysoké pozitívum celého
pedagogického kolektívu a odborných zamestnancov, ktorí ihneď pristupujú k riešeniu
problematiky, za účinnej pomoci Ţiackeho parlamentu a aj ostatných zamestnancov. Práci
s talentovanými ţiakmi sme venovali pozornosť najmä formou rozvíjania ich talentu
v klubovej činnosti, podporou a vytvorením priestoru na realizáciu záujmov ţiakov,
prispôsobením školského vzdelávacieho programu – vyuţitím voliteļných hodín na
vyučovanie cudzieho jazyka, pridaním hodín na druhý cudzí jazyk, priestor sme dali športovej
príprave (tenis, iné športové disciplíny), úpravou rozvrhu s moţnosťou tretej hodiny TV.
Činnosť bola plánovaná vţdy s prihliadnutím na ďalšie úlohy školy. Učitelia sa
zamerali na prácu s modernou didaktickou technikou (multimediálne učebne), vyučovanie
informatiky a informatickej výchovy sa realizovalo v odborných učebniach informatiky a vo
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všetkých ročníkoch. Zamerali sme sa na implementáciu prierezových tém a na realizáciu
inovačných metód (dramatická výchova, práca s projektom), záţitkového a skúsenostného
vyučovania. Niektoré predmety a témy boli odučené mimo školy, priamo v reálnom prostredí
(napr. chémia v Slovnafte, na niektorých exkurziách, formou záţitkového učenia bolo
odučených niekoļko hodín vlastivedy a dejepisu, ktoré sme venovali 70. výročiu skončenia 2.
svetovej vojny. Cez záţitok ţiaci pochopili, ţe ciele moţno dosiahnuť spoločnou prácou,
podporou, pomocou. Pozornosť sme venovali práci s integrovanými ţiakmi (vzhļadom na
rôzne formy začlenenia), práci so ţiakmi v špeciálnych triedach. Zvýšený záujem sme
venovali vyučovaniu matematiky a slovenského jazyka na 2. stupni vzhļadom na
neuspokojivé výsledky v predchádzajúcich rokoch, príprave a realizácii riaditeļských testov.
Vo svojej práci vyuţívali vyučujúci prístup do virtuálnej kniţnice, virtuálne učebnice,
Datakabinet, pracovali aj s inými programami zakúpenými školou, ale aj online programami.
Všetci vyučujúci absolvovali školenie na vyuţívanie Digipédie.
Škola ako otvorené spoločenstvo ţiakov, učiteļov a rodičov v súlade s jej poslaním poskytovať komplexné sluţby v oblasti výchovy a vzdelávania kaţdej rodine a ďalším
odberateļom v rámci celoţivotného vzdelávania na základe slobodnej ponuky a dopytu po
týchto sluţbách je zapojená do hlavných pilierov projektu Otvorená škola, a to v oblastiach
záujmovo-vzdelávacej, šport, informatizácia, celoţivotné vzdelávanie, školská kniţnica
a kultúrne aktivity, podnikanie.
Cez projekt škola sleduje niekoļko hlavných cieļov, a to:
 posilnenie výchovnej funkcie školy,
 škola sa stáva otvorenou inštitúciou,
 vyuţitie materiálno- technického a ļudského potenciálu (ekonomický cieļ).

Škola spolupracuje so zahraničnými partnermi. Spolupráca sa realizuje cez organizáciu
Aiseec. Dvakrát ročne zahraniční študenti – stáţisti - pracujú so ţiakmi celý týţdeň. Cieļom
je skvalitniť komunikačné zručnosti ţiakov školy cez komunikáciu v anglickom jazyku.
V uplynulom školskom roku dosiahli naši ţiaci úspechy vo vedomostných aj športových
súťaţiach. Umiestnenie a dosiahnuté výsledky sú zverejnené v tabuļke č. 25.
Na škole sme zabezpečovali súvislú pedagogickú prax pre študentov PdFUK
a prírodovedeckej fakulty UK, (vyučujúca má certifikát získaný na základe KV). Odbornú
prax študentiek Pedagogickej a sociálnej akadémie Bullova zabezpečila v ŠKD
vychovávateļka.
V rámci projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ s vyuţitím elektronického testovania
“financovaného zo zdrojov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, sme
realizovali so ţiakmi elektronické testovanie v matematike a slovenskom jazyku v 6. a 8.
ročníku. Cieļom projektu je sprístupnenie novej databázy úloh školám, vytvorenie podmienok
na postupné zapojenie všetkých základných škôl v SR do elektronického testovania.
Na škole sme realizovali výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie
ţiakov proti násiliu v školách Druhý krok a zapojili sa do projektu OZ PROFKREATIS, ktorý je
zameraný na rozvíjanie tolerancie medzi ţiakmi, medzi inými národnosťami, kultúrami. Pri
realizácii projektu sa postupuje podļa metodiky. Projekt sa realizuje na prvom stupni
a v ŠKD.
Ţiakom, ktorí majú problémy so začlenením, sa venovala školská špeciálna pedagogička aj
v rámci arteterapie - art relax(nielen krúţok spomínaný v tabuļke č.27).
Pedagógovia a ţiaci školy sa spolupodieļali aj na realizácii aktivít nad rámec školy – okrem
spomínaného Dňa kultúrnych pracovníkov, ţiaci našej školy moderovali slávnostný program
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pri príleţitosti odovzdávania ocenení Junior – osobnosť Petrţalky. Juniorskou osobnosťou
Petrţalky sa stala predsedníčka parlamentu Veronika Špotáková z 9.A triedy, ţiakom roka
našej školy za rok 2014/ 2015 sa stal Marek Pánis, ţiak 9.A triedy.
Na škole pracuje ŢIACKY PARLAMENT pod vedením p. Mišunovej –stretával sa podļa plánu
(spravidla raz mesačne). Prispieval k vytváraniu pozitívnej atmosféry, vyhlasovali súťaţe,
ankety, zabezpečovali propagáciu podujatí, členovia ŢP pravidelne aktualizovali centrálnu
nástenku. Aktívne sa zapájal do významných podujatí na škole: Vianočná akadémia, burza
darčekov, Valentínska pošta, Medové pele -mele, Olompiáda a iné.
Parlament sledoval udeļovanie imaginárnych bonusov, ktoré viac vyuţívali ţiaci na II. stupni.
Pomáhali ţiakom odbúrať stres v prípade nedostatočnej prípravy na vyučovanie. Najčastejšie
sú vyţiadané pri ústnej odpovedi a domácich úlohách. Udelenie bonusov bolo prísne
evidované v klasifikačných záznamov.
Najdiskutovanejšou témou bol obsah návrhov a pripomienok „Schránky dôvery“, ktorá mala
byť nápomocná k odhaļovaniu skrytej šikany, prípadne iného násilia. Teší nás to, ţe sa
váţnejšie problémy ohļadne násilia nezistili ani nepotvrdili.
Naďalej sme ich však učili porozumieť vlastnej osobnosti, viedli ich k emocionálnemu
estetickému vnímaniu. Učili ich rozlišovať slávnostné podujatia od športových a riadiť sa
kritériami etického kódexu ţiaka našej školy, ktorý si vytvorili v minulom školskom roku.
V tomto školskom roku sme pristúpili k vytvoreniu rovesníckej skupiny CHIPS (predtým
peer skupina). Program je zameraný na rozvoj vrstovníckych vzťahov medzi školákmi
s cieļom prevencie pred neţiaducimi javmi.
Vychádza z poznania, ţe v kaţdom človeku je schopnosť a ochota pomôcť druhému. Skupina
v tomto roku absolvovala školenia a nadviazala spoluprácu s ďalšou školou mimo našej
mestskej časti.
S cieļom skvalitniť priateļské vzťahy v kolektíve a nadobudnúť správny postoj k učeniu, sa
realizoval projekt s názvom Rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností (v spolupráci
s pedagogickou asistentkou a školskou psychologičkou).
Jednou z najdôleţitejších udalostí v školskom roku 2014/2015 bola návšteva ministra
školstva, Juraja Draxlera, dňa 10. februára 2015. Pán minister diskutoval s vedením školy na
rôzne témy, ktoré sa týkali vzdelávacieho procesu, nového ŠVP, o moţnostiach vyuţitia
rámcových učebných plánov v rámci ŠkVP, vybavenia školy učebnými pomôckami,
modernými technológiami. Minister pozitívne hodnotil skutočnosť, ţe ţiaci majú moţnosť
absolvovať plavecký výcvik zdarma v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, rovnako aj
organizovanie lyţiarskeho výcviku pre ţiakov školy. Prezrel aj priestory školy, odborné
učebne, ocenil, ţe väčšina tried je vybavená novým školským nábytkom. Vstúpil aj priamo do
vyučovacieho procesu v triedach na 1. a 2. stupni, diskutoval so ţiakmi. Cez prestávku sa
stretol s niektorými pedagógmi a zamestnancami školy na krátkej diskusii v zborovni. Ako
bývalý ţiak našej školy si spomenul aj na svoju triednu učiteļku, pani Evu Greifovú.
B. ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE
1. PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole sú na veļmi dobrej
úrovni. Triedy sú primerane veļké, priestranné. Plastové okná sú vo všetkých triedach sú
vybavené ţalúziami – ochrana očí pred slnečným ţiarením. V kaţdej triede majú ţiaci prístup
k pitnej vode. Hygiena rúk je zabezpečená tekutým mydlom a papierovými obrúskami
v triedach i na toaletách hradenými z príspevkov rodičov. Hygienické zariadenia sú
v opotrebovanom stave, ktorých opravu si svojpomocne zabezpečuje škola sama, na čo
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vynakladáme značné finančné prostriedky. Psychohygiena je zabezpečená aj rozvrhom hodín,
pravidelným striedaním činnosti s dôrazom na potreby začlenených ţiakov.
2.PREZENTÁCIA ŠKOLY V MASMÉDIÁCH

Škola sa prezentuje predovšetkým webovou stránkou, na ktorej sa uverejňujú aktuálne
udalosti školy, príspevkami do regionálnych novín a televízie v mládeţníckom programe STV
Dňom otvorených dverí.
3. SPOLUPRÁCA ŠKOLY

3.1 so zákonnými zástupcami žiakov
Spolupráca s rodičmi sa uskutočňuje pravidelne na stretnutiach triednych aktívov
a v predklasifikačných obdobiach osobnými konzultáciami rodičov s vyučujúcimi. Celkom sa
realizovalo päť zasadnutí alebo konzultačných hodín. Okrem oficiálnych stretnutí s rodičmi
si rodičia mohli dohodnúť konzultáciu s učiteļmi v akomkoļvek termíne, keď si to situácia
vyţadovala. Pri riešení problémových ţiakov boli rodičia pozývaní na pohovor, kde sa spolu
s výchovnou poradkyňou a školskou psychologičkou snaţili vzniknutý problém vyriešiť.
Rodičia zo svojich príspevkov pomáhajú škole zabezpečiť hygienické potreby, poskytnúť
prostriedky na účasť ţiakov na súťaţiach, ale poskytujú aj financie na zakúpenie odmien pre
víťazov školských súťaţí. Rodičia prispeli finančnou čiastkou aj na slávnostný zápis budúcich
prváčikov, odmeny na konci školského roka a pod.

3.2. s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Spoluprácu s CPPPaP zabezpečuje školská psychologička. Táto ustanovizeň pomáha pri
diagnostikovaní a začleňovaní ţiakov, zabezpečuje odborné prednášky. Vďaka tejto
spolupráci sa urobil screening ţiakov, komplexnejšie sa dali identifikovať problémy
v ţiackom kolektíve intervenciou psychológov na vyučovaní, venovali sa proforientácii
ţiakov 8. ročníka, následne informovali so zistenými závermi zákonných zástupcov.
Spolupráca s Centrom Andreas výrazne pomáha nielen pri diagnostike ţiakov s AS, ale aj pri
vytvorení IVVP.
3.3. s materskými školami

Škola dlhodobo spolupracuje s Materskou školou na Ševčenkovej ulici. Budúci prváčikovia
navštívili školu, kde mali moţnosť oboznámiť sa s prostredím, ktoré na nich čaká po nástupe
do 1. ročníka a zúčastnili sa na vyučovaní, kde spoločne s terajšími prvákmi urobili pekný
výrobok. Pred zápisom škola organizovala Deň otvorených dverí, s Centrom voļného času
Gessayova
6
Spolupráca s CVČ sa realizuje najmä na úrovni ŠKD. Škola spolupracuje s CVČ ďalej na
úrovni organizovania predmetových olympiád a športových aktivít.
3.4.

s miestnymi podnikmi a organizáciami v Petržalke

sídlom na Prokofievovej 5, ktorá sídli v budove našej školy, je veļkým
prínosom pre vyučovanie našich ţiakov. Pracovníci kniţnice robia pre našich ţiakov mnoho
zaujímavých a veļmi dobre metodicky premyslených akcií, ktorými priťahujú deti ku knihám
a k čítaniu. Vydarené akcie boli Čitateļský maratón, Pasovanie prvákov za čitateļov kniţnice,
záţitkové čítanie – týţdeň otvorených kniţníc, Noc Andersena a ďalšie, ktoré spomíname
v predchádzajúcej časti a sú zaznamenané v tabuļkovej podobe.

MIESTNA KNIŢNICA so
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V kniţnici ţiaci radi trávia veļké prestávky, najmä ak je vonku nepriaznivé počasie,
vyučujúci vyuţívajú kniţnicu na samostatnú prácu ţiakov, prípravu projektov a pod.
Spolupráca bola na veļmi dobrej úrovni, vyučujúce výtvarnej výchovy
odučili niekoļko vyučovacích hodín v priestoroch Cik-cak centra. Pracovníci vychádzali
vyučujúcim veļmi v ústrety. Bolo moţné si s nimi dohodnúť tému práce, techniku a boli
ochotní prísť aj mimo svojej pracovnej doby – vo vyučovacom čase. Ţiaci sa naučili pouţívať
rôzne techniky, pracovali s netradičnými materiálmi a vţdy si domov odniesli zaujímavý
výsledok svojej práce.

CIK CAK CENTRUM–

organizácia patrí pod MČ Petrţalka. Okrem toho, ţe zabezpečuje kosenie a orez stromov
a kríkov, prostredníctvo projektu na zber plastových fliaš zabezpečili osadenie odpadkových
košov priamo v areáli školy, ale aj pred školou, kde sú k dispozícii aj návštevníkom MK.

VPS

LIGA PROTI RAKOVINE– niekoļkoročná spolupráca pri organizovaní zbierky ku Dňu narcisov
– pomáha vychovávať ţiakov k empatii a spolucíteniu k chorým ļuďom a vedie ich k určitej
obetavosti a snahe pomôcť im.

3.5.

s ďalšími fyzickými a právnickými osobami,

Škola spolupracuje so súkromnou ZUŠ, ktorú navštevujú v popoludňajších hodinách aj
ţiaci našej školy. Rovnako na vysokej úrovni je spolupráca s KMG Danubia. Obe organizácie
sa aktívne podieļajú a pomáhajú škole napr. odbornou pomocou - choreografia - pri príprave
do súťaţe, príspevkom vlastným programom pri významných udalostiach v škole (akadémie
a pod.).
ZÁVER
V koncepčnom zámere rozvoja školy za sledovaný školský rok boli stanovené
úlohy, ktoré sme hodnotili v predchádzajúcej časti – HODNOTENIE ÚLOH a aj v jednotlivých
častiach – odpočte plnenia úloh cez metodické orgány.
Vízia školy je deklarovaná v Školskom vzdelávacom programe, ktorý zostáva nosným
pilierom jej realizácie.
Z tohto pohļadu sme si stanovili úlohy, ktoré sa priebeţne plnili:

 Zvyšovanie kvality pedagogického a výchovného procesu a kvality výstupu – t. j.
zvyšovanie vedomostnej úrovne absolventov školy a ich moţnosti uplatnenia na trhu
práce – uplatnenie na strednej škole.

 Zlepšenie postavenia školy v trhovom školskom prostredí.
Aj keď sú úlohy pragmatické, je potrebné ich postupne konkretizovať a realizáciu dôkladne
pripraviť.

 Na zvyšovanie kvality sa sústreďujeme predovšetkým cez proces výučby, klímu školy,

metódy a formy práce. V tomto smere sme sa zamerali na hodnotu a kvalitu programu
školy a jeho súlad s cieļmi, zameranými na osobnosť ţiaka. Program školy pravidelne
analyzujeme, hodnotíme jeho účinnosť,17prijímame opatrenia na odstránenie nedostatkov,
dbáme, aby bol vzdelávací program školy zmysluplný, vyuţiteļný, primeraný moţnostiam
ţiakov, „šitý na mieru.“

17

Pozri str.10 – Kritériá na hodnotenie účinnosti ŠkVP
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Okrem hodnotenia účinnosti máme rozpracovaný systém kontroly, cez ktorý získavame
objektívne informácie o úrovni a výsledkoch práce, ktoré pretransformujeme na
vytváranie optimálnych podmienok pre vedomostný i osobnostný rozvoj ţiakov.
Cesty vedú cez interaktívne, záţitkové učenie sa, zaloţené na skúsenostiach
a prepojené so ţivotom. Ciele školy vţdy vedú cez ţiaka, ktorého ideál sme sformulovali
v ŠkVP. No nejde tu len o formuláciu cieļov a ideálov, ale o skutočný záujem a dennú
cieļavedomú prácu, naučiť ţiakov, aby preberali zodpovednosť za riadenie svojho učenia
sa a sebarozvoj, osvojili si vlastné učebné kompetencie, poznali svoj učebný štýl,
metakogníciu a metaučenie, aby našli motiváciu pre seba samých na celoţivotné učenie
sa. Princípy sme síce sformulovali cez jeden vyučovací predmet, ale sú vyuţiteļné v rámci
celého vzdelávania. Zamerali sme sa práve na metakogníciu, ktorá je cestou na získanie
potrebného vzdelania a uplatnenia sa v praktickom ţivote.
Za pozitívum našej práce povaţujeme aj skutočnosť, ţe sme vytvorili tútorský systém,
ktorý podporuje individuálny prístup ku kaţdému ţiakovi a je zameraný na rast osobnosti.
Cieļom je rozvoj ţiaka po všetkých stránkach, nie iba niektorých oblastí jeho
individuality. Je zaloţený predovšetkým na dôvere učiteļ a ţiaka. V uplynulom školskom
roku sme začali s jeho realizáciou a osvedčil sa nám v dvoch prípadoch. V ďalšom období
ho budeme vyuţívať v rozšírenejšej podobe, no vyţaduje si to dôslednú prípravu
a skúsenosti, ktoré získame len praxou.

 V našej práci sa často stretávame s nepriaznivým hodnotením školy ako celku.

Niektoré skutočnosti, ktoré k nemu vedú, sme popísali vyššie, pri hodnotení negatív.

No škola môţe len do určitej miery zaistiť výborné výsledky. Tie sú vţdy podmienené aj
ďalšími, oveļa reálnejšími faktormi, medzi ktoré určite patrí aj vnútorné konkurenčné
prostredie. To sa dá dosiahnuť zloţením ţiackeho kolektívu a k tomu smerujú naše snahy.
Výsledky školy ovplyvňujú v nemalej miere postavenie školy a verejnú mienku, ale
proces učenia sa v škole je mimoriadne významný. Pre ţiakov (ale aj pre rodičov) nie sú
dôleţité vţdy iba výstupy školy, akými sú testovanie, vysvedčenia, ale tieţ procesy, ktoré
prebiehajú v škole na ceste k získanému vzdelaniu.
Ţiak v škole preţíva svoj ţivot, a preto je pre neho dôleţité aj to, ako výučba prebieha,
aké sú vzťahy medzi učiteļom a ţiakom. Na to, aby sme dokázali realizovať zmeny na
zlepšenie postavenia školy v konkurenčnom vonkajšom prostredí, sme vypracovali
projekt, zameraný na externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace
procesy a rozvoj školy. Vnímame ho ako komplexný proces, ktorý sa bude prelínať celou
prácou v škole, preto povaţujeme za potrebné, aby všetci jeho účastníci pristupovali
k nemu ako k procesu, ktorý má jednoznačne pomôcť a nevnímať ho ako niečo nanútené,
zaťaţujúce a pritom málo efektívne. Prípravné práce sa začali realizovať ešte v uplynulom
školskom roku. Vidíme to ako jednu z ciest na zlepšenie výsledkov a hodnotenia školy.
Dlhodobé strategické ciele sa premietli do hlavných úloh školy a realizujú sa plnením
čiastkových úloh.
V uplynulom školskom roku s nám podarilo zvýšiť vedomostnú úroveň, hodnotenú rôznymi
spôsobmi, ale v konečnom dôsledku opäť hodnotenú cez dosiahnuté priemery, získanie
ocenení umiestnení ţiakov v súťaţiach, umiestnení na stredné školy.
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Inovovali sme školský vzdelávací program podļa najnovších trendov v súlade s
poţiadavkami odberateļov, s prihliadnutím na úpravu Štátneho vzdelávacieho programu,
eliminovali negatívne vplyvy prostredia, inovovali stratégie školy v prevencii rizikového
správania detí a ţiakov, priebeţne aktualizovali interné smernice, napr. Vnútorný poriadok
pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, Internú smernicu o tvorbe a čerpaní
náhradného voļna, čerpaní dovoleniek a voļna z dôvodu návštevy zdravotníckeho zariadenia,
Internú smernicu o školskej dokumentácii.
OPATRENIA SMERUJÚCE KU SKVALITNENIU VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO
PROCESU A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV
V predmetových komisiách a na PR boli sformulované opatrenia, ktoré sa preniesli do
hlavných úloh školy na školský rok 2015/2016.
 Dôslednejšie pristupovať k otázke vymeškávania detí z vyučovania, v opodstatnených

prípadoch vyţadovať lekárske potvrdenie.

 Pri vyššom počte vymeškaných hodín nariadiť komisionálne skúšanie.
 Naďalej pokračovať v rozvíjaní športovej zdatnosti ţiakov, podporovať rozvoj

ich zručnosti hlavne formou krúţkov, ktoré sú zabezpečené na oboch stupňoch
(športová príprava, tenisový, futbalový krúţok, loptové hry, floorbalový).
 Pracovať s nadanými a talentovanými ţiakmi a systematicky ich pripravovať na
súťaţe a olympiády, organizované pre ţiakov 1. a 2. stupňa.
 Zintenzívniť individuálny prístup v práci so slabo prospievajúcimi ţiakmi.
 Mimoriadnu pozornosť venovať príprave ţiakov na T5; T9.
 Naďalej vyuţívať rôzne formy a metódy práce (kríţovky, pesničky, básničky, hry),

záţitkové a skúsenostné vyučovanie.

 Zadávať

samostatné a skupinové
práce, ktoré nielen zvyšujú vedomostné
a komunikatívne zručnosti, ale vedú aj k spolupráci a kooperácii na vyššej úrovni.

 V popoludňajších hodinách vyčleniť priestor pre deti, ktoré majú problémy s domácou

prípravou. Pomoc budú zabezpečovať vyučujúci vo svojom osobnom čase (bez nároku
na mzdu a náhradné voļno – dohodnuté na sekcii TU).

 Vyuţívať kladnú motiváciu na dosiahnutie lepších výsledkov.

Správa bola prerokovaná a schválená v PR dňa

14.10. 2015

Správa bola prerokovaná v Rade školy

13.10. 2015
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