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Návrh uznesenia 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  

Bratislava – Vrakuňa po prerokovaní  

 

 

 

A.                                                   schvaľuje  

 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy,   

Žitavská 1, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa za školský rok 2018/2019.  

 

 

 

B.                                                    žiada 

 

RNDr. Janu Weisovú, riaditeľku Základnej školy, Žitavská 1, 821 07  Bratislava  

zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej 

školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2019.  
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Dôvodová správa 

 

     Riaditeľka základnej školy je povinná v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení vypracovať a predložiť správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy za predchádzajúci školský rok na schválenie zriaďovateľovi. 

     Správa bola riaditeľkou školy po prerokovaní v pedagogickej rade predložená rade školy na 

vyjadrenie. 

     Výsledky hospodárenia základnej školy za predchádzajúci kalendárny rok sú spracované v prílohe . 

     V zmysle vyššie uvedenej vyhlášky predkladáme na schválenie správu Základnej školy, Žitavská 1, 

821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.  
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Uznesenia/stanoviská komisií 
 

 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  
 

Bod 8 

Uznesenie č. 31/2019 zo dňa 12.11.2019 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, 

Žitavská 1, 821 07 Bratislava za školský rok 2018/2019. 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča  

A.      schváliť  
správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Žitavská 

1, 821 07 Bratislava v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za 

školský rok   2018/2019 

 
B.                                                     požiadať 

RNDr. Janu Weisovú, riaditeľku Základnej školy, Žitavská 1, 821 07 Bratislava 

zverejniť správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy 

na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2019 

Hlasovanie:   ZA:    4       /     PROTI:      0      /               ZDRŽAL SA:     0          /    
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Základná škola, Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava 

 

 

Správa  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej 

školy na Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava za školský rok 2018/2019. 
 

                              Predkladá:       

 

                        RNDr. Jana Weisová    

                         riaditeľka  ZŠ      

 

    Prerokované v pedagogickej rade ZŠ dňa 13.9.2019   

  

    Prerokované v Rade školy pri ZŠ, Žitavská 1, 821 07 Bratislava  

     dňa  10.10.2019 

 

  Stanovisko rady školy:  

  Rada školy odporúča Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa 

  s c h v á l i ť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- 

                        vzdelávacej činnosti  ZŠ, Žitavská 1, 821 07 Bratislava za školský rok  2018/2019 

                                     

                        Mgr. Katarína Krajčovičová 

    predseda Rady školy pri ZŠ, Žitavská 1, 821 07 Bratislava  

 

                                                             Stanovisko zriaďovateľa:  

                        Mestská časť Bratislava - Vrakuňa s c h v a ľ u j e 

                        Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

                        ZŠ na Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava za školský rok 2018/2019 

 

                                               ................................................................ 

JUDr. Ing. Martin Kuruc 

starosta 

MČ Bratislava – Vrakuňa 
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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

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

9/2006 Z. z. 

 

3. Koncepcia školy na roky 2018 – 2019. 

 

4. Plán práce ZŠ na Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava na školský rok 

2018/2019. 

 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 

 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ na Žitavskej ul. č. 1, 821 07 

Bratislava. 
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Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy na 

Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava za školský rok 2018/2019. 

I. 

a) Základné identifikačné údaje o škole : (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy           : Základná škola 2. Adresa školy : Žitavská ul.č.1,  

                            821 07 Bratislava 

3. Telefónne číslo       : 02/45241167                              

4.  Internetová adresa : https://zs-zitavska.edupage.org/      

     e-mailová adresa   : skola.zszitavska@gmail.com 

5.  Zriaďovateľ           : Mestská časť Bratislava -Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava  

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Funkcie 

RNDr. Jana Weisová riaditeľ školy (menovaná od 1.7.2014) 

Mgr. Tibor Rusinko zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň 

Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová zástupca riaditeľa školy pre II. stupeň 

p. Želmíra Macková vedúca vychovávateľka ŠKD 

p. Helena Osúchová vedúca ŠK a ŠJ 

p. Vladimír Miklovič vedúci upratovačiek, školník 

 

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

7.1) Údaje o rade školy: 

Rada školy pri ZŠ na Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 13.4.2016 (voľba členov rady školy 

z pedagogických zamestnancov, voľba členov rady školy z nepedagogických zamestnancov a voľba 

členov rady školy z rodičov žiakov). Funkčné obdobie začalo dňom 17. mája 2016 na obdobie 4 

rokov. 
Členovia rady školy do 18.12.2018 :  

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

 1. p. Katarína Krajčovičová Predseda zvolená za pedagogických zamestnancov 

 2. p. Štefan Álló Podpredseda zvolený za rodičov 

 3. p. Ľuboslava Slaninková  zvolená za pedagogických zamestnancov 

 4. p. Helena Osúchová  zvolená za nepedagogických zamestnancov 

 5. p. Iveta Cedulová  zvolená za rodičov 

 6. p. Martina Čermáková kandidát do obecnej 

školskej rady 

zvolená za rodičov 

 7. p. Monika Mayerová  zvolená za rodičov 

 8. p. Stanislav Bruna  delegovaný za zriaďovateľa 

 9. p. Ľubomír Czaja  delegovaný za zriaďovateľa 

10. p. Marek Pospíchal  delegovaný za zriaďovateľa 

11. p. Milan Šindler  delegovaný za zriaďovateľa 

 

 

https://zs-zitavska.edupage.org/
mailto:skola.zszitavska@.sk
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Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa číslo 

23/II/2018 zo dňa 18.12.2018 boli odvolaní nasledovní zástupcovia mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa z Rady školy pri ZŠ, Žitavská 1, 821 07 Bratislava :  

PhDr. Stanislav Bruna, Bc. Marek Pospíchal, Ing. Ľubomír Czaja, Ing. Milan Šindler 

a zároveň zvolení nasledovní zástupcovia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa do Rady 

školy pri ZŠ, Žitavská 1, 821 07 Bratislava : 

PhDr. Stanislav Bruna, Mgr.art. Jana Némethová, JUdr. Marcel Boris, Mgr. Ondrej 

Hrivňák 

Členovia rady školy od 18.12.2018 :  

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

 1. p. Katarína Krajčovičová Predseda zvolená za pedagogických zamestnancov 

 2. p. Štefan Álló Podpredseda zvolený za rodičov 

 3. p. Ľuboslava Slaninková  zvolená za pedagogických zamestnancov 

 4. p. Helena Osúchová  zvolená za nepedagogických zamestnancov 

 5. p. Iveta Cedulová  zvolená za rodičov 

 6. p. Martina Čermáková kandidát do 

obecnej školskej 

rady 

zvolená za rodičov 

 7. p. Monika Mayerová  zvolená za rodičov 

 8. p. Stanislav Bruna  delegovaný za zriaďovateľa 

 9. p. Jana Némethová  delegovaný za zriaďovateľa 

10. p. Marcel Boris  delegovaný za zriaďovateľa 

11. p. Ondrej Hrivňák  delegovaný za zriaďovateľa 
 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019: 

1. Počet zasadnutí rady školy: Rada školy pri ZŠ na Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava     

             sa  v minulom školskom roku stretla 2 - krát. 

2. Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení poslania (úloh)   

             školy: Rada školy pri ZŠ na Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava  sa  zaoberala a riaditeľka 

školy   

             s ňou prerokovala a zároveň  jej predložila na vyjadrenie :  

 

        -     pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho 

procesu, 

        -     stav rozpočtu školy,  

        -     krúžkovú činnosť cez vzdelávacie poukazy, 

        -     školský poriadok, 

        -     počty prijatých žiakov,  

        -     počty tried a oddelení ŠKD,  

        -     počty žiakov v jednotlivých triedach a oddeleniach ŠKD,  

        -     priemernú  naplnenosť tried a oddelení ŠKD,  

        -     počty začlenených (integrovaných) žiakov, 

         -     Školský vzdelávací program a Inovovaný školský vzdelávací program a Výchovný  program, 

        -     Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti,    
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        Základnej  školy na Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava za školský rok 2017/2018,  

- Správu o hospodárení školy,  

- koncepčný zámer, 

      -    doplnenie členov RADY ŠKOLY, 

      -     zmeny v obsadení členov RADY ŠKOLY. 

 

 
 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy :         

                                      

      a) pedagogická rada,  

      b) gremiálna porada,  

      c) pracovná porada,  

      d) sekcia triednych učiteľov a vyučujúcich (samostatne zasadajú vyučujúci na I.   

          stupni a samostatne vyučujúci na II. stupni), 

      e) predmetové komisie (PK) a metodické združenia (MZ):  

 
   

P.č. MZ ,PK Vedúci MZ, PK Za vedenie školy 

1. MZ ŠKD p. Želmíra Macková Mgr. Tibor Rusinko 

2. MZ 1. stupňa Mgr. Daniela Jandurová Mgr. Tibor Rusinko 

3. PK matematika – fyzika – 

informatika 

Mgr. Alžbeta Molnárová  RNDr. Jana Weisová 

4. PK biológia – chémia – geografia  Mgr. Katarína Krajčovičová Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová 

5. PK cudzích jazykov Ing. Helena Sandtnerová Mgr. Tibor Rusinko 

6. PK výchov Mgr. Milena Gecejová Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová 

7. PK slovenský jazyk a literatúra –  

dejepis 

Mgr. Alena Králiková Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová 

 

 

     f) výchovná komisia, 

     g) komisia pre bezpečnosť a ochranu zdravia 

     h) inventarizačná komisia 

     i)  likvidačná komisia 

     j)  žiacka školská rada 

  

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy: 

 

Pedagogická rada:  Je najdôležitejším odborným a poradným orgánom riaditeľa školy.  

                                    Prerokúva,  navrhuje a schvaľuje výchovno – vzdelávacie výsledky, rieši pedagogické   

                                 problémy. 

                                 Zasadanie pedagogickej rady  sa riadi schváleným programom zasadania.  

                                 Zasadnutie  pedagogickej rady riadi spravidla riaditeľ školy alebo je ním  

                                 poverený zástupca riaditeľa          

                                    školy. K návrhom na riešenie  sa členovia  vyjadrujú hlasovaním. Hlasovanie  

                                    pedagogickej   rady je verejné. Radu zvoláva riaditeľ školy v súlade s časovým  

                                 a obsahovým plánom zasadaní pedagogickej rady, spravidla 4 až 5-krát  

                                 v školskom roku. 
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                                  Termíny zverejňuje v mesačnom pláne práce školy. 

 

Gremiálna porada:   Gremiálne porady sú poradným orgánom riaditeľa školy. Riešia najmä  

                                   operatívne úlohy, technické a organizačné otázky zabezpečujúce chod  

                                   školy, členovia sa vyjadrujú  ku koncepčným zámerom školy,  

                                   k operatívnym rozhodnutiam a organizačným opatreniam vedenia školy.  

                                   Riaditeľovi školy  členovia predkladajú odporúčania, námety, návrhy na   

                                   skvalitňovanie riadiacej, kontrolnej, a organizačnej práce. 

                                   Zasadanie gremiálnej porady zvoláva riaditeľ školy podľa potreby. 

 

Pracovná porada:    Je poradným orgánom riaditeľa školy, interné fórum na diskusiu  

                                  o všetkých závažných otázkach týkajúcich sa organizácie, kontroly  

                                  a riadenia školy. Slúži na  oboznamovanie s návrhmi vedenia, získavanie  

                                  podnetov a návrhov, oboznamovanie zamestnancov so školskou  

                                  legislatívou, zákonmi,  vyhláškami, vyhodnocovanie plnenia úloh. 

                                  Pracovnú poradu pedagogických zamestnancov zvoláva riaditeľ školy. 

                                  Sekcie triednych učiteľov a vyučujúcich zvolávajú zástupcovia riaditeľa  

                                  školy.   

                                  Pracovnú poradu vychovávateliek – vedúca ŠKD. 

                                  Pracovnú poradu upratovačiek – školník. 

                                  Pracovnú poradu zamestnancov školskej kuchyne a jedálne – vedúca ŠJ. 

 

Sekcia triednych učiteľov a vyučujúcich: Pripravuje podklady na rokovanie pedagogickej  

                                  rady, detailne analyzuje  výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu  

                                  (dochádzka, správanie  žiakov, prerokúva návrhy na pochvaly,  

                                  pokarhania). 

                                  Sekcie triednych učiteľov a vyučujúcich zvolávajú zástupcovia riaditeľa  

                                  školy podľa plánu práce vždy pred hodnotiacou klasifikačno-  

                                  pedagogickou radou 4 - krát  v školskom roku. Samostatne  zasadajú  

                                  vyučujúci sekcie  I.  a  II. stupňa.  

 

Predmetové komisie a metodické združenia: Metodické združenia a predmetové komisie  

                                  ustanovuje riaditeľ školy. Sú  poradným  orgánom (prac. skupina)  

                                  riaditeľa školy. Plnia metodickú, riadiacu, vzdelávaciu a kontrolnú  

                                  úlohu. Funkciou metodického združenia  a predmetovej komisie je  

 sledovať nové trendy vo vyučovaní, 

 navrhovať úpravy tematických výchovno – vzdelávacích  plánov, 

 koordinovať prácu vyučujúcich, 

 pripravovať podklady na hodnotenie výchovno – vzdelávacích 

výsledkov, 

 navrhovať opatrenia na zlepšenie výchovno – vzdelávacích výsledkov, 

 navrhovať doplňovanie materiálno – technického vybavenia kabinetov, 

 organizovať predmetové olympiády, 

 usmerňovať činnosť svojich členov, 

 organizovať vzájomnú hospitačnú činnosť, 

 zabezpečovať koordináciu vzdelávacích cieľov, 

 formovať  úlohy na overovanie žiackych výkonov. 

 

                                   Predmetové komisie a metodické združenia zvoláva vedúci   

                                   metodického združenia, resp. predmetovej komisie, na základe  

                                   vypracovaného plánu  práce MZ a PK spravidla 4 až 5 - krát  ročne. 

 

Výchovná komisia:   Je pomocným orgánom riaditeľa školy. Zaoberá sa výchovnými   
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                                   problémami žiakov, prerokúva priestupky žiakov v správaní  

                                   a dochádzke do školy. Navrhuje riaditeľovi školy riešenia a opatrenia na   

                                   ich odstránenie, pripravuje návrhy na súčinnosť s Centrom   

                                   pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP),                                    

                                   odborom sociálnych vecí a rodiny.                                                                

                                   Výchovnú komisiu zvoláva výchovný poradca podľa potreby. 

 

Komisia pre bezpečnosť a ochranu zdravia: Je poradným orgánom riaditeľa školy. Sleduje  

                                  dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri prevádzke školy. 1- krát  

                                  ročne uskutočňuje prehliadky objektu školy s dôrazom na kontrolu  

                                  prijatých opatrení pri predchádzajúcej kontrole a predkladá riaditeľovi  

                                  školy návrhy na odstránenie nedostatkov, ktoré by mohli spôsobiť úraz,  

                                  resp. ohrozenie zdravia detí a zamestnancov školy.  

                                  Komisiu zvoláva predseda komisie  raz až 2 - krát ročne. 

 

Inventarizačná komisia: Komisia uskutočňuje kontrolu majetku školy. Riadi  sa osobitnými   

predpismi. Riaditeľ školy zvoláva komisiu písomným rozhodnutím najmenej 

raz ročne pri inventarizácii majetku. Inak zasadá podľa potreby. 

 

 

Likvidačná komisia: Na základe rozhodnutia inventarizačnej komisie a riaditeľa školy sa  

                                   likviduje nepoužiteľný materiál vyradený z inventára školy. 

                                   Komisiu zvoláva predseda komisie. 

  

Žiacka školská rada:    Je pomocným orgánom riaditeľa školy. Reprezentuje žiakov školy.   

                                      Predkladá riaditeľovi požiadavky žiakov, návrhy na zlepšenie       

                                      a humanizáciu života v škole, návrhy na  uskutočňovanie aktivít v škole.  

                                      Podieľa sa na ich organizovaní.   

                                      Žiacku školskú radu zvoláva na základe plánu práce predseda žiackej školskej  

                                      rady. 

                                      Jeho činnosť sa riadi štatútom žiackej školskej rady.  
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b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2018/ 2019  (§ 2 ods. 1 písm. b) 

Trieda Počet 

žiakov na 

začiatku šk. 

roka 

k   15.9. 

Z toho 

žiaci so 

špeciálnymi 

výchovno- 

vzdelávacími 

potrebami 

Z celkového  

počet 

chlapcov 

Z celkového 

počet 

dievčat 

Počet 

žiakov na 

konci 

šk. roka 

k    31.8. 

Z toho 

žiaci so  

špeciálnymi 

výchovno- 

vzdelávacími 

potrebami 

Z 

celkového  

počet 

chlapcov 

Z  

celkového 

počet 

dievčat 

0.A 
10 0 4 6 15 0 7 8 

0.ročník 10 0 4 6 15 0 7 8 

I.A 20 0 11 9 19 1 10 9 

I.B 19 0 12 7 17 0 10 7 

1.ročník 39 0 23 16 36 1 20 16 

II.A 22 0 13 9 23 1 13 10 

II.B 22 1 12 10 21 1 11 10 

2.ročník 44 1 25 19 43 2 24 20 

III.A 22 1 10 12 22 1 10 12 

III.B 20 0 11 9 20 0 10 10 

3.ročník 42 1 21 21 42 1 20 22 

IV.A 18 3 13 5 18 4 13 5 

IV.B 17 1 8 9 16 1 7 9 

4.ročník 35 4 21 14 34 5 20 14 

Spolu  

 0.-4. r. 

170 6 94 76 171 9 91 80 

V.A 23 1 12 11 23 1 12 11 

V.B 24 4 13 11 23 5 12 11 

5.ročník 47 5 25 22 46 6 24 22 

VI.A 23 3 12 11 24 3 12 12 

VI.B 21 3 11 10 22 3 11 11 

6.ročník 44 6 23 21 46 6 23 23 

VII.A 20 3 10 10 21 3 11 10 

VII. B 19 1 8 11 20 1 8 12 

7.ročník 39 4 18 21 41 4 19 22 

VIII.A 18 3 9 9 18 3 9 9 

VIII.B 16 4 8 8 16 4 8 8 

8.ročník 34 7 17 17 34 7 17 17 

IX.A 20 5 11 9 20 5 11 9 

IX.B 21 9 16 5 20 8 15 5 

9.ročník 41 14 27 14 40 13 26 14 

Spolu 

5.-9.r. 
205 36 110 95 207 36 109 98 

SPOLU 

0.-9. 
375 42 204 171 378 45 200 178 
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Počty detí navštevujúcich ŠKD v prvom a druhom polroku šk. roka 2018/2019. 

 

Odd. september október november december január 

zapís plat. * zapís plat. * zapís. plat. * zapís. plat. * zapís. plat. * 

I. 30 28/2 29 27/2 29 27/2 29 27/2 28 26/2 

II. 26 26 24 24 24 24 23 23 24 24 

III. 26 25/1 24 23/1 26 25/1 25 24/1 22 21/1 

IV. 26 26 28 28 28 28 29 29 26 26 

V. 28 27/1 31 30/1 28 27/1 28 27/1 24 23/1 

VI. 28 28 28 28 30 30 30 30 33 33 

Spolu 164 160/4 164 160/4 165 161/4 164 160/4 157 153/4 

 

 

Odd. február marec apríl máj jún 

zapís. plat. * zapís. plat. * zapís. plat. * zapís. plat. * zapís. plat. * 

I. 27 25/2 27 25/2 29 27/2 28 26/2 28 26/2 

II. 22 22 21 21 27 27 27 27 27 27 

III. 21 20/1 19 18/1 26 25/1 26 25/1 26 25/1 

IV. 23 23 22 22 / / / / / / 

V. 24 23/1 24 23/1 28 27/1 31 30/1 29 28/1 

VI. 33 33 32 32 34 34 34 34 32 32 

Spolu 150 146/4 145 141/4 144 140/4 146 142/4 142 138/4 

 * - počet platiacich15,00 € /počet platiacich 1,00 € - sociálny prípad 
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c) Údaje o počte zapísaných žiakov do I. ročníka ZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov 

na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§2 ods. 1 

písm. c) a d) 

 

c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do I. ročníka 

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019 / 2020    

      

Zapísaných Nultý ročník  Odklad školskej 

dochádzky 

Iná ZŠ Nastúpi u nás do 1. ročníka 

35 8 5 7 15 

      

Celkový      

počet Z celkového počtu zapísaných do 1. ročníka  Počet tried 

zapísaných      

Spolu Počet dievčat       

( v  %) 

Počet chlapcov 

 (v %) 

Počet odkladov 

(v %) 

Počet 

nezaškolených 

v MŠ   (v %) 

Samostatne 

35 18 (51,43) 17 (48,57) 5 (14,29) 2 (5,71) 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

      

Celkový      

počet Z celkového počtu zapísaných do 0. ročníka  Počet tried 

zapísaných      

Spolu Počet dievčat       

( v  %) 

Počet chlapcov (v 

%) 

Počet odkladov 

 v našej ZŠ (v %) 

Počet odkladov 

v inej ZŠ (v %) 

Samostatne 

14 4 (28,58) 10 (71,42) 8 6 2 
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c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 
 

     Prehľad o umiestnení žiakov končiacich povinnú šk. dochádzku na ZŠ Žitavská      

    2018/2019 ku 30. 6. 2019 

Počet umiestnených žiakov: 

9. ročník -   39 žiakov 

8. ročník  -  5 žiakov (Z. Mayerová –mimoriadne štúdium) 

5. ročník  -  3 žiaci 

 

c.2.1  žiaci 9. ročníka 

Počet žiakov 

 9. ročníka 

 

40 

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

Gymnázia Stredné odborné školy 

Prijatí Z toho dievčat  Prijatí Z toho dievčat 

0 0 40 14  

Pozn. DO SOŠ nastúpilo 39 žiakov 9. ročníka, 1 žiačka opakuje ročník. 

 

c. 2.2.  Žiaci 5. ročníka 

Počet žiakov 5. 

ročníka 

  

  

46 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ  

Osemročné gymnázia Na iné 

Prihlásení Prijatí Z toho 

dievčat 

Prihlásení Prijatí Z toho 

dievčat 

8 3 1 0 0 0 

  

c. 2.3. Žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

Počet žiakov 

8. ročníka 

 

 

34 

Prehľad o počte žiakov 8. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ  

Bilingválne gymnázia  Na iné 

Prihlásení 

  

Prijatí Z toho dievčat Prihlásení Prijatí Z toho dievčat 

3 3 2 2 2 1  
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d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

d.1.)   I. stupeň 

 

 

 

 

 

    

 

Počet žiakov  

0. ročníka 

Počet žiakov, ktorí dosiahli 

veľmi dobré výsledky 

 (VDV) 

Počet žiakov, ktorí dosiahli 

 dobré výsledky         

  (DV) 

Počet žiakov, ktorí 

dosiahli 

uspokojivé 

výsledky   (UV) 

Počet žiakov, ktorí 

dosiahli 

neuspokojivé 

výsledky (NV) 

15 
15 - - - 

                RVK   - rozvoj komunikačných schopností                                     

                TEV   - telesná výchova 

                ZMR  - zmyslová výchova a základy matematických predstáv     

                PNV  - pracovná výchova 

                RGM - rozvoj  grafomotorických zručností a výtvarná výchova 

                HPD  - hudobno-pohybová výchova 

 

 

  

T

r

a 

Ø 

RGM 
Ø 

RVK 
Ø 

ZMR 
Ø 

HPD 
Ø 

PNV 
Ø 

TEV 

 

NTU 

 

PTU 

 

PRŠ 

Známka 

 zo 

správ. 

2º 

Známka 

zo 

správ. 

3º 

 

Známka  

zo 

správ. 

4º 

 

0.A VDV VDV VDV VDV VDV VDV - - - - - - 

0.  roč VDV VDV VDV VDV VDV VDV - - - - - - 
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T
r

i

e
d

a 

C
el

k
o

v
ý
 

Ø
 z

n
ám

o
k
 

Ø
 

S
JL

 

Ø
 

A
N

J 

Ø
 

N
E

J 

  
  
  

 P
V

O
 (

1
. 
–

 2
..
r.

) 
  
  

Ø
  

P
D

A
 (

3
.–

 4
.)

 

Ø
 

V
L

A
 

Ø
 

M
A

T
 

Ø
 

IN
F

  

Ø
 

H
U

V
 

Ø
 

V
Y

V
 

Ø
 

T
S

V
 

Ø
 

P
V

C
 

 

N
T

U
 

 

P
T

U
 

  

P
R

Š
 

Z
n

á
m

k
a

 z
o
 

sp
rá

v
. 
° 

2
 

2
º 

Z
n

á
m

k
a

 z
o
 

sp
rá

v
.°

 3
 

3
º 

Z
n

á
m

k
a

 z
o
 

sp
rá

v
.°

4
  

4
º 

I. A 1, 16 1, 63 1, 21 1,00 1, 00 - 1, 32 - 1, 00 1, 00 1, 00 - 0 0 0 0 0 0 

I. B 1,23 1, 65 1, 21 1,00 1, 24 - 1, 35 - 1, 24 1, 00 1, 00 - 0 1 0 1 0 0 

1.  roč 1, 20 1, 64 1, 21 1,00 1, 12 - 1, 34 - 1, 12 1, 00 1, 00 - 0 1 0 1 0 0 

II. A 1, 19 1, 61 1, 17 - 1, 22 - 1, 30 - 1, 00 1, 00 1, 00 - 0 1 0 0 0 0 

II. B 1, 25 1, 81 1, 48 - 1, 14 - 1, 24 - 1, 00 1, 00 1, 10 - 0 1 0 0 0 0 

2.  roč 1, 22 1, 71 1, 33 - 1, 18 - 1, 28 - 1, 00 1, 00 1, 05 - 0 2 0 0 0 0 

III. A 1, 14 1, 45 1, 18 - 1, 09 1, 14 1, 50 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 0 2 0 0 0 0 

III. B 1, 33 1, 85 1, 45 - 1, 45 1, 50 1, 90 1, 00 1, 00 1, 05 1, 00 1, 05 1 0 0 0 0 0 

3.  roč 1, 24 1, 65 1, 32 - 1, 27 1, 32 1, 70 1, 00 1, 00 1, 03 1, 00 1, 03 1 2 0 0 0 0 

IV. A 1, 27 1, 83 1, 50 - 1, 17 1, 17 1, 78 1, 00 1, 11 1, 11 1, 00 1, 00 1 0 0 0 0 0 

IV. B 1, 24 1, 38 1, 44 - 1, 19 1, 31 1, 88 1, 25 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 0 0 0 0 0 0 

4.  roč 1, 26 1, 61 1, 47 - 1, 18 1, 24 1, 83 1, 13 1, 06 1, 06 1, 00 1, 00 1 0 0 0 0 0 

0. – 4.r 1, 23 1, 65 1, 33 1,00 1, 19 1, 28 1, 54 1, 07 1, 05 1, 02 1, 01 1, 02 2 5 0 1 0 0 

 

Použité skratky: 

SJL – slovenský jazyk a literatúra       

ANJ – anglický jazyk          

NEJ – nemecký jazyk 

MAT – matematika 

PVO – prvouka (1. a 2. ročník) 

PDA – prírodoveda (3. a 4. ročník) 

VLA – vlastiveda 

HUV – hudobná výchova 

VYV – výtvarná výchova 

INF – informatika  

PVC – pracovné vyučovanie 

TEV / TSV – telesná výchova / telesná a športová výchova
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d.2.) II. stupeň 

T

r

i

e

d

a C
el

k
o

v
ý

 Ø
 

 

zn
á

m
o

k
 

Ø
 

S
J

L
 

Ø
 

A
N

J
 

Ø
 

N
E

J
 

Ø
 

D
E

J
 

 

Ø
 

D
E

J
 

Ø
 

O
B

N
 

Ø
 

E
T

V
 

Ø
 

N
B

V
 

Ø
 

G
E

G
 

Ø
 

M
A

T
 

Ø
 

B
IO

 

Ø
 

F
Y

Z
 

Ø
 

C
H

E
 

Ø
 

H
U

V
 

  

Ø
 

V
Y

V
(V

U
M

) 

 

8
. 

a
 9

. 

ro
č.

 

V
U

M
 

Ø
 

C
zS

J
L

 

 

8
. 

a
 9

. 

ro
č.

 

V
U

M
 

Ø
 

M
E

V
 

Ø
 

IN
F

 

Ø
 

T
H

D
 

Ø
 

C
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A
T

 

Ø
 

T
S

V
 

N
P

U
 

N
T

U
 

P
T

U
 

P
T

U
 

 

P
R

Š
 

P
R

Š
 

Z
n
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k

a 
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 s
p
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v

an
ia

 

2
º 

Z
n

ám
k

a 
zo

 s
p

rá
v

an
ia

 

3
º 

Z
n

ám
k

a 
zo

 s
p

rá
v

an
ia

 

4
º 

V. A 1,63 2,52 1,96 2,05 2,14 - 1,09 1,44 2,36 2,51 2,29 - - 1,00 1,14 - - 1,00

1,14 

1,14 - 1,05 0 0 2 1 0 0 

V. B 1,77 2,59 1,88 2,40 2,10 - 1,12 1,47 2,20 2,48 2,17 - - 1,00 1,22 - - 1,51 1,02 - 1,18 0 5 2 0 0 0 

VI. A 1,76 2,38 2,37 2,20 2,16 1,99 1,00 1,08 1,96 2,20 2,37 1,80 - 1,08 1,22 - 1,78 1,15 1,09 - 1,19 0 0 4 0 0 1 

VI. B 2,04 2,84 2,89 2,40 2,58 2,14 1,14 1,11 2,57 3,44 2,57 1,79 - 1,00 1,01 - 2,36 1,54 1,10 - 1,23 1 1 5 0 0 0 

VII. A 2,13 2,66 2,38 2,06 2,77 1,96 1,26 1,00 2,98 3,11 2,54 2,83 2,86 1,29 1,27 - - 1,49 1,49 - 1,25 0 1 5 1 1 1 

VII.B 2,13 2,94 3,08 1,97 2,59 2,02 1,00 1,00 2,62 2,67 2,47 2,40 1,49 1,00 1,51 - - 1,41 1,15 - 1,17 2 1 3 0 0 2 

VIII.A 1,85 2,44 2,15 1,81 2,31 1,83 1,06 1,00 2,09 2,74 1,98 2,19 2,26 1,00 1,64 2,79 - 1,44 1,01 3,00 1,15 0 1 1 2 0 0 

VIII.B 2,08 2,74 2,50 2,20 2,55 1,98 1,50 1,00 2,44 2,77 2,41 2,33 2,31 1,00 1,26 3,66 - 1,47 1,86 3,65 1,52 0 1 2 2 1 1 

IX. A 2,24 2,79 2,75 3,14 3,06 1,39 1,00 1,33 2,67 3,06 2,60 2,64 2,39 - 1,45 - - 2,02 - - 1,35 0 0 2 5 0 2 

IX.B 2,11 2,94 2,36 2,73 2,10 1,43 1,83 1,10 2,83 2,78 1,92 2,68 2,25 - 1,29 - - 1,39 - - 1,25 2 0 1 0 0 2 

5. – 9.r 1,97 2,70 2,43 2,30 2,44 1,84 1,20 1,15 2,47 2,77 2,33 1,87 2,26 1,05 1,30 3,23 2,07 1,44 1,23 3,33 1,23 5 10 27 11 2 9 

 

Použité skratky: 

SJL – slovenský jazyk a literatúra,   ANJ – anglický jazyk,  NEJ – nemecký jazyk,  DEJ – dejepis, OBN – občianska náuka, ETV – etická výchova, NBV – náboženská výchova, GEG – 

geografia, MAT – matematika, BIO – biológia, FYZ – fyzika, CHE – chémia, HUV – hudobná výchova, VYV – výtvarná výchova, INF – informatika, THD – technika , SEE – svet 

práce, TSV – telesná a športová výchova, VUM – výchova umením, MEV – mediálna výchova, CzSJL -cvičenia zo slovenčiny, CzMAT- cvičenia z matematiky, VUM - výchova 

umením v 9. ročníku, 

 NPU – napomenutie triednym učiteľom, PTU – pokarhanie triednym učiteľom, PRŠ – pokarhanie riaditeľom školy 
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d 3.) Výsledky externých meraní: 

Celoplošné testovanie žiakov 5. ročníka –Testovanie 5 - 2018 

 

 

 

 

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka –Testovanie 9-2019 

 

 

 

 

 

 

 Matematika Slovenský jazyk 

 a literatúra 

Percentuálna úspešnosť triedy V. A 59, 85 % 47,80 % 

Percentuálna úspešnosť triedy V. B 63, 17 % 60,15 % 

Percentuálna úspešnosť školy 61, 50  % 55,00  % 

Percentuálna úspešnosť v rámci Slovenskej republiky 59, 30  % 58,40  % 

Priemerný počet bodov V. A  17, 95   b      15,00b 

Priemerný počet bodov V. B  19,00    b      18,04 b 

Priemerný počet bodov  školy  18, 40   b  16,50b 

Priemerný počet bodov v rámci Slovenskej republiky  17, 80   b  17,50   b 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru 
  +2, 20 % -3, 40 % 

 Matematika Slovenský jazyk  

a literatúra 

Percentuálna úspešnosť triedy IX. A 43, 67 % 48,34% 

Percentuálna úspešnosť triedy IX. B 55, 09 % 52,87 % 

Percentuálna úspešnosť školy 49, 50  % 50,70  % 

Percentuálna úspešnosť v rámci Slovenskej republiky 63, 10  % 62,30  % 

Priemerný počet bodov IX. A      13,10  b 14,50   b 

Priemerný počet bodov IX. B      16,50  b       15,86  b 

Priemerný počet bodov  školy  14, 90   b       15,20  b 

Priemerný počet bodov v rámci Slovenskej republiky  18, 90   b       18,70   b 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru 
-13, 60 % -11, 60 % 
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d 4.) Dochádzka žiakov 0. -9. ročníka v II. polroku školského roka 2018 / 2019 

 

 
 

Trieda Spolu 

vymeš. hodín 

Počet osprav. 

hodín 

Počet 

neosprav. 

hodín 

Ø osprav. hodín 

na žiaka 

Ø neosprav. 

hodín 

na žiaka 

0. A 1136 1136 0 75,73 0 

0. ročník 1136 1136 0 75,73 0 

I. A 1378 1378 0 72,53 0 

I. B 1333 1284 49 75,53 2,88 

1. ročník 2711 2662 49 74,03 1,36 

II .A 1479 1479 0 64,30 0 

II. B 1498 1498 0 71,33 0 

2. ročník 2977 2977 0 67,66 0 

III. A 1163 1163 0 52,86 0 

III. B 986 986 0 49,30 0 

3. ročník 2149 2149 0 51,17 0 

IV. A 1068 1068 0 59,33 0 

IV. B 963 963 0 60,19 0 

4. ročník 2031 2031 0 59,74 0 

V. A 1820 1807 13 78,56 0,57 

V. B 1399 1398 1 60,78 0,43 

5. ročník 3219 3205 14 67,67 0,30 

VI. A 2363 2306 57 96,08 2,38 

VI. B 1449 1445 4 65,68 0,18 

6.ročník 3812 3751 61 81,54 1,33 

VII. A 1833 1769 64 84,24 3,05 

VII. B 1925 1317 608 65,85 30,4 

7.ročník 3758 3086 672 75,27 16,39 

VIII. A 1615 1615 0 100,94 0 

VIII. B 1506 1449 57 90,56 3,56 

8.ročník 3121 3064 57 95,75 1,78 

IX. A 3463 3445 18 172,25 0,9 

IX. B 2015 1925 90 96,25 4,5 

9.ročník 5478 5370 108 134,25 2,7 

Celkom 30392 29431 961 78,07 2,55 
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e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2018/2019  ( §2 ods.1  písm. f) 

Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník základnej školy, ktoré schválilo 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako Učebný plán a Učebné osnovy pre 

nultý ročník základnej školy, s prílohou vzorové Časovo – tematické plány pre nultý 

ročník ZŠ, číslo CD – 2004 – 10152/20037 – 1:091, platné od 1. septembra 2004. 

Štátny a školský vzdelávací program v  9.  ročníku.   

Inovovaný štátny a školský vzdelávací program v 1., 2.,3.,4.  a v 5., 6.,7. ,8. ročníku, ktorý  

schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6.2.2015  

pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015. 

    

I. stupeň       II. stupeň 

 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

1. 
I. A IŠtVP, IŠkVP 

I. B IŠtVP, IŠkVP 

2. 

 

II. A IŠtVP, IŠkVP 

II. B IŠtVP, IŠkVP 

3. III. A IŠtVP, IŠkVP 

III. B IŠtVP, IŠkVP 

4. IV. A IŠtVP, IŠkVP 

IV. B IŠtVP, IŠkVP 

 

 

ŠtVP   – Štátny vzdelávací program 

ŠkVP   – Školský vzdelávací program 

IŠtVP   – Inovovaný štátny vzdelávací program 

IŠkVP                – Inovovaný školský vzdelávací program 

 

 

 

 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

5. V. A IŠtVP, IŠkVP 

V. B IŠtVP, IŠkVP 

6. VI. A IŠtVP, IŠkVP 

VI. B IŠtVP, IŠkVP 

7. 

 

VII. A IŠtVP, IŠkVP 

VII. B IŠtVP, IŠkVP 

8. VIII. A IŠtVP, IŠkVP 

VIII. B IŠtVP, IŠkVP 

9. IX. A ŠtVP, ŠkVP 

 
IX. B ŠtVP, ŠkVP 
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f) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

 

 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 

zamestnanci ZŠ -spolu 48 zamestnanci ŠKD 6 

Z toho PZ* 27 Z toho PZ 6 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 26 - kvalifikovaní 5 

- nekvalifikovaní 1 - nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 1 

Z toho NZ** 10 Z toho NZ 0 

Z počtu NZ  Z počtu NZ 0 

- školský psychológ 0 - upratovačky 0 

- špeciálny pedagóg*** 1 ŠKaŠJ 5 

- upratovačky 4 zamestnanci ŠKaŠJ-spolu 5 

- ostatní (ekonóm, mzdár, atď.) 5   

Spolu počet zamestnancov ZŠ+ŠKD+ŠKaŠJ 
48 

Z celkového počtu zamestnancov školy počet PP 
33 

 

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

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 
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g) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2018/2019 

Odbornosť vyučovania v šk. roku 2018 / 2019 - 1. stupeň 

 

  RKS TEV ZMR PNV RGM HPD        

0.A 6 / 0 2 / 0 4 / 0 3 / 0 4 / 0 3 / 0        

0.ročník 6 / 0 2 / 0 4 / 0 3 / 0 4 / 0 3 / 0        

Ročník 

SJL    

Áno/Nie 

ANJ  

Áno/Nie 

NEJ  

Áno/Nie MAT      

Áno/Nie 

IFV     

Áno/Nie 

VLA   

Áno/Nie 

PVA/PD

A    

Áno/Nie 

ETV  

Áno/Nie 

NBV  

Áno/Nie 

VYV 

Áno/Nie 

TSV/TE

V  

Áno/Nie 

HUV  

Áno/Nie 

PVC  

Áno/Nie 

I.A 9 / 0 0 / 2 
2 / 0 

4 / 0 X X 1 / 0 
1 / 0 1 / 0 

2 / 0 2 / 0 1 / 0 X 

I.B 9 / 0 2 / 0 4 / 0 X X 1 / 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 X 

1.ročník 18 / 0 2 / 2 2 / 0 8 / 0 X X 2 / 0 1 / 0 1 / 0 4 / 0 4 / 0 2 / 0 X 

II.A 8 / 0  2 / 2 X 4 / 0 X X 2 / 0 1 / 0 

 1 / 0 
1 / 0 

2 / 0 3 / 0 1 / 0 X 

II.B 8 / 0 2 / 0 X 4 / 0 X X 2 / 0 2 / 0 3 / 0 1 / 0 X 

2.ročník 16 / 0 4 / 2 X 8 / 0 X X 4 / 0 2 / 0 1 / 0 4 / 0 6 / 0 2 / 0 X 

III.A 8 / 0 3 / 3 X 4 / 0 0 / 2 1 / 0 1 / 0 
1 / 0 

1 / 0 

 1 / 0 

1 / 0   3 / 0          1 / 0 1 / 0 

III.B 8 / 0 3 / 0 X 4 / 0 0 / 2 1 / 0 1 / 0 1 / 0 3 / 0 1 / 0 1 / 0 

3.ročník 16 / 0 6 / 3 X 8 / 0 0 / 4 2 / 0 2 / 0 1 / 0 2 / 0 2 / 0 6 / 0 2 / 0 2 / 0 

IV.A 8 / 0 3 / 0 X 4 / 0 0 / 1 2 / 0 2 / 0  1 / 0 

 1 / 0 
1 / 0 

1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 

IV.B 8 / 0 3 / 0 X 4 / 0 0 / 1 0 / 2 2 / 0 1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 

4.ročník 16 / 0 6 / 0 X 8 / 0 0 / 2 2 / 2 4 / 0 2 / 0 1 / 0 2 / 0 4 / 0 2 / 0 2 / 0 

1. - 4. 66 / 0 18 / 7 2 / 0 32 / 0 0 / 6 4 / 2 12 / 0 6 / 0 5 / 0 12 / 0 20 / 0 8 / 0 4 / 0 

 
RVK   - rozvoj komunikačných schopností                                                                                                                                                   

TEV   - telesná výchova                                                                                                                                                                                                                      

ZMR  - zmyslová výchova a základy matematických predstáv                                                                                                                                                        

PNV  - pracovná výchova                                                                                                                                                                                                                      

RGM - rozvoj  grafomotorických zručností a výtvarná výchova                                                                                                                                                                      

HPD  - hudobno pohybová výchova 
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Odbornosť vyučovania v povinných predmetoch v školskom roku  2018 / 2019 – 2. stupeň 

 

POZNÁMKA:   ÁNO - odborne odučené / NIE - neodborne odučené  hodiny v týždni. 

 

Ročník 

SJL 

Áno/

Nie 

MAT 

Áno/ 

Nie 

ANJ 

Áno/ 

Nie 

NEJ 

Áno/ 

Nie 

OBN 

Áno/

Nie 

DEJ 

Áno/ 

Nie 

GEG 

Áno/

Nie 

BIO 

Áno/

Nie 

FYZ 

Áno/ 

Nie 

CHE 

Áno/ 

Nie 

HUV 

Áno/ 

Nie 

VYV 

Áno/ 

Nie 

VUM 

Áno/ 

Nie 

TSV 

Áno/

Nie 

ETV 

Áno/

Nie 

NBV 

Áno/

Nie 

 

THD 

Áno/ 

Nie 

 

SEE 

Áno/ 

Nie 

 

INF 

Áno/ 

Nie 

 

MEV 

Áno/ 

Nie 

V. A 5/0 5/0 0/3 

3/0 

2/0 x 1/0 0/2 2/0 x x 1/0 1/0 x  

4/0 

1/0 

0/1 

1/0 0/1 x 0/1 x 

V. B 5/0 5/0 2/0 x 1/0 0/2 2/0 x x 0/1 0/1 x 0/1 x 0/1 x 

5. ročník 10/0 10/0 3/3 4/0 x 2/0 0/4 4/0 x x 1/1 1/1 x 4/0 1/1 1/0 0/2 x 0/2 x 

VI. A 5/0 4/0 3/0 2/0 1/0 1/0 0/2 1/0 0/2 x 0/1 1/0 x 4/0 1/0 1/0 

 

0/1 x 1/0 1/0 

VI. B 5/0 4/0 3/0 2/0 1/0 1/0 0/2 1/0 0/2 x 1/0 1/0 x 0/1 0/1 x 0/1 1/0 

6. ročník 10/0 8/0 6/0 4/0 2/0 2/0 0/4 2/0 0/4 x 1/1 2/0 x 4/0 1/1 1/0 0/2 x 1/1 2/0 

VII. A 5/0 5/0 3/0 2/0 1/0 1/0 0/1 2/0 0/1 2/0 0/1 1/0 x 4/0 1/0 1/0 0/1 x 0/1 x 

VII. B 5/0 5/0 3/0 2/0 1/0 1/0 0/1 2/0 0/1 2/0 1/0 1/0 x 1/0 0/1 x 1/0 x 

7. ročník 10/0 10/0 6/0 4/0 2/0 2/0 0/2 4/0 0/2 4/0 1/1 2/0 x 4/0 2/0 1/0 0/2 x 1/1 x 

VIII. A 5/0 5/0 3/0 

3/0 

2/0 

2/0 

1/0 1/0 0/1 1/0 0/2 2/0 1/0 1/0 x 4/0 1/0 1/0 0/1 x 0/1 x 

VIII. B 5/0 5/0 1/0 1/0 0/1 1/0 0/2 2/0 1/0 1/0 x 0/1 0/1 x 1/0 x 

8. ročník 10/0 10/0 6/0 4/0 2/0 2/0 0/2 2/0 0/4 4/0 2/0 2/0 x 4/0 1/1 1/0 0/2 x 1/1 x 

IX. A 6/0 5/0 3/0 2/0 

2/0 

1/0 3/0 0/1 1/0 1/0 1/0 x x 1/0 4/0 0/1 1/0 x x 0/1 x 

IX. B 6/0 5/0 3/0 1/0 3/0 0/1 1/0 1/0 1/0 x x 1/0 0/1 x x 1/0 x 

9. ročník 12/0 10/0 6/0 4/0 2/0 6/0 0/2 2/0 2/0 2/0 x x 2/0 4/0 0/2 1/0 x x 1/1 x 

5. -9. roč. 

 

52/0 48/0 27/3 20/0 8/0 14/0  0/14 14/0 2/10 8/0 5/3 7/1 2/0 20/0 5/5 

 

5/0 

 

0/8 

 

0/0 

 

4/6 

 

2/0 
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h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)   (uvádza sa za školský rok 2018/2019) 

a) kontinuálne vzdelávanie 

Druh kontinuálneho 

vzdelávania 

Názov vzdelávacieho programu Meno a priezvisko vzdelávaného           Priebeh vzdelávania 

ukončené pokračuje prihlásený 

Aktualizačné Možnosti vizualizácie a ich implementácia do 

procesu učenia detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

Mgr. Lucia Borčinová /   

Aktualizačné Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove 

mimo vyučovania 

Mgr. Lucia Borčinová   / 

Aktualizačné Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania Mgr. Lucia Borčinová   / 

Aktualizačné Preventívne stratégie pri zvládaní stresu 

a vyhorenia v pedagogickom povolaní 

Jana Vetrecinová   / 

Aktualizačné Formovanie právneho vedomia vychovávateľov Jana Vetrecinová   / 

Aktualizačné Motivácia v práci pedagogického zamestnanca Jana Vetrecinová   / 

Aktualizačné Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach 

výchovy vo voľnom čase 

Želmíra Macková   / 

Aktualizačné Preventívne stratégie pri zvládaní stresu 

a vyhorenia v pedagogickom povolaní 

Želmíra Macková   / 

Aktualizačné Možnosti vizualizácie a ich implementácia do 

procesu učenia detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

Želmíra Macková /   

 Stredná pedagogická škola Bieloruská 1 Zuzana Hauková  /  

Aktualizačné Didaktická analýza vyučovacej jednotky Katarína Krajčovičová /   
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Aktualizačné Projektové vyučovanie v prírodovedných 

predmetoch 

Katarína Krajčovičová /   

Aktualizačné Rozvíjame čítanie s porozumením v edukácii 

žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ 

Katarína Krajčovičová /   

Kvalifikačné Prípravné atestačné vzdelávanie  Zuzana Krahúneková          /  

Funkčné  Funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických 

zamestnancov 

Svetlana Biskupič Čikelová /   

Kvalifikačné Obhajoba    -   2. atestačná práca Svetlana Biskupič Čikelová /   

Kvalifikačné Obhajoba    -   2. atestačná práca Zuzana Chmolová /   

Aktualizačné Preventívne stratégie pri zvládaní stresu 

a vyhorenia v pedagogickom povolaní 

Ľuboslava Slaninková   / 

Aktualizačné Preventívne stratégie pri zvládaní stresu 

a vyhorenia v pedagogickom povolaní 

Jana Vetrecínová   / 

 Motivácia v práci pedagogického zamestnanca Jana Vetrecínová   / 

Aktualizačné Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického 

zamestnanca prostredníctvom rozvoja 

emocionálnej inteligencie 

Alžbeta Molnárová /   

Inovačné Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich 

pedagogických zamestnancov 

Jana Weisová /   

Kvalifikačné štúdium –

rozširujúce 

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Anna Derajová 
/   

      

      



27 
 

b) jednorazové  vzdelávania 
 

Názov vzdelávania Meno a priezvisko vzdelávaného 

 

Fono2 a Fono 3 – multimediálny program na rozvíjanie komunikačných zručností a slovnej zásoby Mgr. Lucia Borčinová 

Fono2 a Fono 3 – multimediálny program na rozvíjanie komunikačných zručností a slovnej zásoby Želmíra Macková 

Slávnostná Certifikácia Zelenej školy – divadlo Aréna, Bratislava Katarína Krajčovičová 

Florbalové vzdelávanie na FTVŠ UK Bratislava – I. kvalifikačný stupeň Jozef Vnuk 

Expedícia – Fenomény sveta  - ,, EDULAB  “ Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová 

Let´s motivate – ,,Bridge Publishing“ Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová 

Motivate – ,,Bridge Publishing“ Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová 

AITEC- školenie o vlastivede v 4. ročníku Mgr.Zuzana Chmolová 

Medzinárodná konferencia školských knihovníkov Mgr.Zuzana Chmolová 

AITEC- školenie o prírodovede a matematike v  4.ročníku  Mgr.Zuzana Chmolová 

Školenie školských knihovníkov   Mgr.Zuzana Chmolová 

Indícia Roadshow 2018 Bratislava" Alžbeta Molnárová 

Konferencia Hejného metóda – Bratislava Alžbeta Molnárová 

Seminár „Iný pohľad na vyučovanie matematiky“ Mgr. Peter Tóth, PhD. 
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Konferencia „Dva dni s didaktikou matematiky“ Mgr. Peter Tóth, PhD. 

Konferencia „Indícia Roadshow 2018 - Moderný učiteľ“ Mgr. Peter Tóth, PhD. 

Projekt „Expedícia Fenomény sveta“ (zameranie MEV, FYZ) - fenomény sveta pre rok 2018/2019: Komunikácia, Kultúra, 

Slnko, Voda, Vzduch 

Mgr. Peter Tóth, PhD. 

Seminár „Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa“ Mgr. Peter Tóth, PhD. 

Konferencia „Indícia - Učíme pre život 2019“ v Poprade Mgr. Peter Tóth, PhD. 

Školenie k projektu „Expedícia Fenomény sveta“ Mgr. Peter Tóth, PhD. 

Seminár „Učíme (sa) dane“ Mgr. Peter Tóth, PhD. 

Medzinárodná konferencia „Európsky učiteľ 21. storočia“ Mgr. Peter Tóth, PhD. 

3. ročník odbornej konferencie Dva dni s didaktikou matematiky (6. – 7.9. 2018 – FMFI UK Bratislava) RNDr. Jana Weisová 

Celoslovenská konferencia – jesenné zasadnutie : Združenie základných škôl Slovenska (15. – 17.10.2018) RNDr. Jana Weisová 

Regionálna konferencia o výchove a vzdelávaní „Indícia Roadshow 2018 Bratislava“ (25.10.2018) RNDr. Jana Weisová 

Výkon verejnej moci elektronicky v podmienkach samosprávy a školstva (3.12.2018) – Mgr. Michal Belohorec, Ing. Jozef 

Brngál 

RNDr. Jana Weisová 

Vzdelávacie podujatie Aktuálne zmeny legislatívy v oblasti  regionálneho školstva – 15.1.2019 – Univerzita Komenského 

v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania – RNDr. Ľuboš Černý – lektor a odborník na oblasť financovania škôl a školských 

zariadení 

RNDr. Jana Weisová 

Novely účinné v roku 2019 v práci škôl a CPPPaP – JUDr. Danica Bedlovičová – Zväz slovenských vedeckotechnických 

spoločností, Koceľova 15, 815 94 Bratislava – 5.3.2019 

RNDr. Jana Weisová 

Zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov od 1. januára 2019 – Ing. Jarmila Belešová – Kongresová sála Družba, RNDr. Jana Weisová 
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Botanická 25, Bratislava – 13.3.2019 

Odborno – metodický seminár MPC v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky : Aktuálne otázky súvisiace 

s ochranou finančného spotrebiteľa – 20.3.2019 (zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti učiteľov) 

RNDr. Jana Weisová 

Odborný seminár Elektronická schránka školy – novinky a povinnosti v zmysle aktuálnej legislatívy – 15.4.2019 (Centrum 

účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu) 

RNDr. Jana Weisová 

Celoslovenská konferencia – jarné  zasadnutie : Združenie základných škôl Slovenska (24.4. – 26.4.2019) RNDr. Jana Weisová 

Odborno – metodický seminár MPC v spolupráci s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky : Učíme (sa) dane – 

30.5.2019 (implementácia požiadaviek NŠFG do výchovno – vzdelávacieho procesu) 

RNDr. Jana Weisová 

Odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra – 3.6.2019 RNDr. Jana Weisová 

Odborný seminár Práca v elektronickej schránke školy – 13.6.2019 RNDr. Jana Weisová 

Práca s nesúrodou skupinou – školenie NEJ Mgr. Anna Derajová 

Seminár pre výchovných poradcov Mgr. Anna Derajová 

Tréning pre učiteľov – vzdelávanie o utečencoch Mgr. Anna Derajová 

Binnendifferenzierung – Práca s nesúrodou skupinou (30. 8. 2018) Mgr. Viera Töröková 

Komunikačné situácie „OXFORD“ Ing. Helena Sandtnerová 

Dôraz na správnu výslovnosť „OXFORD“ Ing. Helena Sandtnerová 

CLIL na hodinách angličtiny „OXFORD“ Ing. Helena Sandtnerová 
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i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i) 

Aktivity  organizované ZŠ 

 

Všetkým žiakom, rodičom, priateľom našej školy, obyvateľom mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  boli 

hneď na začiatku školského roku ponúknuté niektoré aktivity a zaujímavé projekty, na väčšinu ktorých sme 

ich prostredníctvom pozvánok a plagátikov priebežne počas školského roka pozývali – niektoré boli určené 

len pre žiakov, niektoré aj pre ich rodičov, prípadne širokú verejnosť.   

 

„Učíme pre život“  

aktivity v školskom roku 2018/2019 

 

September 6.  9. 2018 Ochrana života a zdravia II.stupeň 

7.  9. 2018 Ochrana života a zdravia II.stupeň 

7.  9. 2018  Seal Dance School - Tulene 8:00  I. stupeň 

26. 9. 2018   Európsky deň jazykov 

28. 9. 2018   VIA HISTORICA – šermiarsko-divadelná kumpánia I. stupeň  

10:00, II. stupeň 11:00, 

Október 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 

4.  10. 2018    Rozprávkovo – cestička odvahy (spanie v škole) 

10.10. 2018 Koncert INTEGRÁCIA - online 

17.10. 2018 Slávnostné odovzdávanie Certifikátov a diplomov Zelenej školy 

– divadlo Aréna Bratislava 

23.10. 2018 Jesenný deň zdravia (výstavy plodov, príprava ovocných 

a zeleninových mís, zdravých jedál, príprava triedy v duchu 

vylosovaného ovocia, zeleniny..., aktivity) 

23.10. 2018 Tekvica roka (výstava  vyrezávaných tekvíc a zapaľovanie 

o 17.00 hod.) 

25. 10. 208 Imatrikulácia žiakov 0. a 1. ročníka 

26.10.2018 Príbeh hudby I. a II. stupeň – výchovný  koncert online 

8.11. – 11.11. 2018 26. medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA 

14.11. 2018 I. časť príkladov domáceho kola 68. ročníka matematickej 

olympiády, kategória Z9, Z5 

15.11. 2018        KOMPARO 8.,9. ročník 

21.11. 2018 Testovanie 5-2018 

23. 11. 2018 školské kolo 28. ročníka olympiády v anglickom jazyku     

(kategória 1A, 1B, 1C,  kategória 2A, 2B, 2C2,  2D, 2C1) 

23. 11. 2018 školské kolo 28. ročníka olympiády v nemeckom jazyku   

(kategória 1A, 1B, 1C,  kategória 2A, 2B, 2C, 2D)                                               

29.11. a 30.11.2018 

 

Planetárium Galaxis – multimediálna projekcia, od spoločnosti 

ASTRONYX, Hlohovec – I. a II. stupeň ( v telocvični ) 

30.11.2018 Žitavanček – uvítanie detí MČ Vrakuňa 

December 7.12.2018 školské kolo   47. ročníka geografickej olympiády 4.,5. ročník 

7.12. 2018 Vianočný program pre škôlkarov z vrakunských  MŠ  

3.12.2018 Worhshop – Rozhodnutie, o.z. Post Bellum 

8.12.2018 Deň otvorených dverí našej školy 

10.12. 2018  II. časť príkladov domáceho kola 68. ročníka matematickej 

olympiády, kategória Z9, Z5 

Do 10.12. 2018 I. časť príkladov domáceho kola 68. ročníka matematickej 

olympiády, kategória Z6, Z7, Z8 

12.12. 2018  Školské kolo 40. ročníka Pytagoriády, kategória P3, P4, P5 

12.12. 2018  Burza hračiek, kníh a suvenírov 

13.12. 2018 Školské kolo 40. ročníka Pytagoriády, kategória P6, P7, P8 

Do 14.12. 2018 Dejepisná olympiáda – 11.ročník  - školské kolo(C,D,E,F) 
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6.- 9. ročník 

21.12. 2018 Christmasflorbal cup + dievčatá - prehadzovaná 

Január 18. 1. 2019 Korčuľovanie – kurz – 1. stupeň 

31.1. 2019 Bábkové divadlo LIENKA  - ŚKD 

Február 3.2.-8.2. 2019 LVVK pre II. stupeň 

8.2.2019 Školské kolo 54. ročníka chemickej olympiády, kategória D 

15.2.2019 Domáce kolo 60. Ročníka fyzikálnej olympiády, kategória E (9. 

Roč.), F (8. Roč.) 

15.2.2019 Divadlo ,, Na hojdačke – Sofia z predmestia 

21.2.2019 Beseda o hrozbách EXTRÉMIZMU - CPPPaP 

22.2. 2019 Karneval 

 Aktivity pre MŠ 

28.2.2019 II. časť príkladov domáceho kola 67. ročníka matematickej 

olympiády, kategória Z6, Z7, Z8 

Marec 7.3. 2019   Anglické divadlo – DK Vetvár  (8:30 1.stupeň, 10:15 2. stupeň 

(ONLINES) 

11.3.-15.3. 2019 Týždeň čítania (mladí literárni tvorcovia, návšteva knižníc, 

vyrábanie záložiek, čitateľský maratón, dramatizácie, 

zoznámenie s nárečiami, výstavy kníh...) 

18.3. 2019 Kuba – dve tváre slobody, vzdelávací projekt Svet okolo nás – 

DK Ružinov.   11:30 – 12:30 (4.-8.ročník) 

22.3. 2019 Skauting v 221 

 Aktivity pre MŠ 

28.3. 2019 Rovesnícke vzdelávanie ku dňu vody 

Apríl 3.4. 2019   Testovanie 9-2019 

12.,13.4. 2019 Termín zápisu žiakov do 1. ročníka  

 Aktivity pre MŠ 

16.4. 2019 Náhradný termín Testovanie 9-2019 

 

Máj 

11.5.2019 1.sväté prijímanie tretiakov 

12.5.2019 Deň matiek -vystúpenie v 221 pre mamičky... 

30.5. – 7.6.2019 ŠvP  II. stupeň 

Jún 1. 6. 2019 MDD – oslavujú všetky deti 

9.6. – 14.6. 2019 Škola v prírode I. stupeň 

10.6. – 14. 6. 2019 Škola v prírode I. stupeň 

17.6. 2019 Jahodové sady – Dunajská Lužná -1. stupeň 

18.6. 2019 Návšteva detskej onkológie – 2. stupeň- odovzdanie darčekov 

20. 6. 2019 Kráľ detských čitateľov 

21. 6. 2019 Ochrana života a zdravia -2. stupeň 
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Ďalšie aktivity  organizované ZŠ 

 

Všetkým materským školám mestskej časti Bratislava – Vrakuňa boli hneď na začiatku školského 

roku ponúknuté aktivity a zaujímavé projekty, na ktoré sme ich prostredníctvom pozvánok 

a plagátikov priebežne počas školského roka pozývali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 Harmonogram aktivít MŠ pre školský rok 2018/2019   

        

  
Počet 

detí 
Telocvičňa Zrkadlovka 

Aktivity s 

IT 
Ako sa učí 

Aktivity s 

PC 
Tvorivé dielne 

MŠ 

Hnilecká 
25 8.2.2019 xxx 22.2.2019 15.3.2019 29.3.2019 5.4.2019 

za ZŠ, 

Žitavská 
  ŠKD xxx 

p. 

Jandurová           

p. 

Fedorová 

p. Fedorová              

p. Malíčková  

p. 

Biskupič 

Čikelová            

p. 

Molnárová 

p. Chmolová            

p. 

Sloveňáková 

MŠ 

Šíravská 
22 8.2.2019 29.3.2019 7.3.2019 14.3.2019 28.3.2019 5.4.2019 

za ZŠ, 

Žitavská 
  ŠKD 

p. 

Krahúneková 

p. 

Biskupič 

Čikelová            

 p. 

Rusinko 

p. 

Krahúneková           

p. Jandurová 

p. 

Biskupič 

Čikelová            

p. 

Molnárová 

p. 

Krahúneková           

p. 

Bombiaková 

MŠ 

Kaméliova   

I 

24 29.3.2019 8.2.2019 xxx 14.3.2019 xxx xxx 

za ZŠ, 

Žitavská 
  ŠKD 

p. 

Krahúneková 
xxx 

p. Fedorová              

p. Malíčková  
xxx xxx 

MŠ 

Kaméliova     

II 

24 29.3.2019 22.2.2019 xxx 15.3.2019 xxx xxx 

za ZŠ, 

Žitavská 
  ŠKD 

p. 

Krahúneková 
xxx 

p. 

Krahúneková           

p. Jandurová 

xxx xxx 

MŠ 

Kríková   

5.tr. 

22 xxx xxx xxx 15.3.2019 xxx xxx 

za ZŠ, 

Žitavská 
  xxx xxx xxx 

p. 

Sloveňáková          

p. 

Bombiaková 

xxx xxx 

MŠ 

Kríková   

6.tr. 

22 xxx xxx xxx 14.3.2019 xxx xxx 

za ZŠ, 

Žitavská 
  xxx xxx xxx 

p. 

Sloveňáková          

p. 

Bombiaková 

xxx xxx 

MŠ 

Kríková   

7.tr. 

22 xxx xxx xxx 14.3.2019 xxx xxx 

za ZŠ, 

Žitavská 
  xxx xxx xxx 

p. Chmolová            

p. Rusinko 
xxx xxx 
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                 Dňa 6. a 7. septembra 2019 prebehla teoretická a praktická časť k prierezovej téme Ochrana     

                 života a zdravia. 

                Rozprávkovo - cestička odvahy V jedno jesenné, teplé, slnečné, neskoré popoludnie sa naši žiaci I. 

stupňa vrátili do školy so spacákmi a karimatkami, aby si užili športové popoludnie spojené 

s grilovačkou a spaním v škole. Deti si odložili svoje veci v triedach a s pani učiteľkami sa vybrali 

na školský dvor, kde ich čakali športové aktivity. Svoju šikovnosť a obratnosť predviedli v behu 

k trom métam, v triedení šošovice a fazule, v poskokoch v sedemmíľových čižmách, v skokoch vo 

vreci, v nosení lôpt na bruchu..... Vydanú energiu doplnili pri grilovaní, s ktorým nám ochotne 

pomohli rodičia III.A triedy. Aká by to bola detská zábava bez diskotéky? Tá na žiadnej party 

nesmie chýbať. Aj  kroky detí  smerovali do telocvične, odkiaľ znela hudba a svetelná guľa 

pozývala všetkých malých aj veľkých na tanečný parket.  Po diskotéke bolo potrebné prekonať 

svoj strach a odvážiť sa vstúpiť do tmavých chodieb školy. Rozprávkovú cestičku osvetlenú 

sviečkami z triedy do telocvične všetci zvládli na jednotku. Ešte presun do tried, hygiena, uloženie 

do spacákov a hlasy pani učiteliek pri čítaní rozprávok ukladali deti na spánok.  

 

Jesenný deň zdravia sme uskutočnili 23.10. 2019 aktivitami po triedach  v duchu Školy 

podporujúcej zdravie, prierezovej témy  Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. A prebehol aj zároveň 3. 

ročník - Tekvica roka  2018 - súťaž o najkrajšie vyrezávanú tekvicu. Už pred 17,00 hod. začali 

prichádzať rodičia s deťmi a prenášať tekvice do školskej predzáhradky, kde ich zasvietili a 

vyhlásili, odmenili sa žiaci, ktorí vyrezali najkrajšiu tekvicu. 

Imatrikulácia žiakov 0.a 1. ročníka  

Zlatá brána..." si spievali naši najmenší - nulťáci a prváci, keď spoločne vchádzali do veľkej 

telocvične vo štvrtok, 25. októbra 2018. „A bol tu deň s veľkým „I“. Áno, dobre počujete. Veľké 

„I“ ako Imatrikulácia.“ To boli  prvé slová úvodu z príhovoru našej ôsmačky Lucky. Na úvod  si 

všetci pozreli tanec tretiačok a ôsmačiek. Lucka trošku preskúšala vedomosti a nedočkaví žiaci 

všetkým účastníkom predviedli svoje pripravené čísla. Nechýbali básničky a pesničky. Odmenou 

im bol obrovský aplauz. Samozrejme pri vstupe do „študentského života“ museli zopakovať 

prísahu – „SĽUB“, ktorý budú dodržiavať. Nasledovalo pasovanie za riadnych žiakov našej školy, 

prevzali si pamätný list a pokrývku hlavy. Na záver si veselo zatancovali a pochutili 

na sladkej odmene.  

V krásnom  predvianočnom období 7.decembra 2018, sme pozvali k nám do školy aj škôlkarov 

z okolitých materských škôlok Hnilecká, Šíravská, Kríková, Kaméliová. Deti si pozreli náš krásny 

vianočný program, ktorí si pripravili naši žiaci s ich pani učiteľkami. Škôlkarom sa program veľmi 

páčil. Pri predposlednej piesni Vianoce sú zas, neostala žiadna stolička voľná. Deti s ich pani 

učiteľkami  si mohli zatancovať spolu s našimi  žiakmi a hlavne s našim Mikulášom, ktorí rozdal 

detičkám aj sladkú odmenu. Spolupráca so škôlkami, je veľmi dôležitá, aby si deti – predškoláci 

pomaly zvykali na školské prostredie a preto pokračovala  pohybovými aktivitami, tvorivými 

dielňami, účasťou na vyučovaní a aktivitami s použitím IKT aj v 2. polroku školského roka 

2018/2019.  

                V krásnom predvianočnom období sa dňa 8.decembra 2018 v našej Základnej škole Žitavská 1, 

uskutočnil pravidelný, každoročný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Tak ako aj po minulé roky bol 

pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy pripravený  krásny, tento rok o pár čísiel dlhší, 

kultúrny program, ktorí si pripravili šikovné pani učiteľky s ich šikovnými žiakmi. A veru, bolo sa 

načo pozerať. Či už na vianočné vinšovanie súboru Žitavanček, bábkové divadielko, ktoré celé – 

kulisy aj marionety vyrobili len z odpadu naši žiaci - členovia kolégia Zelenej školy, krásne piesne 
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a básne našich najmenších, pekné tančeky, vinšovačky, básničky, pesničky šikovných druhákov, 

nádherné divadielko našich tretiakov, krásna ľudová pieseň štvrtákov, básne a piesne nielen 

v nemeckom a ruskom jazyku. Zavialo nás aj do Ria keď naša Mia zatancovala sambu v krásnom 

kostýme. V programe vystupovali aj naši žiaci, ktorí navštevujú tanečno-pohybové štúdio GA-IA. 

Aj naši štvrtáci, ktorí si tanček pripravili a nacvičili sami. A samozrejme nechýbala naša stálica 

Zdenka, ktorá nás svojimi svetielkujúcimi krídlami preniesla do rozprávkovej krajiny a ukázala aj 

gymnastickú zostavu s kužeľmi.  Šikovné piatačky nás roztancovali so skladbou Vianoce sú zas. 

Príjemnú atmosféru celého programu nám dotváral náš výborný, tanečne a rytmicky nadaný 

Mikuláš aj s našimi zvukármi a moderátormi. Po krásnom vystúpení, pani riaditeľka Janka 

Weisová vyhodnotila našu tradičnú súťaž v pečení najlepšieho koláča. Tento rok sa do súťaže 

zapojilo 13 rodičov, 1 pani učiteľka a 3 žiačky 6. ročníka. 1. miesto získala Tamarka s koláčom 

Veselé čokomousse, 2. miesto vyhrali naše šikovné žiačky Aďka, Adelka a Natalka, ktoré upiekli 

spolu tvarohový koláč s jahodami a 3. miesto vyhral Maťko s jablkovým koláčikom. V tento 

krásny deň si rodičia terajších i budúcich žiakov našej školy pozreli ako sa vyrábajú vianočné 

oplátky, ktoré  nám vyrábal náš bývalý žiak Martin s maminou a v tvorivých dielňach si mohli deti 

s rodičmi a našimi pani učiteľkami a vychovávateľkami vytvoriť zaujímavé, nielen vianočné 

výrobky. O tom, že naša škola bola otvorená dokorán, svedčí aj veľká návštevnosť nielen v našich 

telocvičniach, kde si záujemcovia pozreli a mohli sa aj pridať k obľúbeným, športovým hrám 

florbal a stolný tenis.  

19.12.2018 sa uskutočnila  burza hračiek, kníh a suvenírov. Získali  sme  302,50 Eur, ktoré 

použije Zelená škola na svoju činnosť. 

Žiaci a učitelia, ktorí prispeli do Burzy hračiek, kníh a suvenírov, konanej 19.12.2018: 

Žiaci: II.B      Sebastian Šusnix 

II.A Ela Vysloužilová,  Danko Andrus,  Natália Čibová, Soňa Kmetónyová, Adam Kmetóny, 

Stela Malíková, Diana Šutorová,  Lukáš Pernica,  Robko Takács,  Viktor Budinský, Nikolas  Chrťan,   

III.A Ema Taligová,  Naomi Morávková,  Kristína Kollerová,  Barbora Šutriebková, Michal  Krovinák, 

III.B Filip Jakubec, Gregor Gajdaczek 

IV.A Štefan Tomáš Alló 

IV.B Šimon Šandrik 

V.A Sofia Kvaková,  Vladko Benčík,  Eduard Miľo 

V.B Soňa Čerňanská,  Anna Zajacová 

VI.A Šarlotka Meszárosová 

VI.B Viktor Lukačka,  Denis Pokorný,  Adela Hajóssyová,  Maxim Nikolov,  Adam Mezník 

VII.A Michal Dobiáš,  Adam Sekyra 

VII.B      Sofia Knapová 

VIII.A Nina Karnasová,   

VIII.B Jasmina Sochová, Dominik Šimurda 

VIII.B Lukáš Matejčík 

IX.A Lukáš Karnas 

Učitelia:          p. Jana Weisová , p. Alžbeta Molnárová,   p.Svetlana Biskupič Čikelová 

p.Zuzana Čepelová,  p.Elena Malíčková 

  

Predávajúci – členovia Kolégia Zelenej školy: 

            III.A Naomi Morávková 

             IV.A Ján Koreň 

             VI.B Diana Breitschaft,  Viktor Lukačka,  Adela Hajóssyová,  Maxim Nikolov,   Natália Čizmaziová,   

               Dávid Sukič,  Adam Mezník,    Katarína Buranová, Valéria Tarek,   Denis Pokorný 

 

Christmas florbal cup – školský florbalový turnaj v kategórii mladších aj starších žiakov a 

vianočný turnaj v prehadzovanej sa uskutočnil 21.12.2018         

Poradie ml. žiačky                             Poradie st. žiačky                             

                 1.VI.A                                                1.VIII.B 
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                 2.VII.A                                               2.VII.B 

                 3.VI.B                                                 3.IX.A 

                 4.V.B                                                  4.VIII.A 

                 5.V.A                                                  5.IX.B 

 

 

27. marca 2019  - "Ako sa učí v našej škole" - deň otvorených dverí, kedy rodičia detí mohli 

navštíviť vyučovanie v hociktorej triede 1. aj 2. stupňa a činnosť detí v školskom klube detí v čase 

08.00 - 15.00. 

 

 Bezpečne do školy a bezpečne domov 

Pod týmto mottom sa niesol týždeň dopravnej výchovy v školskom klube detí 1. A triedy. Cieľom 

bolo priblížiť deťom základné pravidlá cestnej premávky hravou, nenásilnou formou. 

Prostredníctvom hier, zábavných aktivít a riekaniek sa deti stávali účastníkmi cestnej premávky – 

vodičmi, spolujazdcami, bicyklistami. 

Vyskúšali si ako sa správajú chodci, ako prechádzajú cez cestu, prečo je dôležité vidieť a byť videný; 

čo sú to ochranné a reflexné prvky; ako sa správať v hromadných dopravných prostriedkoch. Naučili 

sa pomenovať dopravné značky a poznať ich význam. Počas vychádzky si všímali a následne 

hodnotili dopravné situácie a správanie sa ľudí v nich. Dopravná výchova má vo výchovno -

vzdelávacom procese veľký význam. Štatistiky sú alarmujúce a deti vo veku 6 – 15 rokov sa 

podieľajú na nehodovosti vysokým percentom. Cesta do a zo školy, hravé aktivity na nej, obmedzený 

výhľad na vozovku, neschopnosť odhadnúť reálne nebezpečenstvo sú hlavnými príčinami dopravnej 

nehodovosti detí. Hry a aktivity budeme využívať v rekreačných činnostiach a pri pobyte vonku. 

Rovesnícke vzdelávanie ku dňu vody 

Voda,  zriedkavo aqua - chemický vzorec H2O ,  chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Je základnou 

podmienkou pre existenciu života na Zemi. Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra 

kvapalina bez zápachu a chuti. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: v pevnom  ako sneh a 

ľad, v kvapalnom  ako voda a v plynnom  ako vodná para. Najrozšírenejšia látka na Zemi. Je 

podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam na zabezpečenie výživy ľudstva... 

Týmito vetami sa zo školského rozhlasu ozývali hlasy členov Kolégia Zelenej školy na ZŠ, Žitavská, 

ktorí pre žiakov 0. - 4. ročníka pripravili  Rovesnícke vzdelávanie ku Dňu vody. Uskutočnilo sa 

28.marca 2019.Triedy 5. - 8. ročníka mali pripravených 8  stanovíšť. Prvostupniari boli rozdelení  do 

4-5 členných družstiev  a podľa časového rozpisu prešli každým stanovišťom. Tým, že presne 

dodržali harmonogram, dosiahli sme disciplínu a poriadok. V jednej triede riešili hlavolamy, v inej 

poznávali rastliny rastúce vo vode a pri vode, v ďalšej písali básničky a tiež kreslili obrázky na tému 

„ Voda je podmienkou života“.  Zaujímavé stanovište bolo na školskom dvore , kde museli prenášať 

na určitú vzdialenosť vodu v pohárikoch. Nesmeli vyliať, lebo vodou treba šetriť a zároveň preniesť 

jej čo najviac. Deti boli očarené pokusmi  s vodou . Asi  najviac ich fascinovala lávová lampa a 

tancujúce hrozienka vo fľaši so sýtenou minerálkou. Tí najmenší mali radosť pri určovaní živočíchov 

viazaných na vodný ekosystém. Svoje vedomosti mohli prezentovať v KVÍZE o vode 

v multimediálnej učebni. Žiaci 0.ročníka mali pripravené pracovné listy, ktoré vzorne vyplnili. Všetci 

žiaci našej školy strávili dopoludnie v pracovnej atmosfére, pričom sa zabavili, zasúťažili si  

a zároveň sa niečo nové naučili.  

 

Do súťaže o najkrajšiu záložku do knihy alebo obal na knihu sa zapojili v marci venovanom knihám 

naši najmenší nulťáci a žiaci 2.A.Výstavka bola v knižnici, ktorú ste mali možnosť navštíviť. Žiaci 

boli odmenení sladkosťami. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
http://sk.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kvapalina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sneh
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDad
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%A1_para
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4da
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Zápis detí do  1. ročníka v dňoch 12. a 13. 04. 2019  

Deň MATIEK vystúpenie pre mamičky, staré mamičky... sa konalo 7.5. 2019  v spoločenskej sále 

221 tke.                              

            Zážitkové vyučovanie – takto sa vyjadrili žiaci VI. A triedy : Sme žiaci zo 6.A triedy, konkrétne 

skupina 1 anglický jazyk. Teraz by sme sa chceli venovať zvlášť jednej, vlastne dvom hodinám, ktoré 

boli pre nás naozaj nezabudnuteľným zážitkom. Jednou z mnohých tém preberaných v šiestom 

ročníku je JEDLO. V rámci tejto lekcie sme sa okrem názvov jedál učili aj zostaviť recept a osvojiť 

si výrazy týkajúce sa nielen ingrediencií, čiže prísad, ale aj postupu práce. V učebnici sa jeden taký 

nachádza – Apple Crumble – jablkový koláč s mrveničkou. Vyzeral naozaj lákavo, zbiehali sa nás 

sliny pri pohľade na obrázok a tak nie div, že sme s nadšením a radosťou prijali návrh našej pani 

učiteľky, že si v  školskej kuchynke taký upečieme. Keďže príprava si vyžaduje viac času ako jedna 

vyučovacia hodina, stretli sme sa už ráno o siedmej, aby sme všetko stihli. Počas týchto dvoch hodín 

sme sa snažili rozprávať po anglicky. Výrazy a slovíčka, ktoré  sme sa naučili na hodine sme potom 

pri práci použili. Z pripravených ingrediencií sme v skupinkách postupne pripravovali náš sladký 

zázrak. Všetci sme začali rovnako. Umyli sme si ruky. Niektorí umývali jablká, druhí ich šúpali, 

krájali, jedna spolužiačka ich uvarila v ochutenej vode za asistencie pani učiteľky. Ďalší pripravovali 

mrveničku z múky, masla a cukru. My, čo sme pracovali s maslom, mali sme ho takmer všade. Pani 

učiteľka na túto špeciálnu udalosť kúpila tanieriky, servítky a poháriky. Tu sme sa tiež niečomu 

priučili. Ako jednoducho a vkusne je možné prestrieť stôl. Tak ako to už býva, nie vždy všetko vyjde 

ako si človek zaumieni. Naša extra moderná rúra akosi nechcela poslúchať a náš koláčik sa piekol 

dvojnásobne dlhšie. Nakoniec všetko dobre dopadlo. Ak si myslíte, že sme sa hneď dali do jedenia, 

mýlite sa. Opäť prišla ďalšia lekcia -  servírovanie. Na tanierik sme položili nakrájaný kúsok 

jablkového koláčika, ozdobili sme ho mandarínkou, šľahačkou a samozrejme nesmela chýbať ani 

„čerešnička na torte“. Vyzeralo to nielen lákavo ale chutilo to naozaj delikátne. IT WAS 

DELICIOUS! Doma si ho určite upečieme. Okrem zážitkov sme si z tejto hodiny odniesli niekoľko 

ponaučení: angličtinu sme využívali v praxi, nielen teoreticky na hodinách, osvojili sme si nové 

výrazy, naučili sme sa upiecť jablkový mrveničkový koláč, naučili sme sa pekne a vkusne prestrieť 

stôl, originálne servírovať sladkú pochúťku na tanierik a v nekonečnom rade splniť si aj nie obľúbenú 

činnosť na záver – upratať za sebou a dať všetko do pôvodného stavu. 

 

 

2. Aktivity, do ktorých sa ZŠ zapojila 

 

V jesenných a jarných mesiacoch  sme sa zapojili   so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s.  do 8. 

ročníka regionálnej súťaže v zbere papiera a lepenky Malokarpatská školská liga v zbere papiera 

a lepenky. Získané financie sme použili na nákup učebných pomôcok. 

                

Vyučujúci cudzích jazykov sa so žiakmi zapojili do  akcie  Európsky deň jazykov - 26.9.2018  

Vedeli ste, že......?...že v európskej únii sa používa 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych 

alebo menšinových jazykov? 26. septembra sa už od roku 2001 koná podujatie, ktorého cieľom je 

podnieť Európanov učiť sa cudzie jazyky a spoznávať kultúru európskych národov bez ohľadu na 

vek, či už v školách alebo aj mimo nich. 

          

            8.11. – 11.11.2018– sme sa stali aktívnymi účastníkmi  26. medzinárodného knižného veľtrhu 

BIBLIOTÉKA.  I keď je u dnešných teenagerov obľúbený predovšetkým internet a digitálne 

technológie, čítajú čoraz viac radi aj klasické knihy. A preto si ani tento rok  žiaci našej školy 

nenechali ujsť knižný sviatok - medzinárodný  veľtrh kníh - Bibliotéku. Trieda 8. B vyrazila hneď 

ráno, aby  stihla vidieť čo najviac. Vďaka žánrovej rozmanitosti si prišiel na svoje každý. Upútala nie 

len beletria ale aj rôzne učebnice či zaujímavé a netradičné učebné pomôcky. Návšteva tohto 
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kultúrneho podujatia bola príležitosťou učiť sa o histórii Slovenska netradičnou formou – 

z rozprávania o aj autentických zážitkoch ľudí, ktorí túto históriu pomáhali tvoriť. Žiaci sa stretli na 

pódiu Slovenského zväzu knižných vydavateľov  s mladším z dvojice autorov:  Dušan Čaplovič, 

Miloslav Čaplovič  a s krstným otcom knihy  Osmičky v našich dejinách Ľubomírom Feldekom. 

Diskusia o významných dejinných udalostiach v našej bohatej minulosti v rokoch spájajúcich sa s 

číslom osem bola veľmi pútavá. Žiaci sa tak dozvedeli nenásilnou a pre mladých ľudí ľahko 

uchopiteľnou formou o udalostiach spojených s počiatkami najstarších národných dejín, s túžbami a 

snahami po národnej slobode a demokracii v minulom storočí, so vznikom česko-slovenskej 

štátnosti, a napokon i s cestou k zvrchovanému štátu, ktorá prekonala dve totalitné ideológie 20. 

storočia. Že rozprávanie zaujalo, dokazovali aj mnohé otázky žiakov. Jedna z tých zaujímavých od 

našej Zdenky Mayerovej zaujala autora natoľko, že jej venoval výtlačok knihy. 

 

„ ... nech slnko svieti na všetkých ľudí rovnako...“, to bolo motto koncertu Integrácie, ktorý sa 

v tomto roku konal už po desiaty krát pre deti a rodiny, a po tretí krát aj pre seniorov. Charitatívny 

koncert pre deti mal symbolický dátum aj čas - 10. 10. o 10. -tej hodine. Na štadión Ondreja Nepelu 

pricestovali deti z celého Slovenska. O krásne zážitky sa im postarali známi speváci, skupiny 

a športovci, ako napríklad IMT SMILE, Kandráčovci, Dara Rolins, Matej Tóth. Koncert bol 

prenášaný ON LINE a naši žiaci v škole ho tiež sledovali a popri tom si so svojimi učiteľmi vysvetlili 

význam slova integrácia a jej dôležitosť v dnešnom svete. Vo večerných hodinách sa uskutočnil 

koncert pre seniorov a verejnosť. Opäť bol štadión zaplnený takmer do posledného miesta. Na pódiu 

sa predstavili hviezdy, ktoré potešili srdcia staršej generácie, ale aj mladí si zatancovali na známe hity 

Števa Skrúcaného, Sisy Sklovskej, Evy Mázikovej, Ilony Csákovej, Heidi Janků a ďalších. Emotívne 

bolo vystúpenie chovancov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých zo Šoporne. Jedinečný 

koncert plný lásky, úcty a vďaky presne vystihol základný význam slova integrácia a to je spájať, 

zjednocovať, začleňovať, pomáhať deťom, rodinám, seniorom a zdravotne znevýhodneným prežívať 

život krajšie, hodnotnejšie a zmysluplne. 

 

Naša škola obhájila Certifikát a znovu získala vlajku Zelenej školy. Už šiesty  rok sme zapojení do 

medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola. 

17. októbra 2018 sme sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení 12. ročníka, ktoré sa uskutočnilo 

v divadle Aréna, Bratislava. Mohli sme sa tešiť z príhovoru manažéra programu Juraja Oravca 

a riaditeľa centra environmentálnej výchovy Živica Juraja Hipša, kde zástupca nášho Kolégia a pani 

koordinátorky prevzali Certifikát a vlajku Zelenej školy. 

Za 5 rokov naši žiaci spolu s pani učiteľkami, za pomoci rodičov, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

a Bratislavského samosprávneho kraja dokázali urobiť veľa zmien. Z piatich tém: Voda, Energia, 

Doprava a ovzdušie, Zelené úradovanie a obstarávanie, Odpad sme si vybrali tú poslednú  - Odpad . 

Zaviedli sme každodennú separáciu odpadu. Členovia Kolégia sa podieľajú na kontrole, vynášaní 

vytriedeného odpadu do kontajnerov a motivujú ostatných žiakov. Motivovanie sa uskutočňovalo aj 

na rovesníckom vzdelávaní ku Dňu Zeme. Boli tam napríklad stanovištia: „Vieme separovať 

odpad?“, osemsmerovky, poznávanie rastlín a živočíchov, voda a jej ochrana... Urobili sme 

nezvyčajnú „výzdobu“ z odpadu vo vestibule školy. Ďalej žiaci VI.B (členovia krúžku Zelená škola) 

vytvorili bábkové divadielko, ktoré celé – kulisy aj marionety vyrobili len z odpadu. S divadielkom 

vystúpili na slávnostnej akadémii k 40. výročiu  vzniku školy a aj  na dni otvorených dverí našej 

školy.  

Zúčastnili sme sa aj výzvy starostu MČ Vrakuňa Martina Kuruca - „Vyčistime si svoje okolie“ . Na 

brigáde  sa zúčastnili všetky triedy našej školy.  

           Už sa stala tradíciou naša každoročná Burza hračiek, kníh a suvenírov,  ktorá sa tento rok      

           uskutočnila v polovici  decembra.  

           Od vybudovania Eko-učebne  o vyučovanie v nej prejavil veľký záujem žiakov i učiteľov. Počas 

pekných dní sa Eko-učebňa doslova nezastavila od prvej až po šiestu vyučovaciu hodinu. Veríme, že 

naša Eko-učebňa nám bude dlho slúžiť. 
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Tento školský rok si Kolégium Zelenej školy  vybralo tému Voda. Veríme že sa nám podarí zaviesť 

pitný režim prostredníctvom džbánov a trvácnych pohárikov, ktoré by si žiaci mohli nosiť aj do 

„Vodného baru“, ktorý máme v pláne zhotoviť v školskej čajovni.  

                                                           

26.10. 2018 sme sledovali online koncert „Príbeh hudby“, ktorý pripravil Bratislavský chlapčenský 

zbor v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.  

Koncert nás hravou formou previedol dejinami hudby od praveku po hudbu 21. storočia. Na ploche 

50-tich minút sa deti v príbehoch dozvedeli, aká hudba sa hrala v praveku, ako znie 40-hlasný spev, 

alebo aj akou hudbou najlepšie vyjadriť lásku. Koncertný program je jednou z aktivít  na skvalitnenie 

hudobného vzdelávania na Slovensku, pretože klasická hudba je stále živá a aktuálna aj pre súčasnú 

mladú generáciu. Nezanedbateľnou na takejto forme vzdelávania je nenásilná výchova k humanizmu 

a porozumeniu, čo pôsobí aj ako prevencia voči rôznym prejavom extrémizmu. 

 

            Miestna knižnica Vrakuňa nás pozvala na besedu o skautingu. My sme pozvanie radi prijali. A tak 

v piatok 22. marca p. Sandtnerová spolu s 20 žiakmi – piatakmi vybrala do objektu „221“. Na  

prekvapenie piatakov a p.učiteľky -  boli sme tam jediní účastníci. Ostatné ZŠ vo Vrakuni neprišli. 

            Pripravená miestnosť čakala na svojich hostí. Deti si hneď všimli stolík plný „rekvizít“ skautizmu, na 

pódiu skautskú košeľu, niekoľko fotografií skautov v akcii ... a pod. 

Srdečne ich privítala pani Alena Stanová z knižnice a dve skautky Martinka a Miška, ktoré deti 

prostredníctvom prezentácie preniesli do duše skautingu. Mimochodom, skauting je najväčšou 

organizáciou pre deti a mládež na Slovensku aj vo svete. Deti sa dozvedeli  čo-to o histórii skautizmu 

ako takého, že vzniklo v Anglicku a začiatkom minulého storočia na Slovensku. 

Aké je poslanie skautingu,čo obsahuje skautský zákon, čo sú skautské odborky, že skautská ľalia je 

symbolom slovenského skautingu, že skautská uniforma má svoj význam ... a veľa ďalších 

informácií. 

            Žiakov najviac zaujali letné skautské tábory a výpravy. Ako a kde sa konajú, aké sú podmienky 

účasti. Trošku krútili nosom, keď sa dozvedeli, že počas celého dvojtýždňového pobytu nikto nesmie 

mať pri sebe mobilný telefón, iba vedúci. Napokon však uznali, že prišli do prírody, kde mobily 

naozaj nemajú svoje miesto. Po prezentácii sa rozpútala živá beseda. Chlapci aj dievčatá mali veľa 

otázok. Po vyčerpávajúcich odpovediach skautky Martinka a Miška si rozdelili žiakov do dvoch 

tímov a akcia mohla začať. Všetkých  prekvapili pripravené aktivity.. Hra na uzol bola zaujímavou 

skúsenosťou pre deti. Išlo o rozuzlenie rúk. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte takého podujatie. 

Ďalšia úloha im dala riadne zabrať. Stopy zvierat a vtákov na papieri čakali na správne priradenie. 

Mýliť sa je ľudské. Chybičky sa našli. To nevadí. Aspoň sa ich naučili rozlišovať. Záver patril 

skautskej abecede. Vedeli ste, že majú vlastnú abecedu? Žiaci si postupne osvojovali zaujímavé 

znaky a ... nakoniec sa im podarilo ich dešifrovať a napísať heslo v slovenskom jazyku. Bola to 

naozaj krásna bodka za celou touto vydarenou akciou. Zaujíma Vás výsledok? Radi sa s Vami o to 

podelíme, pretože je to akési hlavné motto skautov – 

KAŽDÝ DEŇ UROB NEJAKÝ DOBRÝ SKUTOK. 
            S touto pozitívnou myšlienkou  sa deti poďakovali usporiadateľom, ktorí im s láskou a nadšením 

odovzdali toľko zaujímavých informácií o skautizme.  

            Deň Zeme :  v pondelok 29.4. 2019 žiaci IV.A ZŠ Žitavská využili pozvanie pani Danky Plaškovej z 

Cultus Ružinov na celodenné aktivity ku Dňu Zeme. Žiaci hravou formou triedili odpad, poznávali a 

sadili rastliny, pozreli si divadielko o užitočnosti včiel a na záver sa realizovali v tvorivých dielňach.  

V nedeľu 5. mája 2019 získala naša škola – Základná škola Žitavská 1- titul  ZLATÁ ŠKOLA a 

odmenu tisíc eur v celoslovenskej ankete o najobľúbenejšieho učiteľa -učiteľku na Slovensku- Zlatý 

Amos. Cenu nám odovzdal v nedeľu v Dome kultúry Pezinok na slávnostnom finále poslanec 

Národnej rady Slovenskej republiky p. Mgr. Branislav Gröhling. Cenu si veľmi vážime, veď z celého 

Slovenska sme mali najviac nominovaných učiteľov. Vďaka patrí nielen nominovaným  učiteľom p. 

Alenke Králikovej, p. Svetlane Biskupič Čikelovej, p. Mirkovi Krajňákovi, p. Kataríne 
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Krajčovičovej, p. Zuzane Chmolovej, p. Ivanovi Marčekovi, ale všetkým učiteľom a pani 

vychovávateľkám našej školy, ktorí vytvárajú pre žiakov výbornú atmosféru v triede, učia ich srdcom 

a s láskou. Vďaka patrí  aj našim skvelým žiakom, ktorí o nominovaných učiteľoch písali nádherné 

básničky a príbehy.  

O bohatej  tohtoročnej jahodovej sezóne sa presvedčili p.učiteľky so žiakmi prvého stupňa v 

pondelok 17.6. na jahodovom poli v Dunajskej Lužnej.  Okrem zaujímavého rozprávania o pestovaní 

týchto voňavých červených plodov  sa čo-to dozvedeli aj o ich škodcoch, ale hlavne  mohli ochutnať 

ich sladkú chuť priamo na mieste a nazbierať si za kelímok aj domov. 

AKO V RAJI : 19. jún 2019 – streda ráno – začal sa školský výlet tried 5.A, 5.B a 6.A s ich 

triednymi učiteľmi – p.Tóthom, p. Sandtnerovou a p.Molnárovou. CIEĽ – Česká republika – Zlín, 

ZOO a zámok Lešná. Cesta bola celkom pohodlná, pomerne rýchlo ubiehala a po viac ako dvoch 

hodinách už deti prechádzali bránou prekrásneho parku. Areál je naozaj obrovský poprepletaný 

nádhernými lesmi, kríkmi, lúčkami, prekrásnymi záhradami, chodníčkami i cestičkou, po ktorej 

premávajú vláčiky pomaľované africkými vzormi – tigrí, zebrí... V toľkej nádhere však získavate 

hneď dva bonusy. Ten prvý: blízko vchodu sa týči historická stavba s niekoľkými vežičkami. Tento 

skvost pomenovali Zámok Lešná. Je jeden z menších zámočkov, ale o to príťažlivejší. Prečo? Nejde 

tu iba o nejakú obyčajnú prehliadku zámku. Pani sprievodkyňa hneď po úvodných slovách rozdala 

všetkým pracovné listy s podložkami, kde žiaci museli lúštiť rôzne rébusy, tajničky, či prísť na to, čo 

sa skrýva za nejakým výrazom. Postupne  sa premiestňovali po jednotlivých miestnostiach či 

chodbách a pred nimi sa ocitali tie utajené predmety alebo miesta. Napokon deti vylúštili celú 

tajničku. Ďalším bonusom je  rozsiahla zoologická záhrada, ktorá  sa pýši množstvom exotických 

zvierat. Trasa začína názvom AFRIKA, kde s nadšením sledujete majestátne žirafy, rozšantené opice 

zebry, slony, nebezpečné supy či hyeny, exotické vtáky, mohutné nosorožce a iné. Žijú vo veľmi 

podobnom prostredí ako je ich prirodzené. Trasa je naozaj zaujímavá množstvom zákutí, stavieb 

z hliny či kameňa, drevo je vhodne ozdobené africkými ornamentmi, vyrezávané vzory, nápisy, to 

všetko tak jednoducho zapadá do okolia. Deti očarili  aj prekrásne ázijské záhrady s ich typickými 

rastlinami, kríkmi s neobyčajne zostrihanými tvarmi. Jazierka a malé potôčiky s atypickými 

mostíkmi pridávali na vzrušení a pôžitku z prechádzky.  

j) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

1.Účasť a umiestnenie žiakov v predmetových prírodovedných olympiádach a     

   súťažiach. 

JESENNÝ MATBOJ   

19.10.2018– starší žiaci  - 8., 9. ročník 

Účastníci  (ZŠ Žitavská): 

8. ročník: Semanco Richard 8.A 

              Syuková Nika             8.A 

            Pospechová Lucia 8.A 

9. ročník: Kobelová Lenka 9.B 

            Kobelová Lucia  9.B 

            Koller Lukáš  9.B 

            Steckerová Daniela 9.A 

Umiestnenie družstiev ZŠ Žitavská: 

            8.ročník 29.miesto 

            9.ročník 5.miesto  (z 20 družstiev v danej kategórii) 
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Informatický bobor iBobor  
           V týždni od 12.11.2018-16.11.2018 sa konala on-line súťaž (kreatívnejšie používanie moderných        

            technológií pri učení sa ). Zúčastnili sa vybraní žiaci zo všetkých ročníkov. Úspešnými riešiteľmi sa     

           stali: 

           Pavel Koutný z 5.B                  84     bodov (93. percentil) 

           Tomáš Mihálek z 7.B              70,67 bodov (92. percentil) 

             Jakub Kuchárek z 7.B              52,02 bodov (61. percentil) 

             Jasmine Liana Sochová z 8.B   66,68 bodov (85. percentil) 

             Lukáš Matejčík z 8.B                50,69bodov (53. percentil) 

 

PIKOPRETEK  

Prihlásené družstvá:  5. ročník,  6. ročník, 7. ročník  

PIKOPRETEK  2019        matematicko - športová súťaž 

Umiestnenie družstiev ZŠ Žitavská: 

5. ročník ZŠ Žitavská  -  26.miesto z celkových 36 družstiev 5. ročníka   

            6. ročník ZŠ Žitavská  -  40.miesto z celkových 43 družstiev 6. ročníka   

            7. ročník ZŠ Žitavská  -  32.miesto z celkových 36 družstiev 7. ročníka  

 

           PYTAGORIÁDA  2018/2019 

           Kategória -P3 

Por. 

č. 
Priezvisko a meno Adresa školy 

O
k

re
s 

Čiastkové 

body 
Body 

spolu 
Umiestnenie Body 

za 

úlohy 

Body 

za čas 

33 Gajdaczek Gregor Karel ZŠ Žitavská 1 BA2 12 9 21 33. zo 66. 

 

            Kategória P4 

Por. 

č. 
Priezvisko a meno Adresa školy 

O
k

re
s 

Čiastkové 

body 
Body 

spolu 
Umiestnenie Body 

za 

úlohy 

Body 

za čas 

40 Šandrík Šimon  ZŠ Žitavská 1 BA2 10 10 20 40. zo 69. 

52 Koreň Ján ZŠ Žitavská 1 BA2 11 4 15 52. zo 69. 

 

           Kategória P5 

Por. 

č. 
Priezvisko a meno Adresa školy 

O
k

re
s 

Čiastkové 

body 
Body 

spolu 
Umiestnenie Body 

za 

úlohy 

Body 

za čas 

11 Koutný Pavel ZŠ Žitavská 1 BA2 11 10 21 11. zo 74. 

 

          Kategória P6, P7, P8 

           Nebol nikto úspešný. 
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           Okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY 

           Z6 

P.č. Priezvisko  Meno Škola Kategória 1.príklad 2.príklad 3.príklad Spolu 

59 Gaj Jakub ZŠ Žitavská Z6 2 0 3 5 

66 Lukačka Viktor ZŠ Žitavská Z6 0 0 3 3 

          Bez umiestnenia sa v okresnom kole. 

             Z5 

  Priezvisko Meno Škola 1. 2. 3. Spolu Úsp. poradie 

32 Kvaková Sofia ZŠ Žitavská 6 0 4 10 U 32. - 37.  

38 Melich Evan ZŠ Žitavská 6 0 3 9 U 38. - 43. 

39 Koutný  Pavel ZŠ Žitavská 6 0 3 9 U 38. - 43. 

90 Vilem Dominik ZŠ Žitavská 0 0 3 3 N   

 

           Scratch Cup  

Meno 

Poradie/zo 

všetkých  

Adam Anger 145/173 Základná škola, Žitavská 1, Bratislava 

Jakub Kuchárek 145/173 Základná škola, Žitavská 1, Bratislava 

Tomáš Mihálek 145/173 Základná škola, Žitavská 1, Bratislava 

 

            Komparo 

Testovania sa zúčastnili len žiaci, ktorí mali záujem o testovanie.  

 

            Do školského kola GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY sa zapojili žiaci 4.-9.ročníka: 

            Kategória G ( 4., 5. ročník ZŠ )  - súťažilo 16 žiakov, z toho je 10 úspešných riešiteľov  

            (62,5 %) 

            Kategória G ( 6.,7. ročník ZŠ ) - súťažilo 17 žiakov, z toho je 8 úspešných riešiteľov (47 %) 

            Kategória E ( 8.,9. ročník ZŠ ) - súťažilo 17 žiakov, z toho je 11 úspešných riešiteľov  

            (64,7 %) 

            Spolu sa zúčastnilo 50 žiakov 4.- 9.ročníka, z toho je 29 úspešných riešiteľov čo je 58 %  .  

             Prví traja úspešní riešitelia z každej kategórie postúpili do okresného kola. 

            V okresnom kole nás reprezentovalo 9 žiakov.  

            Úspešní riešitelia boli 4 žiaci  ( 44,44 %) , z toho dvaja sa umiestnili na peknom 4. mieste. 
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2. Účasť a umiestnenie žiakov v predmetových jazykových olympiádach,  

     výtvarných, spoločensko-vedných súťažiach a iných súťažiach. 

 

    OLYMPIÁDA  Z DEJEPISU  VYHODNOTENIE  ŠKOLSKÉHO KOLA  

     VII.roč. 

Poradie Meno a priezvisko Trieda 

      1. Kristína Reimanová VII.A   UR 

 

     VIII. roč. 

Poradie Meno a priezvisko Trieda 

     1. Lukáš Matejčík VIII.B  UR 

 

      IX.roč. 

Poradie Meno a priezvisko Trieda 

      1. Jozef Pospíšil IX.B   UR 

      2.  Peter Ludvík IX.B   UR 

 

 

      Vyhodnotenie okresného kola dejepisnej olympiády (14.2.2019 – štvrtok - 11. ročník, kat. C, D, E, F-       

       ZŠ Vrútocká 28, 821 04 Bratislava, školu reprezentovali: Lukáš Matejčík z VIII. B, Jozef Pospíšil     

       a Peter Ludvik z IX.B, Kristína Rejmanová zo VII. A  

kategória C :                                                                   kategória E : 

 1.   C 16    -   86 bodov                                                   1.   E   5    -    89 bodov      

 2.   C 13   -    71 bodov                                                   2.   E   1   -     77 bodov 
 3.   C   1   -    71 bodov                                                   3.   E   4   -     76 bodov 

 4.   C 10   -    70 b.     ÚR                                               4.   E  13   -     66 bodov    ÚR 

 5.   C   6   -    64 b.     ÚR                                               5.   E  12   -     61 b.           ÚR 
 6.   C   12   -  58 b.                                                          6.   E  18   -     57 b. 

 7.   C  14  -    57 b.                                                          7.   E  15   -     54 b. 

 8.   C  18  -    55 b.                                                          8.   E   2   -      35 b. 
 9.   C   9  -     54 b. - Jozef  Pospíšil                               9.   E   3  -       34 b. 

10.  C   2   -    50 b.                                                        10 .  E 10   -      25 b. - Kristínka 

11.  C   7  -     49 b.                                                                                              Rejmanová 
12.  C   3   -    45 b. - Peter  Ludvik                                                  

13.  C 17  -     44 b.                                                         

14.  C 15    -   44 b.                                                         
15.  C   5   -    44 b.                                                         

16.  C 11    -   39 b.                                                         

17.  C 19     -  33  b. 
 

 kategória D :                                                                 kategória F :       

 1.   D    6   -    81 bodov 
 2.   D    4   -    71 bodov                                              1.   F 12   -    72 bodov 

 3.   D    8   -    68 bodov                                              2.   F   8   -    67 bodov 

 4.   D    7   -    68 b.    ÚR                                           3.   F   3   -    47 b. 
 5.   D  12   -    57 b.                                                     4,   F   1   -    46 b. 

 6.   D    5   -    46 b.                                                     5.   F   7   -    46 b. 
 7.   D    9   -    46 b.                                                     6.   F   9   -    42 b. 

 8.   D  14    -   39 b.                                                     7.   F   5   -    38 b. 

 9.   D  13   -    30 b.                                                     8.   F 10    -   35 b. 
10.  D    3   -    23 b.  – Lukáš                                      9.   F   6    -   31 b. 

11.  D   10   -   13 b.      Matejčík                                10.   F   1    -   20 b. 
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 5.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v školskej        

knižnici, prvá kategória žiakov 2. –  4.  ročníka : poéziu prednášalo 13  recitátorov a prózu 2. 

 Vyhodnotenie :  

            1. miesto   poézia:   Ján Koreň IV. A 

            2. miesto                  Simona Kaiserová IV. B a Michal Krovina III.A 

            3. miesto                  Ema Taligová III.A a Gregor Gajdaczek III.B 

 

           1.miesto   próza:       neudelené 

           2. miesto                   Barbora Šutriepková III.A a Nina Molnárová IV.B 

           3. miesto                   neudelené 

            Do obvodného kola postupujú a našu školu za 1. kategóriu reprezentovať budú  Ján Koreň 

a Barborka Šutriepková.  

 

Reprezentácia školy - 26. ročník obvodného kola súťaže v umeleckom prednese slovenskej povesti   

Šaliansky Maťko  -  obvod  Bratislava II,  v ZŠ Železničná 14, (22. 1. 2019), v II. kategórii (žiaci 4. 

a 5. ročníka) nás reprezentovala Soňa Čerňanská z V. B 

20.6. 2019 priestory miestnej knižnice - 10. ročník „Kráľ detských čitateľov“  - 3. miesto. 

 

 

3. Účasť a umiestnenie žiakov v športových súťažiach.  
 

Reprezentácia školy -turnaj v minihádzanej - 10.10.2018 - miesto: Dom športu - kategória: Žiaci I. 

stupňa ZŠ 

Školu reprezentovali : 

1.Adam Štajgár                                  III.A 

2..Martin Buran                                  IV.B 

3.Miroslav Múdry                              IV.A 

4.Anton Novara                                  IV.A 

5.Walter Werber                                 IV.A 

6.Kevin Rigo                                      IV.A 

7.Dávid Pernica                                  IV.A 

Výsledky: V prvom kole minihádzanárskej ligy ZŠ Žitavská obsadila 3. miesto. 

 

Reprezentácia školy Jesenný atletický míting -  organizuje  pre okolité školy ZŠ na Železničnej ul. - 

žiaci 5. – 9. ročníka si zmerali sily v rôznych atletických disciplínach. Športové dopoludnie sa 

uskutočnilo 5.10.2018.  

 

Reprezentáciu školy na  futbale-  16.10.2018. 
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            Reprezentáciu školy  na turnaji v minihádzanej - 17.10.2018 - miesto: Dom športu - kategória: Žiaci 

I. stupňa ZŠ 

 

Reprezentácia školy v minihádzanej žiakov 5. – 6. ročníka. 

Dátum: 14.11.2018. Miesto: Dom športu 

Školu reprezentovali :  

1.Matej Macháč                                     V.B 

2.Kristián Malík                                     V.A                                                       

3.Adam Mezník                                     VI.B                                                  

4.Jozef Šarkozy                                      V.B                                          

5.David Sukič                                         VI.B                                                                                        

6.Nikolaj Cedula                                     VI.A 

7.Peter Bab                                              VI.B 

8.Maxim Nikolov                                    VI.B 

Výsledky: ZŠ Žitavská obsadila 6. miesto.        

 

Reprezentácia školy v majstrovstvách okresu v basketbale 27.11.2018. Naši žiaci sa umiestnili na 

peknom 3. miesto a získali pohár. 

 

Reprezentácia školy v minihádzanej žiakov  

Termín : 28.11.2018. Miesto :  Dom športu                                            

Kategória: Žiaci I. stupňa 

1.Brian Alex                                       IV.B 

2..Martin Buran                                  IV.B 

3.Samuel Šarkôzy                               IV.A 

4.Anton Novara                                  IV.A 

5.Walter Werber                                 IV.A 

6.Kevin Rigo                                      IV.A 

7.Dávid Pernica                                  IV.A 

Vyhodnotenie: ZŠ Žitavská skončila na 4.mieste z 12.zúčastnených škôl. 

 

Reprezentácia školy v atletike - 5.12.2018 a 19.12.2018 , hala Elán, kategória žiaci I. stupňa ZŠ , za 

žiakov školu reprezentovali :  

1.Margaréta Derkáčová                       IV.A 

2..Kevin Rigo                                      IV.A 

3.Walter Werber                                  IV.A 

4.Brian Alex                                        IV.B 

5.Simona Kaiserová                            IV.B 

6.Iveta Barviková                                IV.B 

Vyhodnotenie : ZŠ Žitavská skončila 5.12.2018 na 4.mieste zo 16.zúčastnených škôl. 

ZŠ Žitavská skončila 19.12.2018 na 5.mieste zo 18.zúčastnených škôl 

 

6.12.2018 – sa zúčastnili žiaci z basketbalového krúžku na Mikulášskom turnaji Šinterligy v ZŠ 

Železničná.   
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15.2.2019  – Šinterliga – Valentínsky turnaj  

            Vyhodnotenie : Počet zúčastnených tímov :  3  (ZŠ Rajčianska, ZŠ Železničná, ZŠ Žitavská) 

            Umiestnenie:  3. miesto 

 

Veľkonočný turnaj -  11.04.2019– Šinter liga: ZŠ, Žitavská 1 – 1. miesto. 

Reprezentácia školy vo vybíjanej – ZŠ Podzáhradná – mladšie žiačky – 30.4.2019, zo žiačok  školu 

reprezentovali :  

1.Fatou Kine                                2006                             VII.B                                           

2.Sara Kovačovičová                   2006                             VII.B 

3.Elia Reilly                                 2007                              VI.A 

4.Katarína Buranová                    2007                              VI.B 

5.Sofia Teplická                           2007                              VI.B 

6.Chorlotte Meszárošová             2006                              VI.A 

7.Simona Čermáková                  2006                               VI.A 

8.Zoja Jamrichová                       2006                               VI.A                  

9.Ema Bezáková                          2007                               VI.A     

10.Hana Balogová                       2006                              VII.B 

11.Dominika Kaiserová               2007                               VI.A 

12.Simona Slezáková                   2007                               VI.A     

Výsledky:   2. miesto 

 

Reprezentáciu školy 29.5.2019 (streda) v POHÁRi   STAROSTU 2019  

Vybíjaná st. žiačky – 3. miesto 

              ml. žiačky – 2. miesto 

Futbal        st. žiaci – 2. miesto 

                 ml. žiaci – 3. miesto  

 

25.6.2019– Hant Arena – „Záverečný turnaj Šinterligy“ –  žiaci  basketbalového krúžku + žiaci 3. – 

6. ročníka a cca 160 povzbudzujúcich detí . 

 

Reprezentácia školy 1. miesto a pohár na turnaji v minihádzanej 7. – 9. ročníkov základných škôl 

v rámci 15. ročníka projektu Športom za duševné zdravie detí . 

 

 

k) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j) 

Projekt Zelená škola 

Od školského roku 2013/2014 sme sa zapojili do projektu Zelená škola. Zelená škola je výchovno-

vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje 

okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro 

i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, 

čím pomáhajú k pozitívnej zmene. 
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Autori projektu sú presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je 

zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy motivujú k realizácii dlhodobých, praktických a 

vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. 

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. 

Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie 

porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov 

a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch. 

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti: 

 schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia; 

 spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne; 

 kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor; 

 byť tvoriví, aktívni a zvedaví; 

 prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia. 

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Mnohým 

učiteľom umožňuje zapojenie školy v programe plniť si sny o zmysluplných aktivitách, rozvíjať sám 

seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť. 

Na ceste k zmene 

Školám ponúka projekt jedinečnú metodiku 7 krokov. Táto sprevádza programom systematicky 

a vedie k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia. 

Školám poskytuje: 

 inšpiratívne a zážitkové workshopy, 

 metodické a informačné materiály,  

 profesionálnych osobných konzultantov,   

 výmena skúseností s inými školami, 

 informačnú podporu. 

Ocenenie práce 

Pri oceňovaní škôl sa zohľadňuje  miera zapojenia žiakov, rozvoj ich samostatnosti, realizácia 

kvalitných environmentálnych aktivít a úspešnosť realizácie 7 krokov.  Vyjadrením ocenenia je 

certifikát Zelená škola a vlajka siete Eco-schools. 

Organizácia programu 

Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. Koordináciu programu na Slovensku 

zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu 

Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for 

Environmental Education. Generálnym partnerom programu je spoločnosť IKEA Bratislava. 

                           

Projekt  KOMPARO 

                    15.11.2018 (štvrtok) – KOMPARO 8., 9. ročník 

                        2.5.2019 (štvrtok) – KOMPARO 4., 6. ročník,  

KOMPARO je v našich podmienkach unikátny systém periodickej, nezávislej, externej 

evaluácie škôl v kľúčových momentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe. 

http://zivica.sk/
http://www.spirala.sk/
http://www.fee-international.org/en
http://www.fee-international.org/en
http://www.ikea.com/sk/sk/
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Zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických 

dát 

 o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov školy v rôznych predmetoch, 

 o tom, ako sa táto vyvíja v čase (umožňuje sledovať trendy a dopady rôznych  

     opatrení), 

 o tom, aké sú výsledky žiakov školy v porovnaní s inými porovnateľnými školami. 

Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijných predpokladov, vďaka ktorým je 

možné vyhodnocovať aj tzv. pridanú hodnotu poskytovanú jednotlivými školami.  

Žiaci sú testovaní v týchto bodoch svojej vzdelávacej cesty: 

 na konci 4. ročníka (na výstupe z I. stupňa a na vstupe na II. stupeň) - modul ZŠ-T-4 

 na začiatku 5. ročníka (na vstupe na II. stupeň) - modul ZŠ-T-5 

 na konci 6. ročníka/prímy OG (priebežné testovanie) - modul ZŠ-T-6 

 na konci 8. ročníka/tercie OG (priebežné testovanie) - modul ZŠ-T-8 

 v 9. ročníku/kvarte OG (na výstupe z II. stupňa) - modul ZŠ-T-9 

            NOVINKY 

 možnosť zapojenia osemročných gymnázií 

 prírodovedný a spoločenskovedný blok v testoch pre štvrtákov, piatakov, šiestakov a    

    ôsmakov  

– v rámci projektu KOMPARO ponúka EXAM žiakom možnosť napísať si priamo v škole 

s dostatočným časovým predstihom presne rovnaké typy testov (zo SJL a MAT), aké ich čakajú v 

„ostrom „ celoslovenskom certifikačnom testovaní žiakov 9. ročníka základných škôl – Testovanie 9. 

Každý účastník testovania KOMPARO dostal od organizátorov  podrobné „vysvedčenie“  s jeho 

vlastnými výsledkami, ktoré  okrem iného obsahovali porovnanie výsledkov žiaka s výsledkami 

ostatných  ôsmakov a deviatakov (jeho umiestnenie v celoslovenskom rebríčku) a zoznam tém (častí 

učiva), ktoré by si mal ešte zopakovať. 

 

 

Projekt  „Škola podporujúca zdravie“ 

Škola je členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR od 1.2.1995. Koordinátorom 

projektu “Zdravá škola” bola p. Slaninková. V rámci tohto projektu úzko spolupracujeme 

s občianskym združením Zdravá spoločnosť, ktorého prezidentkou je Doc. RNDr. Viera Uherčíková 

CSc.. Poslaním OZ Zdravá spoločnosť  je vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov, 

asertívneho správania, tvorivých prístupov  vo výchovnovzdelávacom procese. Dbá 

o environmentálnu výchovu, ozdravenie stravovania, preventívnu a zdravotnú výchovu v školskej 

komunite. Pomáha realizovať program Škôl podporujúcich zdravie. Snaží sa o podporu fyzického, 

duševného i duchovného rastu učiteľov, žiakov a rodičov. 

 

Projekt Infovek 

 

 V škol. roku 2002/2003 sa škola zapojila do projektu Infovek, ktorého základným cieľom bolo 

vybudovať vo všetkých stredných a základných školách na Slovensku internetovo-multimediálne 

učebne napojené na internet, pripraviť moderný výchovno-vzdelávací obsah jednotlivých predmetov 

a vyškoliť tisíce učiteľov v používaní a využívaní moderných informačných a komunikačných 
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technológií. Projekt našej školy bol úspešný. Odvtedy využívame počítačovú miestnosť denne na 

výučbu povinných predmetov a v popoludňajších hodinách na krúžkovú činnosť. 

V školskom roku 2004/2005 sme vypracovali projekt Otvorená škola Infovek, v rámci ktorého sme 

získali 100 000 Sk na aktivity pre našich žiakov, učiteľov, rodičov, občanov Vrakune a na doplnenie 

pomôcok do počítačovej učebne.  

 

Projekt Detský čin roka 

          

Triedy 0.- 9.ročníka sa opäť zapojili do projektu Detský čin roka, v priebehu mája a júna  píšu 

deti o dobrých skutkoch, ktoré urobili, alebo si všimli a oceňujú u svojich rovesníkov. Expertná 

skupina vyberie zo šiestich kategórií /Záchrana ľudského života, Pomoc v rodine, Pomoc 

rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad/ po päť skutkov, ktoré 

nominuje do detskej poroty. V septembri organizátori projektu  vždy oslovujú  školákov, aby sa 

zapojili do detskej poroty, podporili tak dobré skutky svojich rovesníkov a svojím hlasovaním 

rozhodli, ktoré skutky sa stanú Detskými činmi roka . 

Všetky deti, ktoré sa do projektu Detský čin roka zapoja, podporujú zároveň svojich 

postihnutých rovesníkov. Každý ročník si berie pod patronát sociálne inštitúcie, v starostlivosti 

ktorých postihnuté deti žijú. Každý zapojený školák predstavuje totiž jednu symbolickú 

korunu, ktorú spoločnosť Whirlpool Slovakia, spol. s r.o. patronátnym inštitúciám venuje. 

 

Ďalšie projekty 

3 pedagogickí zamestnanci ukončili projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných 

školách. 

2 pedagogickí zamestnanci ukončili  Projekt vzdelávania učiteľov základných škôl v oblasti cudzích 

jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách.   

Od školského roku 2016/2017 realizujeme projekt “Technika hrou od základných škôl” .Cieľom 

projektu “Technika hrou od základných škôl” je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného 

súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené 

pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Základným školám, 

ktoré sa rozhodli zapojiť sa do projektu, bolo poskytnuté akreditované vzdelávanie, metodika 

spolu s pracovnými listami a sada pomôcok na realizáciu aktivít.  

Princípom vzdelávacej koncepcie projektu je rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ 

pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich 

skúseností a vedomostí, pričom aktivity následne vyúsťujú k funkčnému rozvoju manuálnych 

zručností. 

Využili sme možnosť získania dotácie z IROP na budovanie a zlepšenie technického      vybavenia 

jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho a v spolupráci s vyučujúcimi 

fyziky, chémie, biológie sme vypracovali podklady k výzve vydanej Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: 

„Výzva na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební 

rôzneho druhu v základných školách“ o možnosti získania dotácie z IROP na budovanie a zlepšenie 
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technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 

základných školách. 

Oprávnené aktivity: 

a) obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane 

slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí; 

b) obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov; 

c) obstaranie prírodovedných učební; 

d) obstaranie polytechnických učební; 

e) obstaranie IKT učební; 

f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. 

Zapojili sme sa do projektu Podpora rozvoja športu na rok 2019 -poskytnutia dotácie - žiaľ 

neúspešne. 

l) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 

písm. k) .  

           Komplexná inšpekcia č. 11008/2016-2017 bola vykonaná v dňoch od 28. 02. 2017 do 06. 03. 2017. 

           Závery 

 ŠkVP zodpovedal strategickému významu dokumentu školy, bol dobrým východiskom pre realizáciu 

výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. Jeho 

štruktúra bola v súlade s ustanoveniami školského zákona. Nedostatky sa vyskytli v UO, kde 

v predmete výchova umením chýbalo rozpracovanie tematických okruhov, edukačných tém, 

použitých ukážok, procesu a edukačného výstupu podľa ŠVP. Tento nedostatok bol odstránený a UO 

boli dopracované podľa stanovených požiadaviek a kritérií. Dobrú úroveň mala oblasť 

pedagogického riadenia. Jeho silnými stránkami bolo vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej 

dokumentácie v súvislosti s procesom výchovy a vzdelávania, výkon štátnej správy v 1. stupni 

a podpora odborného rastu pedagogických zamestnancov. Zlepšenie si vyžaduje práca MZ a PK pri 

odovzdávaní si informácií zo vzdelávacích aktivít a hľadanie metód a foriem práce na zlepšenie 

výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. V rámci kontrolnej činnosti vedenia školy neboli 

v hospitačných záznamoch uvedené žiadne negatívne zistenia, avšak podľa výsledkov školskej 

inšpekcie bolo vyučovanie v škole na priemernej úrovni. Klíma a kultúra školy boli veľmi dobré, 

medzi školou a rodičmi prevláda podpora a spolupráca. Poskytované služby školy boli na veľmi 

dobrej úrovni vďaka kvalitnej práci výchovnej poradkyne, ktorá úzko spolupracovala so špeciálnou 

pedagogičkou a so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie. 

 Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni. Vhodne a esteticky bol upravený 

interiér a exteriér školy, škola mala dostatok učebníc, vybavenie učebnými pomôckami bolo väčšinou 

postačujúce, nepostačujúce (zastarané) bolo vybavenie učebne chémie, fyziky a školských dielní 

(Materiálno-technické podmienky). Využívanie didaktickej techniky vrátane IKT bolo zaznamenané 

iba na tretine hodín. Škola venovala pozornosť podmienkam na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia. Zlepšenie si vyžaduje zvýšenie odbornosti vyučovania, nakoľko niektoré predmety, prípadne 

časť vyučovacích hodín ďalších predmetov, boli vyučované neodborne. 
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 Kladmi vyučovania boli pozitívna a priaznivá pracovná atmosféra navodzovaná učiteľmi 

empatickým prístupom a povzbudzujúcim hodnotením výkonov žiakov, rozvíjanie ich poznávacích 

kompetencií zadávaním úloh na aplikáciu na väčšine sledovaných hodín. Výrazným pozitívom 

učenia sa žiakov bolo správne využívanie nadobudnutých vedomostí a zručností pri riešení úloh, 

menej príležitostí dostali na prezentovanie hodnotových postojov a prácu vo dvojiciach alebo 

v skupinách. 

           Písomné materiály použité pri školskej inšpekcii: 

            školský vzdelávací program, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2015/2016, koncepčný zámer rozvoja školy, plán kontrolnej činnosti na školský rok 

2016/2017, školský poriadok, pracovný, organizačný poriadok školy, prevádzkový poriadok 

odborných učební, doklady o vzdelaní vedúcich pedagogických zamestnancov a ďalších 

pedagogických zamestnancov, ročný plán kontinuálneho vzdelávania, plány práce metodických 

orgánov, zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady, metodických orgánov a pracovných porád, 

triedne knihy, triedne výkazy a katalógové listy žiakov, záznamy z kontrolnej činnosti a hospitácií, 

rozhodnutia vydané riaditeľkou školy, protokoly o komisionálnych skúškach, dokumentácia 

výchovnej poradkyne, dokumentácia koordinátorky preventívnych činností, dokumentácia žiakov so 

ŠVVP, rozvrhy tried, osobné rozvrhy učiteľov, záznamy o záujmovej činnosti žiakov, evidencia 

úrazov, informačný dotazník pre riaditeľku základnej školy, autodiagnostický dotazník pre učiteľa, 

dotazník pre pedagogických zamestnancov, dotazník pre žiakov, dotazník ku kontinuálnemu 

vzdelávaniu pre učiteľov. 

 

m) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)  

 

Škola bola projektovaná ako 18-triedna a otvorila svoje brány  5. septembra 1977. V školskom roku 

1977/78 nastúpilo 900 detí.  

Od šk. roku 1996/97 malo v budove základnej školy prenajaté priestory Súkromné slovanské 

gymnázium (SSG). Prenájom skončil 31. októbra 2012. 

Od 1. 9. 2013 využívajú študenti a zamestnanci SSG školské stravovacie zariadenie (obedy) 

a prenajímajú si telocvičňu na hodiny telesnej výchovy. Všetky ich  kmeňové učebne sú od 1. 11. 

2012 presťahované do priestorov na Vážskej ul. 

 

Po odchode SSG časť priestorov využíva škola, vybudovala sa odborná učebňa s interaktívnou 

tabuľou a dve triedy 0. ročníka.  Tri miestnosti bezodplatne využíva Mestská časť Bratislava -

Vrakuňa na archív.  

Od 1.9.2019 malo päť  miestnosti k prenájmu  schválených  Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa 

Občianske  združenie ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava. Prenájom ukončili k 31.7.2017. 

 

V šk. roku 2018/2019 bolo v priestoroch budovy 375 žiakov základnej školy (ZŠ) v 19 triedach. 

Obe telocvične sú každý deň vyťažené od 8.00 hod. a končí sa v nich  vyučovanie telesnej výchovy, 

telesnej a športovej výchovy,  športových hier, pohybovej prípravy v jednotlivých dňoch v neskorých 

popoludňajších hodinách, o 16.25 hod.. Po týchto hodinách nasledujú  prenájmy telocviční.  

Výučba v rámci mnohých predmetov prebieha aj v dvoch  počítačových  učebniach a v siedmych 

učebniach s interaktívnou tabuľou ( z toho 1 v jazykovom laboratóriu, 5 v kmeňových triedach a 1 

v samostatnej učebni).  

Súčasťou školy je aj školský klub detí (ŠKD), školská jedáleň (ŠJ) a školská kuchyňa (ŠK) a školská 

knižnica. ŠKD disponuje herňou. 
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Základná škola otvorila 3. septembra 2018 svoje brány 42 - krát. Tomu zodpovedá aj technický stav 

objektu vzhľadom na roky pretrvávajúce podfinancovanie školstva. 

Napriek tomu sa nám  vlastnými silami,  s pomocou zriaďovateľa a v minulosti aj Súkromného 

slovanského gymnázia  za posledné roky podarilo z tých vyšších investícií : 

- vymeniť podlahovú krytinu na hlavnom schodišti, pričom sumou cca  3 600 € sa podieľalo SSG 

a sumou cca 1 600 € ZŠ 

- vymeniť podlahu v školskej kuchyni v hodnote cca 5 000 € 

- vymeniť podlahovú krytinu v jednej triede, vo vstupnej hale školy a na chodbe pri šatniach  

  cca 9 000 € 

- zakúpiť 2 ohrievacie pulty do ŠJ v hodnote cca 3 000 €  

- v školskej jedálni sme vymenili stoličky v hodnote cca 3 100 €   

- výmena podlahovej krytiny v niektorých triedach a na chodbách 

- rekonštrukcia bojlerovne  cca 13 500 €  

- nové lavice a stoličky do všetkých tried školy 

Z rozpočtu školy sme počas školského roka  riešili predovšetkým zaplatenie faktúr,  povinné revízie, 

havarijné stavy, deratizáciu. 

V mesiacoch apríl – august 2015 sme realizovali obnovu objektu ZŠ na Žitavskej ul. č. 1, 

Bratislava v rámci projektu ISRMO (Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí) 

 

V rámci ISRMO sa mali realizovať nasledovné práce : 

 

a) Obnova a zateplenie strechy a fasády budovy školy 

Pre zvýšenie energetickej efektívnosti bola fasáda budovy zateplená zateplovacím kompaktným 

systémom s polystyrénom XPS hr. 100 mm. Strecha nad blokmi A,B,C bola zateplená minerálnou 

nehorľavou vatou do spádu hr. 120 ÷ 240 mm a strechy nad telocvičňou zateplením TI PUR hr. 80 

mm s novou povrchovou úpravou fasády a s novými klampiarskymi výrobkami. Na základe tepelno-

technického posudku bude po zrealizovaní opatrení dosiahnutá 54,02 % úspora tepla. Predbežné 

zatriedenie do energetickej triedy na vykurovanie podľa vyhlášky c. 364/2012 je „C“ oproti súčasnej 

triede „E“. Po zateplení bude budova spĺňať  všetky kritériá tepelno-technických vlastností 

stavebných konštrukcií. Pri vstupe do budovy sa z úrovne chodníka zrealizovala nová vstupná rampa 

pre bezbariérový prístup. 

 

b) Inštalácia bleskozvodu 

V rámci stavby sa demontoval jestvujúci vonkajší bleskozvod a po zateplení fasády a strechy budovy 

sa namontoval nový bleskozvod v súlade s platnými STN a vyhláškami. 

 

c) Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy 

Projekt riešil výmenu armatúr na každom vykurovacom telese a následné vyregulovanie 

vykurovacieho systému v objekte Základnej školy na Žitavskej ulici. Dôvodom bola obnova 

technicky nevyhovujúceho zariadenia, ako aj neekonomická prevádzka vykurovacieho zariadenia. 

 

d) Kompletná sanácia rozvodov a kanalizácie  
Boli vymenené vnútorné vodovodné rozvody v plnom rozsahu vrátane stúpačiek a ležatých rozvodov 

v prvom podzemnom podlaží. Obnovené boli pripojovacie potrubia k jednotlivým umývadlám a 

uzatváracie armatúry na každej zo stúpačiek. Vo vnútornej kanalizácii bolo obnovené zvodové 

potrubie vedené pod stropom prvého podzemného podlažia a tiež ležaté potrubia zo šatní v objekte 

telocvične. Odpadové potrubia sa menili v rekonštruovaných častiach v plnom rozsahu. 

 

e) Obnova hygienických zariadení a šatní  
V rámci stavby boli obnovené podlahy a steny z keramických dlaždíc a obkladov v spoločných 

hygienických zariadeniach WC žiakov, učiteľov, upratovacie komory a sociálne zariadenia v šatni pri 

telocvični. Zároveň boli v sociálnych zariadeniach vymenené zariaďovacie  predmety a opravené 

dvere. Na prvom podlaží bolo vybudované jedno WC pre imobilných. Na základe uvedených 
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stavebných úprav bol v celej škole zvýšený celkový technický aj hygienický štandard zariadení na 

osobnú hygienu a vyriešené nápravné opatrenia, ktoré v tejto súvislosti zadal škole štátny zdravotný 

dozor po vykonaní hygienickej previerky. 

 

            f) Obnova vzduchotechniky  
            Priestory varne a príslušné priestory prípravy pri kuchyni mali mat novú povrchovú úpravu podláh 

a stien, ale nemajú. Vetranie kuchyne je riešené novým vzduchotechnickým zariadením, ktoré 

zodpovedá súčasným potrebám a právnym normám – nad najväčšími zdrojmi pary a tepla sú osadené 

odsávané digestory s osvetlením a možnosťou ich jednoduchej údržby a čistenia. Tým sa vyriešila 

hrozba prípadného požiaru zo starej vzduchotechniky. Na odsávací odvod vzduchu sú napojené aj 

odsávania z priestoru výdaja stravy a umývania riadu. Tu sa bude znehodnotený vzduch odsáva cez 

lapače tuku osadené na potrubí. V sprchových kútoch v šatniach je inštalovaná vzduchotechnika 

nevyhnutná na odvetranie v súlade s hygienickými normami. Realizáciou projektu bolo dosiahnuté 

vytvorenie bezbariérového vstupu do budovy základnej školy a zároveň bezbariérovú úpravu 

sociálneho zariadenia. Vďaka uvedeným stavebným úpravám umožníme zdravotne postihnutým 

žiakom, pedagógom či návštevníkom školy podmienky pre integráciu medzi zdravú populáciu a tým 

aj prístup k vzdelávacej infraštruktúre. 

 

            Rekonštrukčné práce v našej základnej škole mali byť  realizované vo výške 818 382 €, napokon to 

malo byť podľa zmluvy o dielo č.20/2015 vo výške 670 363, 67 €  a sčasti počas plnej prevádzky. 

Z týchto dôvodov sme museli činnosť školy a všetky aktivity flexibilne prispôsobovať. 

           Počas školského vyučovania museli byť operatívne riešené  vzniknuté situácie a všetky 

zainteresované strany – zamestnanci, deti, rodičia – museli dôsledne dodržiavanie BOZP počas 

rekonštrukčných prác. 

 

            Potreba opráv a havarijný stav  budovy a školského areálu Základnej školy na Žitavskej ul. č. 

1, 821 07 Bratislava po realizácii ISRMO 

 

            Na základe toho, čo bolo v  rámci ISRMO zrealizované, sa veľa havarijných problémov  po 

uskutočnení týchto prác vyriešilo a veľmi veľa problémov zostalo, keďže projekt na niektoré veci 

zabudol (?) : 

 

Medzi pretrvávajúce problémy patrí  naďalej : 

1. Odstrániť teplovzdušné agregáty v telocvičniach , sú v havarijnom stave, prehrdzavené a slzia. 

V školskej jedálni sme ich v minulom školskom roku odstránili na vlastné náklady. 

 

2. V priestoroch školskej jedálne vlhnú steny a stĺpy, v ktorých je zabudované kanalizačné potrubie, 

zrejme je to z dôvodu prasknutého potrubia alebo rozsušených ucpávok v spojoch potrubia. Je to len 

domnienka, pretože túto časť odtokov treba otvoriť, čo vyžaduje dosť rozsiahle búracie práce.  

3. Výmena sklených dvojkrídlových dverí a presklených stien v celej budove školy, niektoré sú 

v takom stave, že musia byť uzamknuté a nemôžeme ich používať. Pánty sú v takom stave, že hrozilo 

vypadnutie týchto dverí. 

4. Podlahové krytiny (predovšetkým v triedach a na chodbách)  je potrebné riešiť v dohľadnej dobe, 

keďže rokmi sú z hľadiska bezpečnostného a zdravotného nevyhovujúce. Na ich zhoršenom stave sa 

podpísalo v značnej miere aj nešetrné zaobchádzanie zo strany zhotoviteľa projektu ISRMO. 

Podlahové krytiny je potrebné vymeniť na jednej chodbe, pričom výmena na jednu chodbu je v sume 

cca 7 000 €. Na dvoch chodbách sa nám podarilo v školskom roku 2017/2018 vymeniť podlahové 

krytiny z vlastného rozpočtu. Výmena podlahovej krytiny v jednej triede je cca 1 700 €, potrebné je 

vymeniť podlahovú krytinu v 15 triedach, čo predstavuje náklady vo výške cca 25 500 €. 
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5. V dňoch 3.12. – 7.12.2012 bol v stravovacom zariadení pri Základnej škole na Žitavskej ulici č. 1, 

Bratislava, vykonaný p. Martou Šarmírovou audit systému správnej výrobnej praxe – správa číslo : 

2012/38/RÚVZ BA hl. m.  

 Na základe zistených nedostatkov  bol vypracovaný protokol o nezhode - všetky zistenia organizácia 

akceptovala. 

Časť nedostatkov z bodu 1. zostala naďalej nevyriešená :  

1. technologické vybavenie varne je nedostatočné, chýbajú dva kotle, panvica a sporák 

Po podpise protokolu o nezhode zo dňa 7.12.2012 sme zriaďovateľa informovali  o vykonanom 

audite a jeho záveroch  listom č. 449/2012 zo dňa 10.12.2012  a zároveň sme ho požiadali 

o dofinancovanie školskej jedálne v roku 2013 za účelom odstránenia zistených nedostatkov. 

Odpoveď sme dostali 20.3.2013 s prísľubom odstránenia nedostatkov do 31.8.2013 . Uvedený 

nedostatok nie je  do dnešného dňa odstránený. V r. 2015 bol z réžie  dokúpený sporák v hodnote 

1 428, 77 €. Chýbajú stále 2 elektrické kotle s objemom 80 l, hodnota 1 kotla je cca 3 000 € (3 000 € 

x2 = 6 000 €) a elektrická panvica s objemom 120 l, ktorej hodnota je cca 3 500 €. 

 

6. Neodkladne je potrebné z hľadiska bezpečnostného a hygienického  riešiť stav telocviční 

kompletnou rekonštrukciou, šatní pri telocvičniach, chodby, náraďovne a vestibulu pri 

telocvičniach. 

7. V poslednej periodickej správe z odbornej prehliadky a odborných skúškach elektrického 

zariadenia máme okrem iného uvedené: Vykonanou odbornou prehliadkou a skúškou bolo 

konštatované, že nainštalované elektrické zariadenie je spôsobilé bezpečnej prevádzky pri dodržaní 

technických podmienok výrobcov spotrebičov a prístrojov, ale len do najbližšej rekonštrukcie, 

pretože elektrická inštalácia je vyhotovená podľa STN platných v čase jej realizácie, avšak je 

v rozpore s t. č. platnými STN. 
Záver tejto správy hovorí za všetko, čo sa týka našej elektroinštalácie. 

Aby nevyhodilo poistky, nezačalo horieť elektrické vedenie,...., môžeme v triedach rozsvecovať len 1 

rad svietidiel, zvyšné dva zostávajú zhasnuté, počítače na hodine informatiky sa môžu zapínať len 

postupne po jednom,... . 

Projekt ISRMO tento problém neriešil. 

 

8. Je potrebná výmena zastaraných 42- ročných svietidiel v celej budove školy. Svietidlá nie sú 

vymenené ani v jednej odbornej učebni, nie sú vymenené v zrekonštruovaných WC a sprchách 

(projekt na to „nemyslel“), v 15 kmeňových triedach, v školskej kuchyni, školskej jedálni,.... . 

Kancelárie a kabinety zatiaľ neberiem do úvahy. Výmena svietidiel v 1 triede je v hodnote cca 980 €. 

Len pre 15 tried výmena svietidiel predstavuje sumu 14 700 €. 

 

9. Úprava hlavného vchodu, ktorý zostal po búracích prácach z dôvodu bezbariérového prístupu 

v dezolátnom stave. Zo strany zhotoviteľa projektu ISRMO bol celý obklad vchodu napenetrovaný 

a nachystaný na nanesenie vrstvy marmolitu. Napokon nám bolo oznámené, že projekt s touto 

úpravou nerátal a vchod zostáva v takomto stave. Pri bezbariérovom vstupe nie je doriešený ani 

odvod dažďovej vody, tá zo strechy tečie priamo na bezbariérový príjazd. V daždivé dni a v zimných 

mesiacoch je bezbariérový prístup značne nebezpečnou plochou. 

 

10.  Sfunkčnenie a obnova  športovísk v areáli školy, skvalitnenie oddychovej časti školského dvora 

( hádzanárske, basketbalové ihriská, bežecká dráha, rozbežisko a doskočisko na skok do diaľky , 

obnova náterov na plotoch, osadenie nových lavičiek a výmena drevenej výplne starých lavičiek, 

ktorých drevená výplň je vplyvom poveternostných podmienok zhnitá, rozsušená a dolámaná, ..... ) 

 

11. Je potrebná rekonštrukcia chemickej učebne a laboratória, rekonštrukcia fyzikálneho 

laboratória, žiackych šatní a školských dielní. 
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12. Na školských dvoroch je problém s  kanalizáciou. Aj po skončení dažďov tu niekoľko dní stojí 

voda a neodteká a školský dvor je viac dní nepoužiteľný na voľno časové aktivity. Aj po prečistení 

kanálov problém pretrváva. 

 

13. Po rokoch by bolo potrebné kompletné vymaľovanie školy, ktoré sa robí stále po jednotlivých 

triedach, kabinetoch – tieto vymaľovali ochotní rodičia a učitelia. 

 

 

        Nie našou vinou  chýbajú učebnice - za posledné roky sme si  v Pedagogicko-organizačných 

pokynoch čítali : 

 šk.r. 2001/2002:Požiadavky škôl na učebnice sú pokryté na 57 %. 

 šk.r. 2002/2003:Požiadavky škôl na učebnice sú pokryté na 43 % 

 šk.r. 2003/2004:Požiadavky škôl na učebnice sú pokryté na 63 %. 

 šk.r. 2004/2005:Požiadavky škôl na učebnice sú pokryté na 63 %. 

 šk.r. 2005/2006:Požiadavky škôl na učebnice sú pokryté na 60 %. 

 šk.r. 2006/2007:Požiadavky škôl na učebnice sú pokryté na 75 %. 

 šk.r. 2007/2008:Požiadavky škôl na učebnice sú pokryté na 63 %. 

 šk.r. 2008/2009:Požiadavky škôl na učebnice sú pokryté na 72 %. 

 šk.r. 2009/2010: Požiadavky škôl na učebnice sú pokryté na 81 %. 

 šk.r. 2010/2011: Požiadavky škôl na učebnice sú pokryté na 81 %. 

. 

. 

. 

Záver : Každý školský rok začíname opäť a opäť učiť bez učebníc. 

 

n) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. 

m). Túto informáciu má škola zabezpečiť priložením Správy o hospodárení za predchádzajúci 

kalendárny rok – PRÍLOHA č. 2. 

 

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

a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  

                   

                V koncepčnom zámere rozvoja školy na roky 2018 – 2019 sme si na základe uvedeného 

stanovili nasledovné ciele : 

 Zabezpečiť odborné a kvalifikované vyučovanie 

V školskom roku 2003/2004  z 34 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo  88,2 

%  zamestnancov (na Slovensku to bolo 70,68%), 20,6% pedagógov bolo dôchodcov (celoslovenský 

priemer bol 10%), 26,2 % vyučovacích hodín bolo odučených nekvalifikovane (na Slovensku to bolo 

34,78 % vyučovacích hodín), 88,2 %  pedagógov našej školy boli ženy. 

Našim cieľom v najbližších školských rokoch bolo: 

 - motivovať a poskytovať príležitosti pre neustály profesionálny rast a rozvoj všetkých zamestnancov, 

v neposlednom rade aj preto, aby sa nám znížil počet vyučovacích hodín odučených nekvalifikovane, 

- uskutočňovať dopĺňanie zamestnancov, výber, hodnotenie, ktoré je zamerané na to, aby  sme mohli 

zamestnávať a udržať si kolektív najvyššej kvality a znížiť počet dôchodcov 

Cieľ sa nám v niektorých školských rokoch podarilo splniť, v niektorých nie  :  

- v školskom roku  2004/2005 z 31 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 87,1 
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% zamestnancov, 12,9 % pedagógov bolo dôchodcov, 25,9 % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane. 

-  v školskom roku 2005/2006  z 31 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 93,5 

% zamestnancov, 12,5 % pedagógov bolo dôchodcov, 21,9 % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane. 

- v školskom roku 2006/2007 :  z 31 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 93,5 

% zamestnancov, 6,5 % pedagógov bolo dôchodcov, 18,4 % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane. 

- v školskom roku 2007/2008  :  z 31 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 93,5 

% zamestnancov, 12,9 % pedagógov bolo dôchodcov, 17,5 % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane. 

- v školskom roku 2008/2009  :  z 32 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 93,8 

% zamestnancov, 9,4  % pedagógov bolo dôchodcov, 20, 8  % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane. 

- v školskom roku  2009/2010  :  z 31 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 

96,8 % zamestnancov, 9,7  % pedagógov bolo dôchodcov, 16,9  % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane.  

- v školskom roku 2010/2011 : z 34 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 97,1 

% zamestnancov, 2,9  % pedagógov bolo dôchodcov, 19,6  % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane.  

- v školskom roku 2011/2012 : z 34 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 94,1 

% zamestnancov, 8,8  % pedagógov bolo dôchodcov, 23,0  % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane.  

- v školskom roku 2012/2013 : z 35 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 94,3 

% zamestnancov, 8,6  % pedagógov bolo dôchodcov, 25,9  % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane.  

- v školskom roku 2013/2014 : z 35 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 94,3 

% zamestnancov, 5,7  % pedagógov bolo dôchodcov, 26, 68  % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane.  

- v školskom roku 2014/2015 : z 35 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 91,4 

% zamestnancov, 5,7  % pedagógov bolo dôchodcov, 29, 86  % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane.  

- v školskom roku 2015/2016 : z 35 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 91, 4 

% zamestnancov, 8, 6  % pedagógov bolo dôchodcov, 21, 05  % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane.  

- v školskom roku 2016/2017 : z 33 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 90, 9 

% zamestnancov, 6, 06  % pedagógov bolo dôchodcov, 22, 96  % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane.  

- v školskom roku 2017/2018 : z 32 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 93, 8 

% zamestnancov, 9, 4  % pedagógov bolo dôchodcov, 19, 30  % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane.  

- v školskom roku 2018/2019 : z 33 pedagogických zamestnancov kvalifikačné predpoklady spĺňalo 93, 9 

% zamestnancov, 15, 2  % pedagógov bolo dôchodcov, 13, 10  % vyučovacích hodín bolo odučených 

nekvalifikovane.  
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Najväčšie problémy sú s odbornosťou vyučovania v predmetoch anglický jazyk, geografia, informatika, 

fyzika, technika. 

 

 Využívanie IKT a to vo všetkých predmetoch, ako aj v mimovyučovacom a mimoškolskom čase 

            IKT sú využívané v maximálnej možnej miere. V rámci vyučovania využívame edukačné programy, 

prezentácie, interaktívnu tabuľu, internet, dataprojektor. Žiaci ich denne využívajú aj na prípravu na 

vyučovanie a počas krúžkovej činnosti. Za pomoci rodičov a projektu máme 2 počítačové učebne a 6 

učební s interaktívnou tabuľou. 

 

 Venovať osobitnú pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

            Jedným z hlavných cieľov bolo venovať osobitnú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho 

prostredia – cieľ sa nám dokázateľne podarilo so súhlasom zriaďovateľa naplniť aj  zriadením 

nultého ročníka. Po 12 - ročných skúsenostiach je možné konštatovať, že jeho zriadenie 

v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa je nesporným prínosom, o čom svedčí aj 

spokojnosť rodičov.  

 Spolupráca s ostatnými výchovnými činiteľmi 

            Pre materské škôlky z Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa pravidelne organizujeme vyučovacie 

hodiny v telocvični, počítačovej učebni, dni otvorených dverí. 

Dni otvorených dverí organizujeme aj pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy. 

Rodičov pravidelne informujeme o prospechu dieťaťa, o jeho správaní, pomáhame im zvládať 

problémy so zaškolením dieťaťa a jeho výchovou. 

Mnohí rodičia pomohli a pomáhajú škole pri drobných opravách, pri zabezpečovaní mimoškolských 

akcií, pri zlepšovaní materiálno – technických podmienok školy. 

 

 

p) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň 

výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.1 písm. o).  

 

 Analýza SWOT je základným nástrojom na vyhodnotenie súčasného stavu z hľadiska silných a 

slabých stránok, príležitosti a ohrození. Súčasne naznačuje možné alternatívy budúceho vývoja, 

možnosti na ich využitie prípadne ich riešenie. 

           SILNÉ STRÁNKY 

➔ právna subjektivita školy, 

➔ široká ponuka krúžkov, 

➔ zvyšovanie pedagogickej a odbornej spôsobilosti zamestnancov, 

➔ vysoká kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 

➔ spolupráca ZŠ s MŠ, 

➔ dobrá dostupnosť školy MHD a vlakom zo satelitných dedín, 

➔ integrácia/začlenenie  detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími  potrebami, 

➔ asistent učiteľa, 
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➔ špeciálny pedagóg, 

➔ rodinný typ školy, 

➔ optimálny počet žiakov v triedach a malý v skupinách, 

➔ vyučovanie cudzieho jazyka už od 1. ročníka, 

➔ 2. cudzí jazyk už  od 5. ročníka, 

➔ uskutočňovanie cyklovýletov, 

➔ výlety do zahraničia, 

➔ žiacka a učiteľská knižnica, 

➔ funkčná cvičná kuchynka, 

➔ bezbariérový prístup, 

➔ škola podporujúca zdravie, Zelená škola, EKO učebňa, školský pozemok, 

➔ starostlivosť o nadané deti, 

➔ zapájanie sa do projektov,  

➔ informatizácia vyučovania, 

➔ tvorivý kolektív, 

➔ dobré medziľudské vzťahy. 

 

SLABÉ STRÁNKY 

➔ nedostatočné ohodnotenie a oceňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 

spôsobené nízkym normatívom na žiaka, 

➔ zlý technický stav školskej budovy, energetická náročnosť technologických zariadení , 

➔ vysoké prevádzkové náklady, 

➔ nie všetci pedagogickí  zamestnanci ovládajú prácu s PC na požadovanej úrovni, 

➔ klesajúci počet žiakov. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

➔ podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 

➔ oceniť kvalitnú prácu pedagógov, 

➔ informatizácia edukačného procesu, 

➔ v edukačnom procese využívať podporné inštitúcie, mimovládne organizácie, 

➔ zvyšovanie právneho vedomia riadiacich a ostatných zamestnancov školy 

➔ širšia prezentácia dosiahnutých výsledkov vo výchovno – vzdelávacom procese    

            i voľnočasových aktivitách školy, 

➔ získavanie mimorozpočtových zdrojov školy, 

➔ vytvárať podmienky pre realizáciu a rozširovanie už fungujúcich projektov, 

➔ vybudovanie stojanov na bicykle pre žiakov, 

➔ rozšírenie spolupráce na širšiu rodinu počas projektových dní a DOD, usporiadanie  

            spoločenských akcií – ples,..., 

➔ komunitný predaj, 

➔ voľné priestory na prenájom,  

➔ stabilizovanie kolektívu. 

 

OHROZENIA 

➔ nedostatok finančných prostriedkov, 

➔ zhoršovanie technického stavu objektu školy a následné zvyšovanie prevádzkových nákladov 

objektu školy, 

➔ havarijné stavy, 

➔ znižovanie počtu žiakov, 



58 
 

➔ ďalšie 2 základné školy vo veľmi blízkom okoli a ďalšie 3 v blízkom okolí, 

➔ odchod žiakov na 8 – ročné gymnázia, 

➔ striedanie učiteľov, nestabilný pracovný kolektív. 

 

 

 

II. Ďalšie informácie : 

 

       

1. Zapojenie do programov : 

                    

           Škola pokračovala vo výchovno – vzdelávacom programe „Dospievanie  

           a menštruácia“ pre žiačky 7.,8.,9.ročníka. 

 

            Od  šk.roka 1999/2000 uplatňujeme na hodinách etickej výchovy program “Cesta k emocionálnej 

zrelosti ”- program, ktorý sa uplatňuje v rámci vyučovania etickej výchovy a je vyvinutý 

predovšetkým pre potreby preventívnej činnosti v ZŠ.  

            Tento preventívny poradenský program je zostavený tak,  

            aby cvičeniami a modelovými situáciami, ktoré obsahuje, prispieval nielen  

            k postupnému uvedomovaniu si seba samého /sebauvedomeniu/, ale aj k pozvoľnému  

            prežívaniu najpodstatnejších znakov emocionálnej zrelosti, medzi ktoré patrí : 

          . vývin od bezmocnosti k sebapomoci 

          . vývin od závislosti k nezávislosti 

          . schopnosť ťažiť z minulosti a predvídať budúcnosť 

          . adekvátny rast intelektovej kapacity 

          . vývin od veľkej fyzickej aktivity smerom k potešeniu zo sedavej činnosti 

          . socializácia nielen s rodičmi, ale aj s inými mladšími a oveľa staršími ľuďmi 

          . vývin k bytosti, ktorá pre seba nepožaduje viac, ako je sama schopná dávať 

          . schopnosť identifikovať sa s väčšou skupinou 

          . vývin od dieťaťa k psychologickej potencialite prežívať rodičovské city 

          . vzrastajúca kapacita znášať tlak a bolesť 

          . schopnosť sympatie a súcitu 

            Citovo zrelý človek sa v živote oveľa ľahšie vyrovnáva so všetkými prekážkami a nástrahami,s 

ktorými sa stretáva v spoločenskom aj individuálnom živote. Cieľom programu je ,aby sa u dieťaťa 

rozvinula schopnosť prijímať slobodné a zodpovedné rozhodnutia,okrem iného aj v takých 

otázkach,akými sú konzumácia alkoholu, fajčenie a užívanie drog. 

                           

Od  šk.roka 2008/2009 uplatňujeme na hodinách etickej výchovy aj „Program rozvoja osobnosti 

žiaka“.  

 

ZŠ, Žitavská 1, sa aj v tomto školskom roku zapojila do výchovno-vzdelávacieho  programu “Čas 

premien” , ktorého cieľom je obohatenie výučby žiakov na základných  školách o raste,vývine 

a zmenených hygienických návykoch, ktoré sprevádzajú obdobie dospievania. Program realizujeme 

od školského   roku 1997/98. 

 

               

2.Iné : 
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            a) výchova budúcich pedagógov 

 Študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Bratislave a Pedagogickej fakulty  

            v Bratislave u nás  vykonávajú odbornú prax. Je to dobrovoľná činnosť učiteľov  

            a vychovávateľov tejto školy. 

 

            b) spolupráca s rodičmi    

 Združenie rodičov Základnej školy Žitavská 1, 821 07 Bratislava bolo aj  v tomto roku  ako 

občianske združenie zapísané do registra oprávnených právnických osôb na    

            prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2018 ,    

            takže v jarných mesiacoch mohli rodičia, učitelia a priatelia školy poukázať 2% daní             

            tomuto združeniu.  Doteraz  združenie rodičov získalo na 2 % nasledovné sumy: 
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Zdaňovacie 

obdobi

e 

Získaná suma Použitie 

2005 35 868       Sk 

( cca 1 190, 60 € ) 

Revitalizácia a modernizácia učiteľskej  a žiackej  knižnice 

2006 62 820       Sk 

( cca 2 085, 20 € ) 

40 000 Sk Revitalizácia a modernizácia učiteľskej  a žiackej  knižnice, 

22 820 Sk rozvoj florbalu 

2007 55 654       Sk 

( cca 1 847, 40 € ) 

Rozvoj florbalu 

2008 3 179, 73 €  

( cca    95 792, 55 Sk ) 

Sprístupnenie ďalšej učebne informatiky 

2009 3 908       €  

( cca  117 732, 41 Sk ) 

Revitalizácia a modernizácia školského klubu detí 

2010 3 753, 50 €  

( cca  113 077, 94 Sk ) 

Revitalizácia a modernizácia cvičnej kuchynky 

2011 4 096, 14 €  

( cca: 123 400, 31 Sk) 

Dovybavenie cvičnej kuchynky, nákup výškovo nastaviteľných lavíc do 1. 

ročníka 

2012 6 735, 59 €  

( cca 202 916, 38 Sk) 

Revitalizácia a modernizácia školského klubu detí, revitalizácia 

a modernizácia zrkadlovej siene,  nákup výškovo nastaviteľných 

lavíc   

2013 3 480, 76 € 

( cca 104 861, 38 Sk) 

Dovybavenie zrkadlovej miestnosti, výškovo nastaviteľné lavice 

2014 2 665, 92 € 

( cca 80 313, 51 Sk ) 

Vybavenie počítačovej učebne 

2015 4 206, 10 € 

( cca 126 712, 97 Sk ) 

Dopadová plocha pod preliezky, učebné pomôcky, projekt Zelená škola, 

LVVK, ŠvP 

2016 

 

3 228, 37 € 

( cca 97 257, 87 Sk ) 

Podpora LVVK, ŠvP, projektu Zelená škola, nákup športových potrieb, 

oprava a úprava detského ihriska, učebné pomôcky 

2017 

 

2 517, 70 € 

( cca 75 848, 23 Sk ) 

 

2018 

 

2 403, 07 € 

( cca 72 394, 89 Sk ) 
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Pre zaujímavosť uvádzam v akej výške a čo rodičia dotovali v rámci školy : 

 

 Prehľad príjmov a výdavkov z rodičovského združenia   

 v školskom roku 2018/19   

    

    

    

Príjmy Od rodičov  8 099,00 

 2%  2 403,07 

 Krúžky  47,00 

 Zlatý Amos  1 000,00 

 Nadácia PONTIS  1 200,00 

    

   12 749,07 

    

    

Výdavky Štartovné do súťaží a výdavky s externými súťažami  452,00 

 Akcie školy  + odmeny pre ziakov na konci roku  2 117,83 

 Učebné pomôcky  2 489,76 

 Poplatky - registrácia 2%, bankové poplatky  218,21 

 Lyžiarsky výcvik  868,00 

 Školy v prírode  950,00 

 Úrazové poistenie žiakov 2 roky  1 394,80 

 Tonery  201,48 

 Potreby na krúžky  414,45 

 Oprava osvetlenia  2 486,93 

 Tlačiareň  499,80 

 Ostatné  505,12 

    

    

   12 598,38 

    

    

 bankový účet k 31.8.2017  20197,57 

             

 Zostatok: 

pokladnica  2902,18 

   23099,75 

 

 

             Združenie rodičov Základnej školy Žitavská 1 s výraznou pomocou Nadačného fondu PwC v nadácii Pontis          

             získalo grant v hodnote 1 200,- eur na realizáciu projektu Na začiatku je svetlo... . Vďaka tomuto grantu sme   

             mohli zrealizovať kompletnú výmenu svietidiel vo veľkej telocvični. 

 

 

 Dobré vzťahy medzi učiteľmi a rodičmi sa snažíme budovať  tým, že každý vyučujúci má 1 krát 

v týždni vymedzený čas – konzultačné hodiny  – kedy  sa môžu rodičia prísť informovať o svojich 

deťoch. 
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c) ďalšie formy  spolupráce s inými fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa  

      podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov našej školy 

 

 

   V  školskom roku 2018/2019 sme pätnásty rok vyučovali  nepovinne – ako krúžok -    

               predmet   onkologická výchova. P. Brzobohatá v rámci tohto predmetu úzko  

               spolupracuje s Ligou proti rakovine.  

 Návšteva a darčeky pre deti umiestnené na detskej onkológii na Kramároch (18.6.2019), z detí sa 

akcie zúčastnili :  zo VI. B – Adelka Hajossyová, Adrianka Takáčová, z IX. A – Bianka Kuchtová, 

Danielka Steckerová, z IX. B – Nicolka Bilková, Peťo Ludvik . 

 

 11.04.2019 –zbierka  Deň narcisov, zo žiakov sa zbierky zúčastnili : VI. B – Adela Hajossyová, 

Adriana Takáčová, IX. A – Emily Friebertová, Bianka Kuchtová, Tiffany Miklášová, Daniela 

Steckerová, IX. B – Nicol Bilková, Lukáš Koller, Peter Ludvik. Žiaci vyzbierali 1781, 66 eur. 
 

 Prednáška s kpt. Mgr. Katarínou Pichňovou (prevencia a styk s verejnosťou OR PZ BA II) na tému 

Šikana a kyberšikana 25.3.2019. 

  V rámci spolupráce s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva  

            a prevencie   - besedy a aktivity v rámci vyučovacích hodín  - predovšetkým výchov   

            - na  témy : Šikana  

                                  Fajčenie a alkohol  

                                  Drogy 

                                  Partnerstvo, riziká sexuálneho života  

                                  Sekty a kulty 

           Extrémizmus 

           Internet – dobrý sluha, zlý pán 

           Trestná zodpovednosť 

 Pred jarnými prázdninami sa žiaci VIII.B zúčastnili zaujímavej besedy, na ktorej sa rozprávali 

o hrozbách extrémizmu, xenofóbii a strachu z inakosti. Besedu viedol Mgr. Viktor Brichta, 

z CPPPaP. Vymieňali  si názory na rôzne skupiny ľudí, ľudí rôznej farby pleti a komunite LGBT. 

Mohli vyjadriť svoj názor a vyskúšať si mieru svojej tolerancie a empatie. Pracovali v skupinách 

a porovnávali  si poznatky, ako ľudia dokážu odsúdiť iných, pretože majú inú farbu pleti, iný názor, 

nosia piercing, majú fialové vlasy... Tak si vytvárame predsudky o ľuďoch podľa vzhľadu, hoci ich 

nepoznáme. V diskusii dospeli k záveru, že nezáleží na tom ako kto vyzerá, všetci ľudia sú si rovní. 

Všetci žiaci  sa zhodli, že beseda bola pre nich prínosom, získali  nové informácie a otvorene  

diskutovali o aktuálnych témach. 

 

 dni otvorených dverí s triedami, v ktorých sa vyskytli rôzne problémové situácie alebo boli stretnutia 

zamerané na utužovanie vzťahov v kolektívoch,  v CPPPaP  

 

 výchovná poradkyňa p. Derajová zabezpečila psychologické  vyšetrenia  záujemcov zo žiakov 9. 

ročníka   v súvislosti s profesionálnou  orientáciou v spolupráci s PhDr. Svitkovou z  Centra 
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pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Drieňová 36, Bratislava za účelom 

psychodiagnostickej a poradensko-psychologickej pomoci  

 

 Lektorka Ing. Gabika Hurbanová prednášala  „Čas premien“ pre dievčatá 7.ročníka a prednášky 

z cyklu „Dospievam...“  

 Spolupráca s MÚ  

            ŽITAVANČEK na uvítaní detí do života :  Dňa 30. novembra 2018 sa v spoločenskej sále ,,221" 

konalo už tradičné uvítanie malých Vrakunčanov . Na novembrové privítanie boli pozvaní rodičia s 

deťmi, ktoré sa narodili v období od mája do augusta 2018. Rodičom a deťom sa prihovorili 

pracovníčky miestneho úradu a po nich už nasledoval pestrý kultúrny program nášho detského 

súboru Žitavanček pod vedením p. Mgr . Svetlany Biskupič Čikelovej s piesňou pre mamičky, 

básničkami venovanými tým najmenším. Program pokračoval tanečným pásmom, kde so stuhou 

zatancovala Zdenka Mayerová a krásny program ukončili ,,tri super kočky,, - Three Cool Cats- 

Zdenka Mayerová, Kludia Štrbková a Ninka Babulicová v spoločnom tanci. O tom, že sa nielen tým 

najmenším program páčil a zaujal ich, svedčil veľký potlesk na záver. Tohtoročné uvítanie bolo pre 

nás predsa len jedinečné. Keďže sme medzi nami vítali aj synčeka našej pani učiteľky Katky :)A na 

záver, jedna srdečná básnička, pre tých najmenších od nás :,,Dávam ti báseň do perinky, dávam ti 

tento skromný dar. Šťastie nenosí kominár, len zázrak drobný, drobulinký. Dávam ti báseň do 

perinky, nech ti je s nami blažene. Ty si to najkrajšie na žene. Vitaj človiečik a dobre sa tu cíť! 

Nádherným spevom rozospievaj celý byt." 

Vystupujúce dievčatá: Janine Derkáčová I.A, Nikol Tóthová  IV.A, Margaréta Derkáčová     

IV.A, Samanta Nováková IV.A, Nina Babulicová V.A, Sabina Dravecká V.A, Alicia Kusová V.A,     

Sofia Kvaková V.A, Martina Duhačeková V.A, Kristína Múčková V.A, Ninan Šmatlánková V.A,       

 Michaela Gombkötöová V.A, Zdenka Majerová , Klaudia Štrbková VIII.B. 

 

 MIKULÁŠ 2018 - sa uskutočnil v spoločenskej sále 221. Zriaďovateľ zabezpečil pre žiakov 0.-2. 

ročníka. 

 

 Deti  IV. A a IV. B triedy 21.3.2019 sa v rámci marca -  mesiaca kníh stretli na besede s nevidiacim 

Jurajom Prágerom – v spoločenskej sále na Poľnohospodárskej ul. 27B. 
 

 V. A a V. B triedy 22.3.2019 absolvovali besedu o skautingu– spoločenská sála na 

Poľnohospodárskej ul. 27B 

 

 

 Uskutočnili sme brigádu vo Vrakuni / celá škola/ na výzvu pána starostu Martina Kuruca: „Vyčistime 

si svoje okolie“. 

 

 Pravidelné písanie príspevkov našich učiteľov do Vrakunských novín o aktivitách našej školy. 

 

 

 spolupráca s materskými školami (MŠ) – MŠ vo Vrakuni  

 

 p. Slaninková, p. Brzobohatá - úzko a dlhé roky spolupracujú s miestnou skupinou SČK Bratislava II, 

Vrakuňa a s ÚS SČK Bratislava II, Miletičova 59,  p. Brzobohatá je členka Výkonnej rady 

 

 spolupráca s NUCEM 
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            Zapojenie sa do 4. ročníka (TIMSS) – 20.2.2019 - v tomto roku boli vybraní naši žiaci 4. ročníka. 

Štúdia IEA TIMSS  ( Trends in International Mathematics and Science Study ) sa zameriava na 

zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov 4. ročníka ZŠ 

(populácia 1) a 8. ročníka ZŠ alebo 4. ročníka OGY (populácia 2). Uskutočňuje sa pod záštitou IEA 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Medzinárodnej asociácie 

pre hodnotenie výsledkov vzdelávania), pravidelne v štvorročných cykloch a Slovenská republika sa 

do výskumu zapája od roku 1995. 

            TIMSS sleduje výsledky vzdelávania vo vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania a popri 

monitorovaní žiackych výkonov venuje pozornosť aj postojom žiakov a aj podmienkam ich 

domáceho a školského prostredia. Na zozbieranie týchto údajov slúžia 4 druhy dotazníkov: dotazník 

pre žiaka, dotazník pre učiteľa, dotazník pre školu (určený riaditeľovi školy) a dotazník pre rodičov. 

 

 spolupráca s ŠK Lido 

            Florbal  patrí medzi najmladšie športové hry. Liga  sa hrá na Slovensku od roku 2001 a na našej 

škole hráme florbal od  roku 2002. Boli sme jednou z prvých škôl nielen  v Bratislave, ale aj na 

Slovensku, keď sme túto športovú hru zaradili  do učebných osnov telesnej výchovy. Od roku 2004 

sme začali hrať florbal aj na športových hrách a neskôr  vznikli florbalové krúžky najskôr pre starších 

a mladších žiakov a dnes máme krúžok aj na I. stupni pre najmladších žiakov. V posledných rokoch 

pribúdajú žiaci z okolitých škôl, ktorí k nám chodia na florbalové krúžky, pretože u nich na škole túto 

možnosť nemajú. Pre florbal máme vytvorené nadštandardné podmienky s kompletným materiálnym 

vybavením vrátane mantinelov , ktoré sme tiež mali medzi prvými. Tieto podmienky nám vytvorilo 

združenie rodičov najmä vďaka opakovanej účasti našich žiakov na majstrovstvách Slovenska a aj 

vďaka trojnásobnému víťazstvu našich chlapcov v Podunajskej florbalovej lige, ktorú organizoval 

bratislavský florbalový klub ŠK Lido. Pri našich začiatkoch nám veľmi pomohol a spolupracujeme 

s ním úspešne dodnes. Niektorí žiaci, ktorých sme u nás učili hrať florbal sa dostali až do 

reprezentačných výberov a podarilo sa im so svojimi družstvami vyhrať turnaje s medzinárodnou 

účasťou. Ďalší  pravidelne hrávajú juniorskú, ale  aj seniorskú florbalovú extraligu.  

            Florbal je medzi mládežou veľmi populárny a nielen na našej škole. Vďačí za to skutočnosti, že      

            v mnohom pripomína hokej avšak  jeho finančná dostupnosť je s hokejom neporovnateľná, navyše je  

            to  halový šport, ktorý sa dá hrať celoročne. 

                                                                                                                                     

 Spolupráca s divadlami, občianskymi združeniami, vzdelávacími inštitúciami, knižnicami, Centrom 

detskej tvorivosti, Bibianou, Ludusom, divadlami, ..., ďalšie formy zážitkového učenia  

 

            7.septembra 2019 - vystúpenie  tanečnej školy SEAL DANCE SCHOOL .Tanečná škola SEAL 

DANCE SCHOOL otvárala svoju 4. sezónu. S projektom "priniesť tanec na základné školy" má 

výborné skúsenosti a preto  sa rozhodli pokračovať v našej škole. Filozofia tohto projektu je dať 

možnosť rozvíjať sa deťom v tanci a uprednostniť pohybovú činnosť pred flákaním sa, hraním 

počítačových hier a pod. Deti vedie motivačným spôsobom, vytvára pre ne počas roka rôzne výzvy.  

            Cesta slovanskou históriou bol názov náučného divadelno-šermiarskeho programu, ktorí žiakom I. 

a II. stupňa našej školy predviedla kumpánia Via Historica.  Na školskom dvore, kde sa predstavenie 

uskutočnilo všetkých privítal školník, ktorý nás pozval na štylizovanú hodinu dejepisu. Potom sa ujal 

slova slovanský šaman, ktorý nás previedol významnými obdobiami našich starých dejín. Prešli sme 

"SLOVANSKÚ CESTU HISTÓRIOU - OD SAMA... PO ŠTEFANA". Zameraná bola na avarské 

rabovania, pohanské zvyky, Konštantína a Metoda, boje s Frankami, príchod Maďarov, korunovácia 

Štefana I. Veľkého.  Predstavenie bolo zaujímavé aj tým, že žiaci mali možnosť vidieť dobové 

kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach. Zážitkovou 

formou sa dozvedeli historické fakty a boli aj zapájaní do programu.   
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            Zbierka trvanlivých potravín a drogérie: Základná škola na  Žitavskej ulici sa zapojila spolu 

s Vrakunským charitatívnym spolkom do zbierky trvanlivých potravín a drogérie pre mamičky 

s deťmi, ktoré sú umiestnené v krízovom centre Dúha. Toto centrum, ktoré vo Vrakuni funguje , 

poskytuje útočisko ženám s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia.  Ženy, ktoré sem prichádzajú, 

hľadajú aj s deťmi útočisko pred násilím, musia získať pocit bezpečia a preto je miesto utajené. 

V ťažkých životných situáciách v centre nájdu  zdarma ubytovanie, sociálnu a psychologickú pomoc 

a podporu. O jedlo, lieky a ostatné veci sa musia postarať samy. Tieto ženy majú malé deti, teda je 

nemožné, aby nastúpili do akejkoľvek práce. Často sú nútené bojovať o výživné na deti súdnou 

cestou .Rozhodli sme sa im pomôcť aspoň čiastočne v ich neutešenej situácii zapojením sa do 

zbierky trvanlivých potravín a drogérie pre ženy s deťmi  skrývajúcimi sa v tomto centre.      

           31.1.2019 Veselá rozprávka od bábkového divadla Lienka bola odmenou za polročnú prácu detí 

v ŠKD. Bábky kráľovských detí vtiahli naše deti do rozprávky. V priebehu deja plnili rôzne zábavné 

úlohy, hádali hádanky a vyskúšali si ohybnosť jazyka v jazykolamoch.  

            Dňa 15. februára 2019 nás prišlo navštíviť divadielko Na hojdačke s predstavením SOFIA Z 

PREDMESTIA. Ako uvádzajú autori išlo o autorský príbeh o múdrom dievčatku zo sídliska, ktoré 

vtipne poukáže na rôzne prešľapy dospelých. Nemajú na nič čas a možno už zabudli, že aj oni boli 

kedysi deťmi. Uponáhľaný svet ich ženie za prácou, slepými víťazstvami, či do hypermarketov za 

novými zbytočnosťami. Pritom pre zdravý a radostný život detí je dôležitejší práve čas, ktorý im 

venujeme. Univerzálny príbeh malej Sofie sa nás snažil pozastaviť a naučiť ohľaduplnosti voči 

ľuďom a prírode okolo nás, bez ohľadu na to, kde žijeme. Naši žiaci Sofii a hercom prisľúbili, že sa 

budú správať slušne, nebudú spolužiakom a kamarátom ubližovať.  

            V mesiaci november sa žiaci IV.A zúčastnili dvoch akcií na podporu čitateľskej gramotnosti. Na 

celoslovenskom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA besedovali o novej knihe povestí s autorkou 

Renátkou Matúškovou, ako aj s ilustrátorom a fotografom.  Koncom mesiaca navštívili izbu čítania v 

BIBIANE, kde žiaci pomocou lektorky a krásnej dobovej atmosféry lúštili Záhady hradného 

pokladu.  

             Beseda – 18.10.2018 – pre triedy III. A, IV. A, IV. B so spisovateľkou Dianou Mašlejovou, ktorá     

            deťom porozprávala   o  procese ako vzniká kniha od nápadu po hotovú knižku v kníhkupectve.    

            Rozprávanie bolo doplnené fotografiami a zaujímavými postrehmi zo života a prace profesionálnej  

            Spisovateľky. 

            Multimediálna projekcia od spoločnosti ASTRONYX, Hlohovec – Planetárium Galaxis  29.11.2018  

– 30.11.2018–– I. a II. stupeň. 

            Žiaci 8.a 9. ročníka navštívili 3.12. 2018 mestskú knižnicu a v nej workshop na tému 2.svetová 

vojna.             

 

 Náš školský vzdelávací program s názvom Učíme pre život  napĺňajú žiaci pod vedením učiteľov  

pravidelne rôznymi formami  zážitkového učenia :  

 

            Dve májové stredy (22.5. a 29.5.2019) sme so žiakmi 5. a 6. ročníka ZŠ Žitavská navštívili v rámci 

zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti besedu, interaktívny kvíz z finančnej 

gramotnosti a interaktívnu výstavu “Od slovenskej koruny k euru” v Národnej banke 

Slovenska v Bratislave.  Stála interaktívna výstava "Od slovenskej koruny k euru" je zriadená od 

roku 2014 v priestoroch NBS.  Žiaci sa pútavou formou dozvedeli prečo vznikla Európska únia 

a eurozóna a ktoré sú hlavné míľniky integrácie, ako vznikajú a končia bankovky a mince a prečo 
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potrebujeme poznať ochranné prvky bankoviek.  Okrem toho si pozreli krátke filmy k ochranným 

prvkom bankoviek a krátky film k novým emitovaným 100 a 200 eurovým bankovkám zo série 

Európa, ktoré sa dostali do obehu 28.5.2019.  Aktívna návšteva NBS bola jednou z úvodných aktivít 

do plánovaného zaradenia vyučovania základov finančnej gramotnosti v našej základnej škole 

v samostatnom predmete od 7. ročníka. 

 

 

            Matematika v cukrárni 

            Každý občas zájde do cukrárne na koláč, či dobrú kávu. Mať ale možnosť prezrieť si miesta, kde tie 

dobroty vznikajú, ba čo viac, upiecť si tam svoj vlastný koláčik, sa asi neprihodí len tak, každý deň. 

Žiaci 7.B triedy zo Základnej školy na Žitavskej ulici si to vyskúšali. Ich pani učiteľka matematiky 

Helena Petrášová im nielen  dovolila prísť sa pozrieť do svojej cukrárne hneď vedľa školy, ale 

dokonca  si mohli upiecť tri rôzne druhy koláčov z jej surovín. Na matematike práve  preberali pomer 

a priamu úmeru, ktoré sa dajú prakticky veľmi dobre ukázať práve na prepočítavaní množstva 

použitých ingrediencií. Recepty  si v škole najskôr podrobne prebrali a potom podľa nich piekli.Žiaci 

boli nadšení. Presvedčili sa, že matematika nie je len teoretická veda, ale že ju budú potrebovať 

všade, aj pri takej činnosti, akou je pečenie. 
 

            Exkurzia pre žiakov 5. ročníka - 05. 04. 2019 -  návšteva interaktívnej prednášky o kybernetickej 

bezpečnosti a hravých aktivít “Svet IT a my” v rámci konferencie Junior Internet AMAVET na 

Fakulte informatiky a IT STU, Ilkovičova 2, Bratislava 

 

            Exkurzia 1.stupňa do – BON MANUFAKTÚRA  (ručná výroba lízatiek) – 21.2.2019. 

            Návšteva televízie Markíza – Teleráno a reprezentáciu školy so žiakmi  IV. B triedy – štvrtok  

28.3.2019 

 

            Umelecká agentúra  ART ANDANTE prezentovala 60 -  minútový hudobno-výchovný koncert  

            s názvom Je  INTERNET  dobrým učiteľom?  - pre  ZŠ I. a II. stupeň. Na nášho najlepšieho 

učiteľa/ku nikdy nezabudneme. Zostáva v našej pamäti od detstva až do konca života. Do pozornosti 

poslucháča však dávame okrem najväčších objavov sveta  tzv. mediálneho učiteľa, ktorý sa nedá  ani 

zďaleka  porovnať s doslovným učiteľom, pretože aj keď vás baví a je známy, že informácie sype len 

tak z rukáva, absentuje to najcennejšie- cit a srdce. V tomto duchu sa niesol výchovný koncert. Po 

krátkom zhrnutí najväčších objavov, ktoré zmenili svet ,,zapneme počítačovú techniku,, a žiaci sú 

interaktívnym spôsobom zapojení do tém, ktoré sa mnohých osobne dotýkajú, alebo sa s nimi 

pravdepodobne stretnú v budúcnosti. Jadro vých. programu sa nieslo v duchu príslovia:     Internet- 

dobrý sluha, zlý pán 

           1. Dobrý sluha    -       priateľstvá, ktoré vznikli len vďaka internetu 

                                              vzdelávanie, informácie 

                                  zábava, hry 

                                 efektívne nakupovanie 

                                 prac. príležitosti 

          2. Zlý pán             -    kyberšikana 

                                závislosti 

                               svet mimo reality 

                              nepravdivé informácie (konšpirácie a pod.) 
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            Výchovný koncert – Ľudové nástroje  - koncert bol zameraný na prezentáciu ľudových hudobných 

nástrojov v postupnom vývoji. Začal  od najjednoduchších píšťaliek, po ktorých sa presunul cez 

fujaru, až po gajdy a husle. Nástroje zahrali osobitne, či spoločne, v ľudových piesňach z rôznych 

kútov Slovenska. Pri tónoch koncovky zazneli starosvetské trávnice z Terchovej, fujara a píšťala deti 

preniesla na Podpolianske lazy, gajdy a husle zasa predviedli tanečné piesne, ktoré boli súčasťou 

ľudových zábav pred viac ako sto rokmi. Deťom bolo jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené, ako sa 

daný nástroj vyrábal a pri akých príležitostiach hrával. Celý výklad bol robený hravou formou, pri 

ktorej deti jednoduchými otázkami organizátori zapájali do deja, čím udržovali ich pozornosť. 

Vo štvrtok 7. marca sa žiaci druhého stupňa zúčastnili na divadelnom predstavení ONLINES. 

Už podľa názvu ste určite uhádli, že išlo o predstavenie v anglickom jazyku. Tentokrát nám 

priestormi poslúžil známy vrakunský objekt nazývaný „221“.  

Hosťujúcim divadlom – ako už niekoľko rokov – je Divadelné centrum v Martine, ktoré sa výlučne 

zameriava na anglický repertoár pre základné a stredné školy. Témy ako aj konverzácia je postavená 

na učebných osnovách, zahŕňa aj rôzne gramatické javy či anglické frázy alebo bežne používané 

výrazy, najmä medzi mládežou. 

Práve v tomto divadle odštartoval svoju kariéru aj Juraj ŠokoTabaček, ktorého hlas je počuť aj dnes 

v úvode relácie. 

Internet, mobilné telefóny, počítače majú spoločného menovateľa ONLINE. Cez pomerne 

jednoduchú techniku sa dostanete do celého sveta za niekoľko minút či dokonca sekúnd. Môžete sa 

zoznámiť s niekým  z opačného konca sveta. Nájsť si priateľov či životnú lásku. A tu sa práve 

odohráva príbeh nášho hrdinu Miloša, ktorý žije s mamou. Mama má Miloša rada. Miloš má rád 

mamu, svojho psa a Zuzu, ktorá mu lajkla status. Ale niečo v jeho živote je nanič a Miloš musí prísť 

na to, čo to je... Táto inscenácia v anglickom jazyku je o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako 

vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore 

je ako hľadať zmysel života v kope špinavých ponožiek. Príbeh o Milošovi, Zuze a Vladovi, o 

lákavom tajomnom hlase, o predstavách a skutočnosti. On, ona, oni – online vždy a všade. Existuje 

ešte vôbec život offline?  

 

Triedy IX. A, IX. B a VIII. A  sa zúčastnili divadelného  predstavenie  Punk Rock -  Nová scéna 

v piatok 8.3.2019. 

 

 Predstavenie „Svet okolo nás“ – Kuba – dve tváre slobody, DK Ružinov – pondelok 18.3.2019 

   

            d) zvyšovanie telesnej aktivity žiakov, zdravý životný štýl, prevencia obezity,             

           environmentálna výchova 

 V tomto školskom roku deti absolvovali 4 turnusy školy v prírode a 1 turnus 

            lyžiarskeho výcviku: 

 

3.2.2019 (nedeľa) – 8.2.2019 (piatok) – LVVK – PENZIÓN    HRADISKO, Nemecká 28, cca 30 

žiakov,  ved. p. Jozef Vnuk, ďalší inštruktori :  p. Daniela Jandurová, p. Tibor Rusinko, zdravotník: 

MUDr. Ivan Sitár 

30.5.2019 – 7.6.2019 (štvrtok – piatok) – ŠvP – II. stupeň, 30 detí z II. stupňa,             pedagógovia : 

p. Vnuk (vedúci ŠvP), p. Rusinko, p. Krahúneková, zdravotník: p. Sitár 
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31.5.2019 – 9.6.2019 (piatok – nedeľa) – pobyt pri mori – Taliansko – 4 žiaci zo IV. B, 2 žiaci z V. 

B, 9 žiakov zo VI. A, 6 žiakov zo VII. A, 6 žiakov zo VII. B, spolu 27 žiakov , vedúci : p. 

Sandtnerová 

9.6. – 14.6.2019 (nedeľa – piatok) - ŠvP – I. stupeň – II. A, II. B, IV. B, V. A + 4 pedagogickí 

zamestnanci  - hotel Agro, Veľká Lomnica, vedúca ŠvP : p. Macková  

            10.6. – 14.6.2019 (pondelok – piatok) - ŠvP – horský hotel Bartoška, Čremošné – Turčianske 

Teplice - I.A,I.B,III.A,III.B, IV.A – 47 žiakov, 3 dospelí : p. Jandurová (vedúca ŠvP), p. Vetrecinová, 

p. Štuhlová (zdravotník) 

 

 plavecký kurz  žiakov 1. stupňa plaváreň Slovnaft 

 

 kurz korčuľovania  - absolvovali žiaci 1.stupňa 8.1. – 28.1.2019 v Avion Shopping Park 

 

 prázdninová činnosť školy  - bola v  školskom roku 2018/2019  prvý júlový týždeň  pre 20 

detí, ktoré sa prihlásili na letnú činnosť. Deti s p. vychovávateľkami navštívili : sad Janka 

Kráľa, kúpalisko Delfín, hvezdáreň v Hlohovci a hrad Devín spojený s plavbou na lodi. 

Športové aktivity realizovali na školskom dvore a oddychovali v herni pri rozprávkach. 

 

 

 

e)Využitie vzdelávacích poukazov (VP)  – šk. rok 2018/2019 

 

           Počet vydaných vzdelávacích poukazov :  374 

            Počet prijatých vzdelávacích poukazov  :  369 (98, 66 %) 

            September – december 2018 bola hodnota vzdelávacieho poukazu 3,20 €  na mesiac (32, 00 €/rok) , 

naša dotácia na uvedené obdobie  mala byť 3,20 € x 369 prijatých vzdelávacích poukazov x 4 

mesiace =  4 723, 20 €. Za žiakov (2 žiaci), ktorí si nesplnili najmenej 60 hodín záujmového 

vzdelávania v predchádzajúcom školskom roku  nám  stiahli : 2 žiaci x 3,20 € x 6 mesiacov = 38, 40 

€. 

            Dotácia na obdobie september – december 2018  mala byť 4 684, 80 € . 

            Dňa 15.11.2018 prišla na obdobie september – december 2018 dotácia vo výške 4684 €. 

            Hodnota vzdelávacieho poukazu v r. 2019 je  3,20 €  na mesiac (32, 00 €/rok) , naša dotácia na       

            obdobie  I.-III.2019 by mala byť 3,20 € x 369 prijatých vzdelávacích poukazov x 3 mesiace =  3 542,    

            40 €. 

            Dňa 18.2.2019 prišla na obdobie január - marec 2019 dotácia vo výške 3 543 €. 

            Dňa 12.4.2019 prišla na obdobie apríl - jún 2019 dotácia vo výške 3 543 € 
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Krúžky 
Školský rok 2018 / 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň Názov krúžku ( vedúci krúžku ) 

Pondelok   1.Stolný tenis (p. Marček) 

   2.Florbal I (p. Vnuk) 

Utorok   3. Žitavanček (p. Biskupič Čikelová) 

   4.Športové  hry (p. Rusinko) 

   5..Florbal II (p. Vnuk) 

   6.Čitateľský krúžok I (p. Chmolová)  

   7.Výtvarný krúžok (p. Králiková) 

   8.Príprava na testovanie MAT (p. Molnárová) 

   9.Počítač hrou (p. Krahúneková) 

 10.Zelená škola II (p. Krajčovičová) 

Streda 11.Výtvarné aktivity (p. Gecejová) 

 12. Loptové hry  (p. Marček) 

 13.Florbal III (p. Vnuk) 

 14.Zelená škola I (p. Krajčovičová) 

 15.Šikovné ruky I (p. Sloveňáková) 

Od 1.5.2019 p. Slaninková 

 16. Šikovné ruky II (p. Fedorová) 

Od 1. 5. 2019 p. Slaninková 

Štvrtok 17.Basketbalový krúžok (p. Rusinko) 

 18. Čitateľský krúžok II (p. Chmolová) 

 19.Príprava na testovanie SJL  (p. Králiková) 

Spolu 19 krúžkov 
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f) výchovno-vzdelávacie výsledky  

Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava 

Klasifikácia školy po ročníkoch 

 školský rok 2018/2019  II. polrok   

Ročník 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Iný Spolu 

Počty žiakov 

Počet tried 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2  19 

Počet chlapcov 7 20 24 20 20 24 23 19 17 26  200 

Počet dievčat 8 16 20 22 14 22 23 22 17 14  178 

Počet žiakov 15 36 44 42 34 46 46 41 34 40  378 

Študijné výsledky 

Prospeli s 

vyznamenaním     35 34 24 22 13 6 13 9  156 

Prospeli veľmi dobre   9 5 9 12 16 17 7 11  86 

Prospeli 15 36 0 3 1 11 16 16 14 19  131 

Prospeli - spolu 15 36 44 42 34 45 45 39 34 39  373 

Neprospeli  0 0 0 0 0 1 1 2 0 1  5 

Neklasifikovaní  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Neklasifikovaní z 

predmetu  0 1 0 2 0 0 0 1 1 2  7 

Celkový študijný 

priemer 1,00 1,20 1,22 1,24 1,26 1,67 1,81 2,13 1,88 2,10  1,74 
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Výchovné opatrenia 

Pochvala triedny 0 17 10 15 12 7 2 21 3 8  95 

Pochvala riaditeľ 0 0 0 3 13 13 13 6 4 9  61 

Spolu 0 17 10 18 25 20 15 27 7 17  156 

Napomenutie triedny 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2  6 

Pokarhanie triedny 0 1 2 2 0 5 1 1 2 0  14 

Pokarhanie riaditeľ 0 0 0 0 0 4 9 8 3 3  27 

Spolu 0 1 2 3 1 9 11 10 5 5  47 

Znížené známky zo správania 

Stupeň 2 0 1 0 0 0 1 0 1 4 5  12 

Stupeň 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  2 

Stupeň 4 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4  9 

Spolu 0 1 0 0 0 1 1 5 6 9  23 

Dochádzka 

Ospravedlnené h. 1136 2662 2977 2149 2031 3205 3751 3086 3064 5370  29431 

Neospravedlnené h. 0 49 0 0 0 14 61 672 57 108  961 

Ospravedlnené h. na 

žiaka 75,73 74,03 67,66 51,17 59,74 67,67 81,54 75,27 95,75 134,25  78,07 

Neospravedlnené h. 

na žiaka 0 1,36 0 0 0 0,30 1,33 16,39 1,78 2,70  2,55 
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Príloha č. 1 

Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia 

Rady školy  pri  Základnej škole na Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava 

      

     Dátum a miesto konania : 10. október 2019,  

                                                  Cvičná kuchynka v  Základnej škole na Žitavskej  

                                                  ul. č. 1, 821 07 Bratislava  

 

      Program :                           1.Prezencia – RŠ RNDr. Jana Weisová. 

                                                    2. Doplnenie RADY ŠKOLY novými člemni 

                                                    3.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-  

                                                      vzdelávacej činnosti Základnej školy na Žitavskej ul. č. 1,  

                                                     821 07 Bratislava za školský rok 2018/2019  a Správa  

                                                     o hospodárení organizácie za rok 2018 – RŠ RNDr. Jana  

                                                     Weisová 

                                                   4.Výchovný program ŠKD v školskom roku 2019/2020 –             

                                                      vedúca ŠKD p. Želmíra Macková.                

                                                   5.Inovovaný štátny vzdelávací program, Inovovaný školský  

                                                      vzdelávací program v školskom roku 2019/2020 – RŠ  

                                                      RNDr. Jana Weisová, ZRŠ Mgr. Tibor Rusinko, Mgr.  

                                                      Viera  Töröková 

                                                  6.Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno –  

                                                     technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu 

                                                     v šk. roku 2019/2020 a rôzne - RŠ 

                                                  7. Záver 

K 1. (viď prezenčná listina) 

K 2. Doplnenie RADY ŠKOLY 

        Členstvo v rade školy zaniká 

a/ uplynutím funkčného obdobia rady školy, 
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b/ vzdaním sa členstva, 

c/ z dôvodu, že člen sa stane osobou, ktorej postavenie je nezlučiteľné s funkciou člena /stane sa 

riaditeľom alebo zástupcom riaditeľa školy/, 

d/ ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť 

zamestnancom školy, 

e/ ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy, 

f/ odvolaním zvoleného člena  

g/ obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony 

h/ smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho 

 

Keďže v našej škole prišlo k situácii d)  : p. Ľuboslava Slaninková rozviazala pracovný pomer dohodou 

k 31.8.2019. Vo voľbách do RADY ŠKOLY dňa 13.4.2016 z radov pedagogických  zamestnancov spolu s ňou 

s rovnakým počtom hlasov skončila p. Želmíra Macková, ktorá súhlasila s doplnením RADY ŠKOLY. 

 

K 3. Na základe  

a)Vyhlášky MŠ SR zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

b)Metodického usmernenia č.10/2006 – R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení riaditeľka školy 

predložila RADE ŠKOLY  Správu  o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy na 

Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava za školský rok 2018/2019. Súčasťou uvedenej správy je aj Správa o hospodárení 

organizácie za rok 2018.  

Správa o hospodárení organizácie za rok 2018 bola prerokovaná dňa 26.3.2019 na stretnutí zamestnancov a poslancov 

Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy na Žitavskej ul. č. 1, 821 

07 Bratislava za školský rok 2018/2019, ktorej súčasťou je Správa o hospodárení organizácie za rok 2018  bola 

prerokovaná, schválená všetkými prítomnými členmi RADY ŠKOLY a bude predložená na schválenie a 

k podpisu zriaďovateľovi školy. 

 

K 4. Na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obsahu Výchovného programu bol k 1.9.2009 vypracovaný Výchovný 

program školského klubu detí pri Základnej škole na Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava. Výchovný program 

je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno – vzdelávacia 

činnosť v školskom zariadení. Výchovný program je otvorený dokument a v priebehu školského roka sa dopĺňa 

a vylepšuje. K 1.9.2010  bol aktualizovaný. K 1.9.2011 neboli robené žiadne zmeny. K 1.9.2012 neboli robené žiadne 

zmeny. K 1.9.2013 bol aktualizovaný. Hlavným dôvodom aktualizácie boli zmeny v zákone č.245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Znenie § 114, odsek (1) platné do 31.12.2012 : Školský klub detí 

zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa 

výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie 

a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Znenie § 114, odsek (1) platné od 
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1.1.2013 : Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť  

podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo 

vyučovania a v čase školských prázdnin.  

K 1.9.2014 neboli robené žiadne zmeny. K 1.9.2015 neboli robené žiadne zmeny. K 1.9.2016 neboli robené žiadne 

zmeny. K 1.9.2017 bol vypracovaný nový  Výchovný program školského klubu detí pri Základnej škole na 

Žitavskej ul. č. 1, 821 07 Bratislava – na obdobie 2017 – 2021. K 1.9.2018 neboli robené žiadne zmeny. K 1.9.2019 

neboli robené žiadne zmeny.  Jeho súčasná podoba bola prerokovaná a schválená všetkými prítomnými členmi 

RADY ŠKOLY. 

 

K 5. Na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obsahu Štátneho vzdelávacieho programu bol vypracovaný Školský 

vzdelávací program pre primárne vzdelávanie ISCED 1  a pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2. Ten bol 

prerokovaný a schválený radou školy 13. októbra 2008 s účinnosťou od 1.9.2008. Školský vzdelávací program je 

základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole. Školský vzdelávací 

program je otvorený dokument a v priebehu školského roka sa dopĺňa a vylepšuje. V školskom roku 2009/2010 bol 

doplnený o ďalšie reformné ročníky – 2. a 6. ročník.  V školskom roku 2010/2011 bol doplnený o ďalšie dva reformné 

ročníky – 3. a 7. ročník. V školskom roku 2011/2012 bol doplnený o ďalšie dva reformné ročníky – 4. a 8. ročník. 

V školskom roku 2012/2013 bol doplnený o ďalší reformný ročník – 9. ročník. K 1.9.2013 bol aktualizovaný. 

K 1.9.2014 bol aktualizovaný. K 1.9.2015 bol aktualizovaný a bol platný pre 2. – 4. ročník a pre 6. – 9. ročník. 

V 1. a 5. ročníku začal platiť Inovovaný školský vzdelávací program vytvorený na základe Inovovaného 

štátneho vzdelávacieho programu. K 1.9.2016 bol aktualizovaný a bol platný pre 3. – 4. ročník a pre 7. – 9. ročník. 

V 1.,2. a 5.,6. ročníku bol platný Inovovaný školský vzdelávací program vytvorený na základe Inovovaného štátneho 

vzdelávacieho programu. K 1.9.2017 bol aktualizovaný a bol platný pre  4. ročník a pre 8. – 9. ročník. V 1.,2.,3. 

a 5.,6.,7. ročníku bol platný Inovovaný školský vzdelávací program vytvorený na základe Inovovaného štátneho 

vzdelávacieho programu.  

K 1.9.2018 bol aktualizovaný a bol platný pre 9. ročník. V 1.,2.,3.,4. a 5.,6.,7.,8. ročníku bol platný Inovovaný školský 

vzdelávací program vytvorený na základe Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.  

K 1.9.2019 je pre všetky ročníky, t.j. v 1.,2.,3.,4. a 5.,6.,7.,8.,9. ročníku  platný Inovovaný školský vzdelávací 

program vytvorený na základe Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Jeho súčasná podoba bola 

prerokovaná a schválená všetkými prítomnými členmi RADY ŠKOLY.  

 

K 6. Riaditeľka školy informovala prítomných členov rady školy  a prerokovala s nimi 

      -     stav rozpočtu školy, 

      -     počty prijatých žiakov  

            Prijatí žiaci 2019/2020 (k 10.10.2019) : 

            I. stupeň ( 13 nulťákov, 15 prvákov,  2 druháci, 2 tretiaci )                 32 žiakov 

          II. stupeň ( 4 piataci, 4 šiestaci, 3 siedmaci, 5 ôsmakov, 4 deviataci)    20 žiakov  

 

                                                                                                               Spolu  52 žiakov  
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- počty tried a oddelení ŠKD (19 tried ZŠ, 5 oddelení ŠKD),  

- počty žiakov v jednotlivých triedach (príloha č. 1),  

- počty žiakov v jednotlivých oddeleniach ŠKD (príloha č. 2),  

- priemernú  naplnenosť tried a oddelení ŠKD,  

- krúžkovú činnosť cez vzdelávacie poukazy (príloha č.3), pričom: 

 

Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. 

Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Vzdelávacie 

poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie 

poukazy prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota 

vzdelávacieho poukazu pre rok 2017 je 3,20 €/mesiac (32,00 €/rok). 

V prípade, že je žiak je prihlásený na 1 krúžok a odovzdal škole vzdelávací poukaz, náklady na činnosť krúžku sa 

hradia z peňazí, ktoré dostaneme od štátu. V prípade, že žiak bude navštevovať 2 a viac krúžkov, rodič pošle 

jednorazovo na účet rodičovského združenia za každý krúžok 32,00 € do 31.10.2019. Prostriedky budú použité na 

financovanie materiálu na činnosť krúžkov. 

 

Žiakom bolo ponúknutých 18 krúžkov. Krúžok bude otvorený, ak bude  prihlásených  minimálne 12 detí. 

  

- pokračovanie v mliečnom programe brejky (obohatenom o 100 % jablkovú šťavu a cereálie), 

- pokračovanie v programe  Školské ovocie, 

- počty začlenených (integrovaných) žiakov k 15.9.2019 :  36 žiakov – na plný úväzok   pracuje špeciálny 

pedagóg Mgr. Radovan Vachuna a na 75 % - ný úväzok asistent učiteľa p. Tatiana Birošová (pričom žiadosť 

bola na 2 asistentov), 

- pedagogicko – organizačné a materiálno – technické zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu, 

- školský poriadok, 

- inovovaný štátny a školský vzdelávací program a RUPky pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie (príloha č, 

4),  

- dotazník spokojnosti – na webovom sídle zriaďovateľa. 

-  

           Prítomní členovia rady školy nemali k uvedeným bodom žiadne výhrady. 

 

Ďalej riaditeľka školy informovala :  

- o požiadavkách, ktoré RŠ zasiela opakovane  zriaďovateľovi, na doriešenie pretrvávajúcich havarijných 

stavov a potrebu opráv (príloha č. 5) 

       

K 6. V závere riaditeľka školy a predseda rady školy poďakovali prítomným za účasť, spoluprácu, účasť na 

prerokovaní a schválení predložených dokumentov. 

Zápisnicu vyhotovil: RNDr. Jana Weisová, riaditeľka školy              ...................................  

Zápisnicu overil: Mgr. Katarína Krajčovičová, predseda rady školy  ..................................   

 

V Bratislave  dňa 10. októbra  2019 
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 Príloha č. 2 

Základná škola, Žitavská 1,821 07 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o hospodárení za rok 2018 

 

 

 

Predkladá : RNDr. Jana Weisová 

                           riaditeľka  

 

 

Vypracoval: Mária Šrenkelová 

                        ekonómka  

 

  

 

 

 

Materiál obsahuje: 

1.Textovú časť 

2.Tabuľkovú časť 

 

Marec 2019 
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1.Počet tried a žiakov I. a II. stupňa 

K 31. 12. 2017 K 31. 12. 2018 

1. stupeň 9 tried 175    žiakov 1. stupeň 9   tried 170    žiakov 

2.stupeň 10 tried 190    žiakov 2.stupeň 10  tried 205    žiakov 

Spolu 19 tried 365    žiakov Spolu 19  tried 375    žiakov 

Priemer na triedu 19,21   žiakov Priemer na triedu 19,74    žiakov 

Z toho integrovaných 42      žiakov Z toho integrovaných 42    žiakov 

 

 

Počet detí a oddelení v školskom klube 

K 31. 12. 2017 K 31. 12. 2018 

Počet detí 150 Počet detí 164 

Počet oddelení 6 Počet oddelení 6 

Priemer na oddelenie 25 Priemer na oddelenie 27,3 

 
Počet žiakov a kalendárnych dní strávených v škole prírody 

K 31. 12. 2017 K 31. 12. 2018 

Počet detí 86 Počet detí 136 

Počet kalendárnych dní 676 Počet kalendárnych dní 1005 

 

Počet zapísaných stravníkov a vydaných obedov v školskej jedálni 

K 31. 12. 2017 K 31. 12. 2018 

Počet stravníkov 287 Počet stravníkov 280 

Z toho: žiaci ZŠ 234 Z toho: žiaci ZŠ 229 

            žiaci gymnázia 5             žiaci gymnázia 4 

            žiaci Esprit 4             žiaci Esprit 0 

            zamestnanci ZŠ 44             zamestnanci ZŠ 43 

            zamestnanci SSG 4             zamestnanci SSG 4 

            zamestnanci Esprit 2             zamestnanci Esprit 0 

Počet vydaných obedov 47 119 Počet vydaných obedov 45 594 

Z toho: žiaci ZŠ 38 785 Z toho: žiaci ZŠ 38 007 

            žiaci gymnázia 602             žiaci gymnázia 682 
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            žiaci Esprit  384             žiaci Esprit 0 

            zamestnanci ZŠ 6 519             zamestnanci ZŠ 6 257 

            zamestnanci SSG 646             zamestnanci SSG 648 

            zamestnanci Esprit                               183             zamestnanci Esprit                                      0 

 

Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

K 31. 12. 2017 K 31. 12. 2018 

Pedagogickí v ZŠ fyzicky 26 Pedagogickí v ZŠ fyzicky 27 

Pedagogickí v ZS prepočítaný stav 26,04 Pedagogickí v ZS prepočítaný stav 25,95 

Pedagogickí v ŠKD fyzicky 6 Pedagogickí v ŠKD fyzicky 6 

Pedagogickí v ŠKD prepočítaný stav 

Z toho bez potrebnej kvalifikácie            

5,59 

0 

Pedagogickí v ŠKD prepočítaný stav 

Z toho bez potrebnej kvalifikácie 

5,69 

1 

Na plný úväzok ped.prac. v ZŠ a ŠKD 

z toho dôchodkýň 

27 

1 

Na plný úväzok ped. prac. ZŠaŠKD fyz. 

z toho dôchodkýň 

24 

1 

Na čiastočný úväzok 

z toho dôchodkýň 

5 

1 

Na čiastočný úväzok ped.–ZŠ a ŠKD fyz. 

z toho dôchodkýň 

9 

2 

Nepedagogickí v ZŠ 9 Nepedagogickí v ZŠ – fyzicky 10 

Zamestnanci v ŠJ 5 Zamestnanci v ŠJ    -  fyzicky 5 
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2. Hospodárenie organizácie za rok 2018 
 

Základná škola Žitavská 1, 821 07 Bratislava 214, IČO 31780806 je rozpočtovou organizáciou s 

právnou subjektivitou  od 01. 01. 1997. Od 01.07.2002 prešla zriaďovateľská funkcia školy na Mestskú časť 

Bratislava- Vrakuňa, Šíravská 7.  

Členenie Základná škola – výkon miestnej štátnej správy – prenesené kompetencie, financované zo 

štátneho rozpočtu. Patrí k nej školský klub detí a školská jedáleň – originálne kompetencie, ktoré 

zabezpečuje samospráva, financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, z rozpočtu obce a z príjmov 

za ŠKD a réžie v ŠJ. 

 

           Škola bola daná do prevádzky dňa 05.09.1977, tohto roku oslávila štyridsaťjeden rokov pôsobenia. 

Budova ZŠ bola zverená do správy školy v roku 2004 v hodnote 519 898,45 €. K 1.12.2012 sa zvýšila 

hodnota budovy o 202 152,10 € /rekonštrukcia okien/. Dňom 16.12.2013 boli Dodatkom č. 1 zverené do 

správy Základnej školy pozemky /parc. č. 3609/1 vo výške 181 882,87 € a parc. č. 3609/2/ vo výške 

610 524,98 €. Projektom ISRMO sa technickým zhodnotením dňa 28.09.2015 navýšila budova ZŠ o ďalších 

667 327,56 €, druhý krát navýšenie budovy technickým zhodnotením, účtovne 01.04.2016 o sumu 

3 912,61€. V budove je dvojizbový byt, ktorý obýva pán školník s rodinou . Poplatky spojené s nájmom 

71,17 € mesačne platí na príjmový účet školy, za vodu 23,03 € mesačne na výdavkový účet. Plyn, kúrenie 

a OLO si hradí na základe meračov a zmlúv s dodávateľmi. Služby spojené s nájmom bytu poskytuje 

Spokojné bývanie, s.r.o., na základe „ Príkaznej zmluvy“, uzatvorenej na dobu neurčitú. 

            
 Kapacitne nie je škola úplne využitá z  dôvodu, že v časti budovy, ktorú si dlhodobo prenajímalo  

Súkromné slovanské gymnázium bol ukončený prenájom  k 31.10.2012.  Po odchode SSG časť priestorov 

využíva škola, vybudovala sa odborná učebňa a  trieda 0. ročníka.   

Päť miestnosti k prenájmu Občianskemu združeniu ESPRIT, Majerníková 62, 841 05 Bratislava  bolo 

schválených Mestskou časťou Bratislava –Vrakuňa, od 1.9.2015. Prenájom ukončili k 31.7.2017. 

Tri miestnosti bezodplatne využíva Mestská časť Bratislava – Vrakuňa na archív. 

 

2.1. V ý d a v k y 

 

V ZŠ boli čerpané  bežné výdavky v sume 685 274,00 €, t.j.  100 %  upraveného rozpočtu.   

       Mzdový rozpočet  v sume   575 203,00 € bol v roku 2018 vyčerpaný na 99,99 %  

a  účelne využitý na mzdy a odvody, ktoré  boli vyplatené podľa priznaných funkčných platov. 

 Zo získaných  vzdelávacích poukazov  v hodnote 11 558,00 €  sme vyčerpali na odmeny za krúžkovú 

činnosť 7 017,00 € , odvody do poisťovní 2 457,00 € a  zostatok  2 084,00  €  bol použitý na úhradu energií. 

 Z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní boli za zamestnávateľa vrátené finančné prostriedky za 

Základnú školu za rok 2017 suma 2 858,80 €, ktoré sme použili pri rozdelení ušetrených finančných 

prostriedkov pri odmenách a ich odvodoch. 

Priemerná mzda a odmena za uvedené obdobie podľa mzdových výkazov bola nasledovná:                 

 Mzdy :     Odmeny: 

ZŠ I.stupeň    942,27 €         516,26      priemerný prepočítaný evidenčný stav pracovníkov     15,00 

ZŠ II.stupeň   1 144, 32 €               528,91      priemerný prepočítaný evidenčný stav pracovníkov     23,00 

 

 

  Všetky odvody do poisťovní boli odvádzané pravidelne. 
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 Čerpanie rozpočtu na prevádzku bol  v sume  110 071,00,- € a bol vyčerpaný na 100 %   

        

Počas  roka sa deti zúčastnili v zimnom období lyžiarskeho výcviku, kde dotácia príspevku zo štátneho 

rozpočtu  činila sumu  6 900,00 €.  Vyčerpali sme 1 050,00 € , 5 850,00 € sme poukázali  na účet MÚ a 

následne boli vrátené späť do ŠR. 

 

      V letnom období mladšie  deti veľmi potešil príspevok na školu v prírode. Jeho výška na rok 2018 bola  

4 800,00 € , vyčerpali sme 2 800,00 €, rozdiel príspevku  2 000,00 € sme prevodom vrátili opäť na účet MÚ 

kde boli vrátené do ŠR.  

  

       Cez Slovenské pedagogické nakladateľstvo -Mladé letá sme objednali pracovnú učebnicu prvouky  pre 

druhý ročník ZŠ a to  v celej sume poskytnutej dotácie 136,00 €. 

 

          V rámci nenormatívnych  príspevkov zo ŠR sme v mesiaci november obdržali dotáciu  v sume 

 2 000,00 €. Finančná čiastka slúži na skvalitnenie vyučovacieho procesu pre deti zo SZP. 

Pre týchto žiakov sme zakúpili projektory v počte 4 ks v sume spolu 1 700,52 €  a spolu s príslušenstvom 

ako nákup slúchadiel, reproduktorov, pamäťových kariet a prepájacích káblov v čiastke  299,48 € bola celá 

dotácia vyčerpaná. 

           

         Zriaďovateľ nám poskytol finančné prostriedky na nevyhnutné práce pre plynulú prevádzku školy  

vo výške 2 654,00 €, ktoré sme použili na výmenu svietidiel v ZŠ / 1 623,48€ / a v ŠJ  / 1 030,52€/. 

 

 

         Najvyššie čerpanie z rozpočtu okrem miezd a odvodov boli výdavky na položke energie, voda, teplo, 

komunikácie vo výške   49 512,00 €, čo je ale s porovnaním roku 2017 značná úspora celkovo o 16 449,00 € 

Na elektrickú energiu sme minuli  5 937,00 €, na vodné a stočné 5 565,00 €, tepelná energia 38 010,00 €, 

na poštovné a telekomunikačné služby 1 253,00 €. Bola vykonaná výmena podlahových krytín 

v jednotlivých  triedach, ktoré si to z bezpečnostných dôvodov vyžadovali v sume 6 864,30 € a 1 500,00 €  

na výrobu a montovanie parapetných dosiek do tried .   

 

          Z dôvodu  nezamestnávania telesne postihnutých zamestnancov sme nezaplatili zákonom určený 

poplatok, ale sme využili možnosť z chránenej dielne zakúpiť kancelársky nábytok do tried   v sume 

2 769,00 €.   

Ostatné náklady boli čerpané  na nevyhnutnú prevádzku ako odvoz odpadu,  revízie hasiacich 

prístrojov, revízie elektrického zariadenia, deratizáciu,  nákup čistiacich prostriedkov, tonerov a materiálu, 

na údržbu školy, poplatky banke, poistenie budovy a majetku, tvorbu sociálneho fondu, príspevku na 

stravovanie zamestnancov,  preplatenie  nemocenských  dávok prvých 10 dní PN. 

 

           Dobropismi  v sume 3 097,00 € za rok 2017 sme si ponížili náklady na teplo.  V decembri sme 

predplatili  4 790,00 € za teplo. O túto sumu bola nižšia faktúra vystavená v januári za mesiac 12/2018. 

 

 

Dávky   hmotnej núdzi boli vyčerpané na stravu žiakov v celkovej výške 1 131,00 €,  čo predstavuje   

71,6 % čerpanie  z rozpočtu. 

 

 

K 31.12.2018 vykazovala Základná škola, Žitavská 1, neuhradené faktúry za služby a tovary poskytnuté 

v decembri 2018 v sume 2 251,12 €, ktorých splatnosť bola január 2019. 
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V ŠKD boli čerpané výdavky v sume 86 076,00 €,  čo je  99,9 % z upraveného  rozpočtu. 

 
Rozpočet v ŠKD je tvorený z rozpočtu MČ a  poplatku od rodičov za ŠKD v hodnote 15,00 € mesačne. Prevádzka 

ŠKD sa zabezpečuje zväčša z prostriedkov ZŠ, pretože ŠKD nemá samostatné priestory a výchovná činnosť sa 

uskutočňuje v triedach. 

Priemerná mzda a odmena za uvedené obdobie podľa mzdových výkazov bola nasledovná: 

 

 Mzdy :      Odmeny: 

ŠKD     925,59 €         402,00      priemerný prepočítaný evidenčný stav pracovníkov       6,00 

  

 

 Čerpanie miezd a odvodov v roku 2018  bolo v sume  73 487,00 € t.j. 100,0 %  z upraveného rozpočtu.  

 

        

           Z príjmov za prenájom budov, priestorov v sume 1 842,04 € sme  zaplatili časť na spotrebu 

elektrickej energie. 

Finančné prostriedky z príspevkov rodičov ŠKD v sume 21 413,06 € sme vykryli na financovanie  tarifných 

platov zamestnancov 14 136,97 € a zvyšok na chod prevádzky ako energie za teplo, prídel do SF, 

stravovanie, či nemocenské dávky prvých 10 dní PN. 

           

       V rámci financovania originálnych kompetencii MČ Bratislava – Vrakuňa  boli výdavky spojené 

s úhradou miezd, odvodov, odmien v sume 59 350,52 € a prevádzku  1 623,48 €. 

Na prevádzku bolo čerpanie len na nevyhnutné finančné prostriedky  ako je 1000,- € poskytnutých 

z rozpočtu zriaďovateľa MÚ v mesiaci máj na reprezentačné výdavky akadémie k 40.výročiu otvorenia 

školy. Peňažné prostriedky boli vyčerpané. 

 

  

 

V ŠJ boli čerpané  bežné výdavky  v sume 115 083,00 €,  čo predstavuje 99,1 %  z upraveného 

rozpočtu. 

 

ŠJ je financovaná z rozpočtu MČ Bratislava – Vrakuňa  a  zo stravného, režijných nákladov detí, 

zamestnancov školy a iných stravníkov  (študentov a zamestnancov SSG). Dotácia z VÚC na stravu 

študentov SSG bola 651,00 € a slúži na zakúpenie materiálového vybavenia ŠJ / odpadkový kôš, pokrievka, 

kastrol, vedro s podstavcom, obracačka/. 

      Príjmy do rozpočtu v sume 16 848,00 € tvorí réžia za zamestnancov školy a  za deti /3,00 € za jedno 

dieťa /. Prekročenie čerpania  je o 122 % z dôvodu, že nebolo požiadané zahrnúť ich do úprav rozpočtu. Z 

týchto prostriedkov bola uhradená časť odvodov na starobné poistenie  v sume 4 138,00  € a náklady na 

prevádzku v sume 12 490,00 €, konkrétne na úhradu energii, materiálu, údržby a služieb. Na nemocenské 

dávky prvých 10 dní PN bola použitá suma 220,00 €. 
Priemerná mzda a odmeny za uvedené obdobie podľa mzdových výkazov bola nasledovná: 

 Mzdy :  Odmeny: 

ŠJ     631,42 €                         909,00      priemerný prepočítaný evidenčný stav pracovníkov       5,00 

 

        

Čerpanie miezd a odvodov v roku 2018  bolo v sume  47 814,00 € t.j. 99,9 %. z uprav. rozpočtu. 

 

  Všetky odvody do poisťovní boli pravidelne mesačne odvádzané 
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 Na základe našej žiadosti zo dňa 5.12.2018 o preklasifikovanie z ušetrených mzdových 

prostriedkov na kapitálové, za účelom obstarania konvektomatu do školskej jedálne r. 2019 v sume 

5 800 €, nám listom zo dňa 18.12.2018 bolo oznámené, že nie je možné preklasifikovať a použiť týmto 

spôsobom strojné vybavenie školskej kuchyne. Nevyčerpané mzdové prostriedky sme mali vrátiť na 

účet MČ – Vrakuňa. Dňa 19.12.2018 sme takto aj tak urobili. 

 

  Ďalej boli vykonané  najnutnejšie opravy  opotrebovaných strojov ( umývačky riadu, kuch.zariadenia) , 

povinné kontroly a revízie plynu, elektrickej energie,výťahu, komína, lapača tukov, maľovanie kuchyne. 

Bola vykonaná deratizácia skladových priestorov, odvoz odpadu, tlač zloženiek  a ďalšie nevyhnutné 

náklady – príspevok na stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho  fondu a preplatenie 

nemocenských dávok prvých 10 dní  PN. 

 

 Suma za stravné bola na účet ŠJ pripísaná suma 50 746,71 €. Faktúry za potraviny boli uhradené 

v sume 49 804,86 €. Rozdiel 941,85 € je suma otočených a nespotrebovaných finančných prostriedkov. 

 

Z prideľovanými finančnými prostriedkami  bolo nakladané racionálne a hospodárne. 

 

K 31.12.2018 vykazuje Školská jedáleň pri Základnej škole, Žitavská 1, neuhradenú faktúru za potraviny 

s sume 250,49 € 

 

Na rok 2018 nám nebol od zriaďovateľa  pridelený žiaden kapitálový transfer. 

 

 

 
2.2   P r í j m y 

Príjmy plníme z prenájmu priestorov – zrkadlovej miestnosti, z prenájmu za telocvične a  jedálne, nájomného za 

byt školníka, z príspevku rodičov za ŠKD, z réžie v ŠJ, dobropisu a vratiek, daru. Podľa  

VZN č.1 zo dňa 28.6.2016  sú poplatky ŠKD 15 € mesačne.  Réžia v ŠJ je od 1.9.2018 u zamestnancov a stravníkov 

SSG   1,38 € za 1 obed. Celkové príjmy z  réžie v ŠJ činia sumu  16 847,78 €. 

 VZN č. 5 zo dňa 17.9.2013 bola určená aj výška mesačného príspevku 2,00 €  na režijné náklady žiaka, táto výška 

sa zmenila VZN č. 1/2016 zo dňa 28.6.2016 na 3€ mesačne.  

Čerpanie príspevku na režijné náklady žiaci /3 € mesačne za žiaka/ bolo použitých  na nákup  

materiálno-technického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údržby zariadení a na výdavky spojené so 

zabezpečením hygieny a kultúry stolovania v celkovej sume :                 7 329,00 €             

z toho:  

- telefónne a internetové služby                                              653,00 €                                              

- oprava elektr.panvice, výmena hadice, prívod  vody-umývací stoj M-1000               381,00 €                                                                                      

- odvoz odpadu                   1 521,00 €  

- pranie prádla                       289,00 € 

- čistiace a hygienické potreby                       596,00 € 

- revízie výťahu, plynu, elektriny, váh, komína, elekt. spotrebičov                 512,00 €  

- tlač strav. lístkov, poštov. poukážok                  162,00 € 

- deratizácia                                                                      160,00 € 

-energie                                                                                                                        1 993,00 € 

-maľovanie kuchyne                                                                                                       513,00 € 

-mater.vybav. obrusy PVC          50,00 € 

-pracovné odevy          499,00 € 

 

     

  Dobropis za plyn v roku 2017 bol s sume 484,70 € 
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2.3   P r e n á j m y 

Prenájmy sú uzatvárané zmluvne  so súhlasom zriaďovateľa podľa sadzobníka zmluvných cien na prenájmy 

nebytových priestorov v objekte školy.  Prehľad jednotlivých nájmov  je uvedený  v tabuľke  č. 2. 

Z refundácií za  energie sme získali celkom :                 2 599,72 € 

z toho 

- za telocvične a školskú jedáleň                    1 038,00 € 

- za vodu - školský byt                276,36 € 

- za prenájom- automat Rajo,Krúžky v škole, Maspex, Dance Dynasty               1285,36 € 

 

Tieto prostriedky nám znížili čerpanie prostriedkov na energie zo štátneho rozpočtu. 

Príjmy z prenajatých priestorov celkom:                1 842,04 € 

z toho 

- z nájmov telocviční a školskej jedálne                337,00 € 

- za nájomné v školskom byte                                  854,04 € 

- za prenájom , Krúžky v škole, automat Rajo, Maspex, Dance Dynasty   651,00 €                      

 

2.4.   Sociálny fond - čerpanie sa riadi kolektívnou zmluvou 

Počiatočný stav k 01. 01. 2018                                         3 580,24 € 

Tvorba 1,25 % z hrubých miezd                            5 433,85 €       

Čerpanie                               3 015,40 € 

(strava  zamest., Deň učiteľov, Tesco poukážky, 

Mikulášsky balíček pre zamestnancov)             

Zostatok k 31. 12. 2018                             5 998,69 € 

 

 

3. Záver 
 

K 31.12.2018 sme uhradili  všetky faktúry za zmluvné dodávky energií a služieb, ktoré predstavujú 

najvyššie čerpanie z rozpočtu.  

       Na základe toho, že v rámci ISRMO  mala byť v našej základnej škole vykonaná kompletná sanácia 

rozvodov a kanalizácie, obnova hygienických zariadení a šatní, obnova vzduchotechniky, rekonštrukcia 

a zateplenie strechy a fasády budovy školy, veľa havarijných problémov sa po uskutočnení týchto prác 

vyriešilo a veľmi veľa problémov zostalo, keďže projekt na niektoré veci zabudol (?) : 

Medzi pretrvávajúce problémy patrí  naďalej : 

1. Odstrániť teplovzdušné agregáty v telocvičniach - sú v havarijnom stave, prehrdzavené a slzia. 

V školskej jedálni sme ich už odstránili z vlastných prostriedkov. 

2. Výmena sklených dvojkrídlových dverí a presklených stien v celej budove školy, niektoré sú v takom 

stave, že musia byť uzamknuté a nemôžeme ich používať. Pánty sú v takom stave, že hrozilo vypadnutie 

týchto dverí. 

3. Podlahové krytiny (predovšetkým v triedach a na chodbách)  je potrebné riešiť v dohľadnej dobe, keďže 

rokmi sú z hľadiska bezpečnostného a zdravotného nevyhovujúce. Na ich zhoršenom stave sa podpísalo 

v značnej miere aj nešetrné zaobchádzanie zo strany zhotoviteľa projektu ISRMO.  
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4. V dňoch 3.12. – 7.12.2012 bol v stravovacom zariadení pri Základnej škole na Žitavskej ulici č. 1, 

Bratislava, vykonaný p. Martou Šarmírovou audit systému správnej výrobnej praxe – správa číslo : 

2012/38/RÚVZ BA hl. m.  

          Na základe zistených nedostatkov  bol vypracovaný protokol o nezhode - všetky zistenia organizácia 

akceptovala. 

Zistené nedostatky z bodu 1. zostali naďalej nevyriešené :  

1. technologické vybavenie varne je nedostatočné, chýba dva kotle, panvica . 

Po podpise protokolu o nezhode zo dňa 7.12.2012 sme zriaďovateľa informovali  o vykonanom audite a jeho 

záveroch  listom č. 449/2012 zo dňa 10.12.2012  a zároveň sme ho požiadali o dofinancovanie školskej 

jedálne v roku 2013 za účelom odstránenia zistených nedostatkov. Odpoveď sme dostali 20.3.2013 

s prísľubom odstránenia nedostatkov do 31.8.2013 . Uvedený nedostatok nie je  do dnešného dňa 

odstránený.  

V  rozpočtovom roku 2017 sme zakúpili aspoň  jeden kotol. Stále chýba 1 kotol a panvica. 

5. Neodkladne je potrebné z hľadiska bezpečnostného a hygienického  riešiť stav telocviční kompletnou 

rekonštrukciou, šatní pri telocvičniach, chodby, náraďovne a vestibulu pri telocvičniach. 

6. V poslednej periodickej správe z odbornej prehliadky a odborných skúškach elektrického zariadenia 

máme okrem iného uvedené: Vykonanou odbornou prehliadkou a skúškou bolo konštatované, že 

nainštalované elektrické zariadenie je spôsobilé bezpečnej prevádzky pri dodržaní technických podmienok 

výrobcov spotrebičov a prístrojov, ale len do najbližšej rekonštrukcie, pretože elektrická inštalácia je 

vyhotovená podľa STN platných v čase jej realizácie, avšak je v rozpore s t. č. platnými STN. 

Záver tejto správy hovorí za všetko, čo sa týka našej elektroinštalácie. 

Aby nevyhodilo poistky, nezačalo horieť elektrické vedenie,...., môžeme v triedach rozsvecovať len 1 rad 

svietidiel, zvyšné dva zostávajú zhasnuté, počítače na hodine informatiky sa môžu zapínať len postupne po 

jednom,... . 

Projekt ISRMO tento problém neriešil. 

7. Je potrebná výmena zastaraných 40- ročných svietidiel v celej budove školy. Svietidlá nie sú vymenené 

ani v jednej odbornej učebni, nie sú vymenené v zrekonštruovaných WC a sprchách (projekt na to 

„nemyslel“), v 12 kmeňových triedach, v školskej kuchyni, školskej jedálni,na chodbách.... . Svietidlá sú 

vymenené v 7 kmeňových triedach. Kancelárie a kabinety zatiaľ neberiem do úvahy.  
 

8. Úprava hlavného vchodu, ktorý zostal po búracích prácach z dôvodu bezbariérového prístupu 

v dezolátnom stave. Zo strany zhotoviteľa projektu ISRMO bol celý obklad vchodu napenetrovaný 

a nachystaný na nanesenie vrstvy marmolitu. Napokon nám bolo oznámené, že projekt s touto úpravou 

nerátal a vchod zostáva v takomto stave. Pri bezbariérovom vstupe nie je doriešený ani odvod dažďovej 

vody, tá zo strechy tečie priamo na bezbariérový príjazd. V daždivé dni a v zimných mesiacoch je 

bezbariérový prístup značne nebezpečnou plochou. 

9.  Sfunkčnenie a obnova  športovísk v areáli školy, skvalitnenie oddychovej časti školského dvora 

hádzanárske, basketbalové ihriská, bežecká dráha, rozbežisko a doskočisko na skok do diaľky , obnova 

náterov na plotoch, osadenie nových lavičiek a výmena drevenej výplne starých lavičiek, ktorých drevená 

výplň je vplyvom poveternostných podmienok zhnitá, rozsušená a dolámaná) 

S pomocou zriaďovateľa na asfaltovej a trávnatej ploche pribudli v areáli školy zariadenia pre tzv. outdoor 

športové aktivity, ktoré nemôžeme používať, keďže jeden prvok je od júna 2018 pokazený a spôsobil 



85 
 

žiakovi 1. ročníka úraz a majiteľ a správca (Hlavné mesto SR Bratislava) ho nezdemontoval a neopravil a na 

prvkoch nebola zo strany zhotoviteľa  vykonaná povinná hlavná ročná kontrola. 

10. Je potrebná rekonštrukcia chemickej učebne a laboratória, rekonštrukcia fyzikálneho laboratória, 

žiackych šatní. 
 

Veľa z uvedených problémov navrhujem riešiť cez Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, ktoré 

môže prideliť účelovo finančné prostriedky z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra 

v priebehu roka na riešenia havarijných situácií škôl. 
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Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava 

               ROZBOR VÝDAVKOV A PRÍJMOV                                                              Tabuľka č. 4.1 

Funkčná Ekonomická Rozpočtová skladba Plnenie Upravený Plnenie % 

klasifik. klasifikácia Položky a podpoložky Rok 2017 Rozp.2018 Rok 2018 plnenia 

Výdavky 600+700 Celkom bežné a kapitálové výdavky 882 216    888 960 887 564  99,8 

spolu 600 Výdavky a transfery ZŠ, ŠKD, ŠJ 882 216    888 960 887 564 99,8 

 09.1.2.1 600 Bežné výdavky ZŠ 670 313 685 274 685 274 100,0 

 09.2.1.1   v tom:     

  610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 409 654 428 584 428 580 99,9 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 142 136 146 633 146 623 99,9 

  630 Tovary a  služby 113 648 107 794 107 809 100,0 

  631 cestovné náhrady 55 300 136 45,3 

  632 energie, voda a komunikácie 65 961 51 494 49 512 96,1 

  633 materiál 9 716 10 927 10 901 99,7 

  635 rutinná a štandardná údržba 7 657 14 143 14 462 102,2 

  637 služby 30 259 30 930 32 798 106,0 

 640 Bežné transfery ZŠ  4 875 2 263 2 262 99,9 

  642 Na nemocenské dávky , odchodné 4 875 2 263 2 262 99.9 

10.4.0 633 Potraviny - hmotná núdza      1 107 1 580 1 131 71,5 

09.5.0 600 Bežné výdavky ŠKD 94 149 86 080 86 076 99,9 

  610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 60 193 54 859 54 856 99,9 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 21 754 18 630 18 631 100,0 

  630 Tovary a  služby 10 244 12 041 12 039 99,9 

 632 energie,voda a komunikácie  295 7 176 7 175 99,9 

  633 materiál 2 279 1 527 1 527 100,0 

 635 rutinná a štandardná údržba  4 601 1 623 1 623 100,0 

  637 služby 3 069 1 715 1 714 99,9 

  640 Bežné transfery ŠKD 1 958 550 550 100,0 

  642 Na nemocenské dávky, odchodné 1 958 550 550 100,0 

 600+700 Celkom bežné a kapitálové výdavky 119 315 0 0 0 

 713 Kapital.prev.strojov, príst. zariadení 2 668 0 0 0 

09.6.0.2 600 Bežné výdavky ŠJ 116 647 116 026 115 083 99,1 
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  610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 36 383 35 333 35 332 99,9 

  620 Poistné a príspevok do poisťovní 11 343 12 491 12 482 99,9 

  630 Tovary a  služby 67 675 65 911 64 978 98,5 

  632 energie, voda a komunikácie 3 569 4 909 4 806 97,9 

  633 materiál + potraviny zdroj 72 f 54 480 52 690 51 863 98,4 

  635 rutinná a štandardná údržba 4 466 2 589   2 588 99,9 

  637 služby 5 160 5 723 5 721 99,9 

  640 Bežné transfery ŠJ  1 246 2 291 2 291 100,0 

  642 nemocenské dávky, odchodné 1 246 2 291 2 291 100,0 

Príjmy 200 Nedaňové príjmy 106 277 95 224 98 241 103,1 

  212 nájmy z bytu 854 854 854 100,0 

  212 nájmy z nebytových priestorov /ZUŠ,teloc.ŠJ... 3 022 992 988 99,5 

  223 príjem od rodičov za ŠKD 21 413 21 769 21 763 99,9 

 223 príjem za predaj mimorozp. –réžia 72f 1 293 0 0 0 

 223 príjem za predaj -réžia zamest.  9 109 7 402 9 519 128,6 

 223 príjem za predaj .-réžia deti  6 816 6 418 7 329 114,1 

  223 inkaso preddavku za stravu od stravníkov  50 887 50 747 50 747 100,00 

  292 z dobropisov      3 377 3 583 3 582 99,9 

  292 ostatné - z vratiek RZZP      5 271 2 859 2 859 100,0 

 311 Granty, dar 1 500 600 600 100,0 

  453 Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov  2 735 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



89 
 

Prehľad zmlúv za prenájom:         

         

         

       Tabuľkač.4.2   

A/Telocvične        

Nájomca Doba nájmu Platby za energie  Platby za nájom Dátum Poznámka 

  od do predpis  úhrada  predpis  úhrada  úhrady    

Súkr. slovanské gymnázium 23.10.2017 30.06.2018 917,00    917,00 262,00 262,00 február 2018   

Sports Club  Fanny Dance 07.12.2017 07.12.2017 14,00 14,00    4,00    4,00 december 2017  zapl.3/2018 

Beni klub o.z. 01.10.2018 31.12.2018 44,00 44,00  22,00  22,00   

      975,00 975,00 288,00 288,00     

         

         

B/Škol.jedálne        

Nájomca 
Doba 

nájmu 
  

Platby za 

energie 
  

Platby za 

nájom 
  

Dátum Poznámka 

  od do predpis úhrada predpis úhrada úhrady   

Združenie vlatníkov bytov, garáži a nebyt.priest. 20.03.2018 20.03.2018 27,00 27,00 21,00 21,00 ihneď   

Združenie vlatníkov bytov, garáži a nebyt.priest. 17.10.2018 17.10.2018 18,00 18,00 14,00 14,00 ihneď  

Vlastníci bytov a nebyt.priestorov  22.11.2018 22.11.2018 18,00 18,00 14,00 14,00 ihneď  

      63,00 63,00 49,00 49,00     
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C/Bytov.nebyt.priestory       

Nájomca Doba nájmu Platby za energie Platby za nájom Dátum Poznámka 

  od do predpis úhrada predpis úhrada úhrady   

Byt školníka - p. Mikloviča 01.01.2018 31.12.2018 276,36 276,36 854,04 854,04 mesačne energ.len voda 

Rajo-automat na mlieka 01.01.2018 31.12.2018   83,36   83,36    0,00    0,00 polročne len el. energia 

Wrigley Slovakia, Maspex 01.01.2018  31.12.2018 100,00 100,00 100,00 100,00 štvrťročne . 

Krúžky v škole, Miletič.16, BA 05.10.2017 08.02.2018   30,00   30,00   15,00  15,00 štvrťročne    

Dance Dynasty o. z. Povraznícka 3052/12 BA 13.09.2017 27.06.2018 696,00 696,00 348,00 348,00 polročne  

Dance Dynasty o. z.Povraznícka 3052/12 BA 10.09.2018 26.06.2019 376,00 376,00 188,00 188,00 polročne  

 

   1 561,72 1 561,72 1 505,04 1 505,04   

         

SPOLU  A+B=C    2 599,72  1 842,04  4 441,76 
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Základná škola 

Žítavská Čerpanie  k  31.12.2018  podľa  zdroja  financovania    

              

Zdroje Zdroje Mzdy Tarifné Príplatky Odmeny Poistné Prevádzka Cestov. Energie Materiál Údržba Služby Bežné 

financovania   spolu platy       spolu           transfery 

                            

    610 611 612 614 620 630 631 632 633 635 637 640 

ŠR-normatívne 662 830,13 421 563 352 895 47 052 21 616 143 572 95 434 136 44 330 7 558 14 462 28 947 2 262 

ŠR -nenormatívne 17 544,00 7 017   7 017 2 457 2 084  2 084     

vzdelávac.poukazy 11 558,00 7 017   7 017 2 457   2 084     

Lyž.kurz, škola 

v prír. 3  850,00      3 850     3 850  

Projekt , dot.SZP 2 000,00      2 000   2 000    

prísp.na učebnice 136,00      136   136    

z rozpočtu MČ 4 799,50 1 107   1 107 594   3 098     

dobropisy 3 097,89      3 098   3 098     

zúčt.ZP 2017 1 701,61 1 107   1 107 594        

Rozp.MČ 200 662,98 909 41 75 059 8 169 7 714 31 517 77 644  10 811 54 595 5 845 6 393 2 291 

ŠKD 61 974,00 40 719 35 142 3 165 2 412 18 631 2 624   1 000 1 624   

ŠKD z nájmov  1 842,04      1 842    1 623 219  

ŠKD poplatky 21 763,41 14 137 14 137    7 626  7 174   452  

ŠJ 44 718,00 35 332 25 780 5 004 4 549 8 344 1 041    1 041   

stravné-popl.-réžia 16 847,78     4 138 12 490  3 152 2 059 1 557 5 722 220 

Stravné-potraviny  49 804,86      49  805   49  805    
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Dobrop.RZZP 

2017 1 641,89 753   753 404 485  485     

odchodné 2 071,00            2 071 

Iné zdroje 1 731,00      1 731   1 731    

stravné - HN 1 131,00         1 131    

Grant 600,00         600    

              

Spolu zdroj 

k 31.12.2018 

887 

567,61 

     520 

629,00 

427 

954,00 

55 

 221,00 

37  

454,00 

178 

140,00 

184 

246,00 136,00 

60 

 323,00 

64  

289,00 

20 

307,00 

3 9 

190,00 

4 

553,00 

zostatok výd.účtu 4,08              

k 31.12.2018 

              

zostatok účtu ŠJ  

k 31.12.2018 3 264,85             

    Priemerný prepočítaný evidenčný počet ZŠ 38     

zostatok príjm.účtu    zamestnancov za rok 2018 ŠKD 6     

k 31.12.2018 0        ŠJ 5     

              spolu: 49     
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