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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, 

Rajčianska 3, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa za školský rok 2017/2018.  

 

 

 

B/                                                       žiada 
 
riaditeľku Základnej školy, Rajčianska 3, 821 07  Bratislava  

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

školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2018.  
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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, ktoré tvorí samotnú prílohu č. 1. 

Výsledky hospodárenia základnej školy za predchádzajúci kalendárny rok sú 

spracované v prílohe č. 2. 

V zmysle vyššie uvedenej vyhlášky predkladáme na schválenie správu Základnej 

školy Rajčianska 3, 821 07  Bratislava, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa. 
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Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 8, 821 07 Bratislava 

Správa  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej 

školy Rajčianska 3 za školský rok 2017/2018. 
 

 

 Predkladá:      

 Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka ZŠ Rajčianska ul. č. 3, Bratislava v. r.  

  

Vypracovali: 
 

Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka školy 

Ing. Mária Jakúbeková, ZRŠ  pre 2. stupeň 

PaedDr. Oľga Petrovská, ZRŠ pre 1. stupeň  

Ľubica Klčová, vedúca vychovávateľka 

  Mária Kapusníková, ekonómka, personalistka 

 

  

Prerokované v Rade školy pri ZŠ Rajčianska 3      

 Dňa : 10.10.2018 

  

Stanovisko rady školy:  

Rada školy odporúča Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa schváliť Správu o 

výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Rajčianska 3 za školský 

rok 2017/2018. 

 

           

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

                     Ing. Peter Malý 

              predseda Rady školy pri ZŠ 

 
Stanovisko zriaďovateľa:  

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa s c h v a ľ u j e Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Rajčianska 3 za školský rok 2017/2018 

 

 

 

 

 

         

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

                      za zriaďovateľa 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Východiská a podklady:  
 

Správa je vypracovaná v zmysle:  

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu 

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

školských zariadení.  

2. Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018 

3. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

 

4. Koncepcie školy na roky 2010 – 2015, 2015 -2020 

5. Plánu práce ZŠ Rajčianska ul. č.3, Bratislava na školský rok 2016/2017 

6. Vyhodnotení plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a 

predmetových komisií  

7. Informácií o činnosti Rady školy pri ZŠ Rajčianska ul. č.3, Bratislava  

8. Ďalších podkladov predložených pedagogickými zamestnancami školy v rámci 

hodnotenia práce školy v školskom roku 2017/2018 
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Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy 

Rajčianska 3, 821 07 Bratislava 214 za školský rok 2017/2018 

 

 

2. Základné identifikačné údaje o škole:  
 

1. Názov školy: Základná škola 

2. Adresa školy: Rajčianska 3, 82107 Bratislava 

3. telefónne číslo: 02/45242962                           faxové číslo: 02/45259632 

4. Internetová adresa: www.zsraba.edu.sk           e-mailová adresa: miriana.krajcikova@gmail.com 

5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 8, 821 07 Bratislava  

 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. MirianaKrajčíková riaditeľka školy 

PaedDr. Oľga Petrovská zástupkyňa  riaditeľky školy pre I. stupeň 

Ing. Mária Jakúbeková zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň 

Ľubica Klčová vedúca ŠKD 

Mária Kapusníková ekonomická zástupkyňa 

Valéria Orbanová vedúca ŠJ 

 

 

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

Údaje o Rade školy pri ZŠ Rajčianska 3 

Rada školy pri ZŠ Rajčianska 3 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 19.04.2016. Funkčné obdobie začalo dňom  

20.04.2016  na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy: 

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

1. Ing. Peter Malý predseda zástupcov rodičov 

2. Ľubica Žiaková podpredseda zástupcov rodičov 

3. Mgr. Zuzana Boledovičová tajomník pedagogických zamestnancov 

4. Mgr. Martina Slovíková člen pedagogických zamestnancov 

5. Alžbeta Mikéczová člen nepedagogických zamestnancov 

6. Ing.ZuzanaKönözsiová člen zástupcov rodičov  

7. Monika Plecháčková člen zástupcov rodičov 

8. Ing. Milan Šindler člen MÚ Vrakuňa 

9. Bc. Marek Pospíchal člen MÚ Vrakuňa 

10. Mgr. Pavol Prikryl člen MÚ Vrakuňa 

11. Ing. Juraj Štubniak člen MÚ Vrakuňa 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2017/2018: 

Rada školy riešila aktuálne otázky týkajúce sa pedagogicko-organizačného zabezpečenia, 
plánov a vízií školy, rozpočtu, projektov, stavu školy.  
 
Členovia boli oboznámení s/so: 

pedagogicko-organizačným zabezpečením školského roka, 

učebnými plánmi na aktuálny školský rok, 

inovovaným Školským vzdelávacím programom ZŠ, 

Školským  poriadkom, 

Školským poriadkom ŠKD, 

kuriérovými pozíciami pedagogických a odborných zamestnancov školy, 

organizačnou štruktúrou zamestnancov, 

Plánom   kontinuálneho   vzdelávania   pedagogických   a odborných   zamestnancov   

školy   na kalendárny rok, 

Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý rok, 

Správou o hospodárení školy za kalendárny rok 2017, 

pedagogickým procesom, 

projektmi a činnosťou školy, 

výsledkami hospodárenia, 

Členovia Rady školy prijali a schválili predkladané návrhy a riešili aktuálne problémy ZŠ. 

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  

 
1. Prehľad poradných orgánov riaditeľa: 

 

Metodické združenia a poverenia funkciami 

Úsek Poverený zamestnanec 

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Anna Hrušková 

Matematika, fyzika a informatika PaedDr. Tatiana Mičáňová 

Cudzie jazyky Mgr. Júlia Mozesová 

Biológia, chémia, technika a svet práce   Mgr. Mária Gašpieriková 

Dejepis, geografia, občianska náuka PaedDr. Mária Tutokyová 

Umenie a kultúra, náboženská výchova Mgr. Monika Ragulová 

Telesná a športová výchova   Mgr. Zoltán Peczár 

Metodické združenie ročníkov 1. - 4 Mgr. Marta Jankovská 

Metodické združenie ŠKD Ľubica Klčová 

 
2.Koordinátori činností a ich kariérové pozície 

 

Projektový manažér PaedDr. Tatiana Mičáňová 

Koordinátori informatizácie školy Ing. Mária Jakúbeková, Miroslav Mádl 

Koordinátor prevencie RNDr. Dana Hoffmanová 

Koordinátor vých. k man. a rodičovstvu Mgr. Soňa Forgáčová 

Koordinátor pre ľudské práva Mgr. Silvia Laškovská 

Koordinátor žiackeho parlamentu Mgr. Renáta Molnárová 

Špeciálny pedagóg Mgr. Anna Jakubcová 
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Metodické a iné poradné orgány riaditeľky školy vykonávali nasledovné činnosti: 
 
Poradné orgány sa v priebehu roka stretávali priebežne, riešili aktuálne problémy, týkajúce sa 

výchovno-vzdelávacieho a pedagogického procesu. Svojou vzájomnou spoluprácou sa snažili 

prispieť k efektívnemu rozvoju vyučovacieho procesu počas celého školského  roka. 

Pracovali v zmysle Štatútu MO. 

Spolupracovali s vedením školy a konkrétne problémy rozoberali a riešili s výchovnou 

poradkyňou na škole, s CPPPaP a rodičmi žiakov školy. Podieľali sa na úprave učebných 

plánov a osnov, metodických a didaktických prístupov vo vyučovaní. Na pravidelných 

pracovných stretnutiach tímov viedli otvorený dialóg s cieľom obohacovať sa o skúsenosti 

získané štúdiom a praxou. Jednotliví pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali rôznych 

špecializovaných seminárov, workshopov, konferencií... 
 
Poradné orgány: 

 dbali na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo všetkých vyučovacích predmetoch, 

 prispievali k vytváraniu bezpečného prostredia pre žiakov a zamestnancov školy, 

 podporovali rozvíjanie vzdelanostnej úrovne žiakov, 

 podporovali rozvíjanie tvorivého kritického myslenia, 

 podporovali a propagovali množstvo projektov realizovaných na škole. 

 

Zabezpečované boli primerané opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. 

Veľká pozornosť bola venovaná úlohám pri práci so žiakmi z prostredia 

ohrozeného sociálno- pedagogickými javmi. 

Bola realizovaná prevencia šikanovania, naďalej aktívne pomáhali v rámci prevencie a 

odhaľovania nebezpečných situácií. 

Poradné orgány sa podieľali aj na vytváraní  optimálnej psychosociálnej klímy, posilňovali 

výchovu k zdravému životnému štýlu, hodnotovému systému, etickým normám a preberanie 

zodpovednosti za vlastné správanie. 

Na podporu výchovno-vzdelávacích cieľov v ŠKD bol venovaný primeraný čas na rozvoj 

duchovných, mravných a rozumových schopností žiakov. 

 

Stanovené úlohy predmetových komisií: 

 

 zisťovať úroveň základných poznatkov podľa štátneho vzdelávacieho programu, 

 vychovávať žiakov k uvedomeniu si dôležitosti medziľudských vzťahov 

v demokratickej spoločnosti, 

 vychovávať žiakov v duchu humanizmu, rozvíjať vzťah k prírode a jej ochrane, 

 vychovávať žiakov v tolerancii voči ostatným a dodržiavaniu ľudských práv, 

 vychovávať žiakov k uvedomeniu si historických súvislostí a politickej situácie 

v štáte, 

 využívať výstupné edukačné materiály, 

 pozornosť venovať intelektuálne nadaným žiakom, 

 zapájať žiakov do súťaží  a iných tvorivých činností, 

 doplniť kabinetnú zbierku, 

 využívanie stránok k bezpečnému používaniu internetu, 

 pripraviť testy k opravným komisionálnym skúškam do 30. júna 2018. 
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Údaje o žiakoch školy za školský rok 2017/2018 
Údaje o žiakoch školy za školský rok 2017/2018: 

(§2ods.1písm.b)  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

alebo údaje o počte detí v školskom zariadení) 

 

 

Stav k 15. 9. 2017 Stav k 31. 8. 2018 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 
ŠVVP   

Počet 

odd. 

ŠKD 

Počet 

žiakov  

ŠKD 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 
ŠVVP   

Počet 

odd. 

ŠKD 

Počet 

žiakov  

ŠKD 

1. 3 75 - - - 3 70 3 73 - - - 3 70 

2. 4 91 - - - 3 83 4 90 - - - 3 80 

3. 3 68 - - - 2 65 3 67 1 - - 2 64 

4. 3 69 2 - - 2 42 3 68 2 - - 2 37 

5. 3 67 5 - - - - 3 69 5 - - - - 

6. 2 40 2 - - - - 2 41 2 -  - - 

7. 2 36 6 - - - - 2 36 6 - - - - 

8. 3 65 8 - - - - 3 65 8 - - - - 

9. 1 21 4 - - - - 1 22 4 - - - - 

Spolu 24 532 27 - - 10 260 24 531 28 - - 10 251 

Poznámka: ŠVVP – žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami ( začlenení  žiaci ) 
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 . 

Počet  zapísaných žiakov do I. ročníka 

2017/2018 Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ 

počet /% 

ODKLADY 

počet /% 

NEZAŠKOLENÍ 

V MŠ 

počet /% 

SAMOSTATNÉ 

83 36 8 1 3 

100% 43,37% 9,63% 1,20% - 

 

2016/2017 Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ 

počet /% 

ODKLADY 

počet /% 

NEZAŠKOLENÍ 

V MŠ 

počet /% 

SAMOSTATNÉ 

115 57 15 2 4 

100% 49,56% 13,04% 2,2% - 

 

2015/2016 Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ 

počet /% 

ODKLADY 

počet /% 

NEZAŠKOLENÍ 

V MŠ 

počet /% 

SAMOSTATNÉ 

91 40 10 2 4 

100% 43,90% 10.9% 2,2% - 
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Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ: 

 

2017/2018 Gymn.8r Gymn.5r. Gymn.4. SOŠ SPŠ OA HA Iné 

prihlásení 29 15 4 10 2 4 1 1 

prijatí 15 9 4 10 2 4 1 1 

%úspešnosť 51,72% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

2016/2017 Gymn.8r Gymn.5r. Gymn.4. SOŠ SPŠ OA HA Iné 

prihlásení 16 4 12 11 3 5 2 13 

prijatí 9 2 10 8 3 5 2 12 

%úspešnosť 56,00% 50% 83,00% 73,00% 100% 100% 100% 92,00% 

 

2015/2016 Gymn.8r Gymn.5r. Gymn.4. SOŠ SPŠ OA HA Iné 

prihlásení 23 6 12 16 13 13 6 2 

prijatí 16 3 6 16 13 13 6 2 

% 

úspešnosť 
70% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou : 0 

Hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Údaje  o výsledkoch  hodnotenia  a klasifikácie  žiakov  podľa  poskytovaného  stupňa 

vzdelania: (§ 2 ods. 1 písm. e) – údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 

(Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov priemerný prospech 

z jednotlivých predmetov). 

I. stupeň 

R

o

č 

Tr. 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJaL ANJ 
MA

T 
PDA VLA PVC IFV VYV HUV TEV NBV ENV - - - - priemer 

1 

1.A 1,13 1,00 1,04 1,00 - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 A - - - - 1,27 

1.B 1,00 1,21 1,25 1,00 - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 
A 

 
- - - - 1,10 

1.C 1,29 1,00 1,13 1,00 - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 A - - - - 1,06 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 

2.A 1,41 1,18 1,41 1,05 - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,09 A - - - - 1,13 

2.B 1,12 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A - - - - 1,01 

2.C 138 1,17 1,29 1,08 - - 1,00 1,00 1,04 1,00 1,50 A - - - - 1,13 

2.D 1,42 1,28 1,42 1,16 -  1,06 1,11 1,05 1,00 1,20      1,19 

3 

3.A 1,35 1,00 1,23 1,12 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 A - - - - 1,07 

3.B 1,17 1,26 1,57 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 1,00 1,00 A - - - - 1,18 

3.C 1,24 1,47 1,29 1,18 1,24 1,06 1,00 1,06 1,12 1,05 1,00 A - - - - 1,18 

4 

4.A 1,19 1,24 1,14 1,19 1,21 1,00 1,04 1,00 1,04 1,00 1,00 A - - - - 1,10 

4.B 1,38 1,04 1,46 1,25 1,36 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A - - - - 1,13 

4.C 1,61 1,77 1,68 1,82 1,48 1,00 1,14 1,14 1,09 1,00 1,00 A - - - - 1,36 

Ø  jedn. 

predmet 
1,34 1,19 1,30 1,18 1,19 1,01 1,02 1,02 1,02 1,00 1,05 A - - - - 1,13 
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II. stupeň 

 

Externé meranie – Testovanie 5 

 

2017/2018 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

M Ø poč. 

bod. v SR 

M Ø poč. 

bod. 

školy 

M Ø v 

% v SR 

M Ø v % 

školy  

Sj Ø 

poč. 

bod. v 

SR 

Sj Ø poč. 

bod. školy 

Sj Ø v 

% v SR 

Sj Ø v % 

školy 

Celkom 67 66 19,4b 22,5b 64,7% 75,3% 18,9b 22b 62,8% 73,4% 

 

Externé meranie – Testovanie 9 ( porovnanie ) 

 

2017/2018 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

M Ø poč. 

bod. v SR 

M Ø poč. 

bod. 

školy 

M Ø v 

% v SR 

M Ø v % 

školy  

Sj Ø 

poč. 

bod. v 

SR 

Sj Ø poč. 

bod. školy 

Sj Ø v 

% v SR 

Sj Ø v % 

školy 

Celkom 21 21 11,2b 12,0b 55,9% 59,8% 15,7b 15,5b 63,0% 61,9% 

 

2016/2017 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

M Ø poč. 

bod. v SR 

M Ø poč. 

bod. 

triedy 

M Ø v 

% v SR 

M Ø v % 

triedy 

Sj Ø 

poč. 

bod. v 

SR 

Sj Ø poč. 

bod. triedy 

Sj Ø v 

% v SR 

Sj Ø v % 

triedy 

Celkom 46 46 11,3b 10,6b 56,4% 53,8% 15,3b 13,9b 61,2% 55,6% 

 

2015/2016 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

M Ø poč. 

bod. v SR 

M Ø poč. 

bod. 

triedy 

M Ø v 

% v SR 

M Ø v % 

triedy 

Sj Ø 

poč. 

bod. v 

SR 

Sj Ø poč. 

bod. triedy 

Sj Ø v 

% v SR 

Sj Ø v % 

triedy 

Celkom 55 54 10,6b 9,7b 52,8% 48,7% 15,6b 15,7b 62,6% 62,7% 

  SJL ANJ NEJ DEJ GEG 
MA

T 
BIO FYZ CHE OBN INF VYV HUV TEV NBV SEE THD ENV 

prie

mer 

 

 

5.A 1,67 1,38 - 1,42 1,17 1,63 1,48 -  - - 1,04 1,00 1,17 1,00 1,00 - 1,00 A 1,23 

5.B 1,65 1,57 - 1,52 1,26 1,70 1,48 - - - 1,04 1,09 1,13 1,00 1,00 - 1,00 A 1,30 

5.C 1,82 1,82 - 1,55 1,55 2,05 2,14 - - - 1,36 1,18 1,32 1,00 1,20 - 1,00 A 1,52 

6.A 2,58 2,28 1,61 2,11 1,61 2,50 2,67 2,11 - 1,56 1,72 1,06 1,17 1,00 1,40 - 1,00 A 1,77 

6.B 1,91 1,86 1,24 1,52 1,43 2,19 1,90 2,00 - 1,29 1,65 1,05 1,29 1,00 1,00 - 1,00 A 1,48 

7.A 2,58 2,21 1,61 1,84 1,74 2,74 2,32 2,21 2,11 1,58 1,42 1,00 1,11 1,00 1,75 - 1,11 A 1,78 

7.B 2,82 2,24 1,59 2,24 2,35 2,88 2,65 2,65 2,53 1,59 1,65 1,18 1,53 1,00 2,00 - 1,00 A 1,99 

8.A 1,95 1,17 1,60 1,90 1,60 2,20 1,85 2,10 1,75 1,45 1,20 - 1,00 1,17 2,00 1,00 1,00 A 1,57 

8.B 2,57 1,81 2,00 2,19 1,95 2,33 2,19 2,19 2,19 1,62 1,24 - 1,48 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,78 

8.C 1,71 1,38 1,21 1,63 1,29 1,42 1,29 1,17 1,54 1,13 1,13 - 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,26 

9.A 2,23 1,71 1,86 1,86 1,41 2,67 2,05 2,14 2,33 - 1,33 - - 1,00 - - - - 1,87 

                    

Ø  jedn. 

predmet. 
2,10 1,78 1,58 1,77 1,55 2,17 1,96 2,04 2,05 1,44 1,28 1,08 1,14 1,01 1,26 1,00 1,01 - 1,59 
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Hodnotenie  vzdelávania 

Klasifikácia školy po ročníkoch 
  

školský rok 2017/2018   

  

Ročník 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Iný Spolu 

Počty žiakov 

Počet tried   3 4 3 3 3 2 2 3 1  24 

Počet chlapcov   37 44 37 32 38 21 27 32 11  279 

Počet dievčat   36 46 30 36 31 20 9 33 11  252 

Počet žiakov   73 90 67 68 69 41 36 65 22  531 

Študijné výsledky 

Prospeli s vyznamenaním    84 60 58 50 19 12 38 7  328 

Prospeli veľmi dobre    3 5 7 9 12 7 12 7  62 

Prospeli   71 2 1 3 8 10 17 15 8  135 

Prospeli - spolu   71 89 66 68 67 41 36 65 22  525 

Výborní žiaci (priemer 1.00)   60 64 38 31 26 10 1 18 2  250 

Slabo prospievajúci žiaci   1 2 1 2 6 8 14 6 5  45 

Neprospeli z 1 resp. 2 predmetov              

Neprospeli z viac predmetov   1    2      3 

Neprospeli   1    2      3 

Neklasifikovaní   1  1        2 

Neklasifikovaní z predmetu   2  1 1       4 

Celkový študijný priemer   1,06 1,11 1,13 1,20 1,36 1,62 1,88 1,52 1,87  1,38 

Výchovné opatrenia 

Pochvala triedny   37 51 27 21 7 1 1 5 1  151 

Pochvala riaditeľ     2 3 18 9 2 13 4  51 

Spolu   37 51 29 24 25 10 3 18 5  202 

Napomenutie triedny   4 1 5  3 4 2    19 

Pokarhanie triedny   1   2 1 4 3 2   13 

Pokarhanie riaditeľ   2   2 3 2 9 3   21 

Spolu   7 1 5 4 7 10 14 5   53 

Znížené známky zo správania 

Stupeň 2       1  1 1   3 

Stupeň 3       1   1   2 

Stupeň 4    1 1  1      3 

Spolu              

Dochádzka 

Ospravedlnené h.   3317 6665 3611 4076 6172 3575 3257 7539 2224  41106 

Neospravedlnené h.    65 100  231 8 15 7 1  427 

Ospravedlnené h. na žiaka   45,43 74,00 53,89 59,94 89,44 87,19 90,47 115,98 101,09  77.41 

Neospravedlnené h. na žiaka     1,49  3,34 0,19 0,41 0,10 0,04  0,92 
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Výchovné opatrenia 

 

Najčastejšími dôvodmi udeľovania výchovných opatrení, znížených známok zo správania 

boli: 

porušovanie VPŠ, 

neplnenie si školských povinností, 

nevhodné správanie, 

neospravedlnené hodiny – absencia, 

 

Opatrenie: 

pohovor so žiakom a triednym učiteľom, 

pohovor so žiakom v prítomnosti výchovnej poradkyne, vedením školy,  

písomná informácia zákonnému zástupcovi 

pohovor so žiakom za prítomnosti rodičov, triednej učiteľky, výchovnej poradkyne, vedenia 

školy, zasadnutie výchovnej komisie, v ojedinelých prípadoch aj pracovníka oddelenia 

sociálnych vecí, prípadne  polícii. 

 

Výchovné poradenstvo  

 

 priebežne bola aktualizovaná nástenka výchovného poradenstva 

 s CPPPaP boli realizované testy profesionálnej orientácie pre žiakov 9.   ročníka s 

individuálnym vyhodnotením Dr. Sýkorovou. 

 ŠVS Bratislava boli podľa harmonogramu odosielané záujmy žiakov o SŠ, v programe 

Proforient boli spracované prihlášky žiakov 5.,8. a 9., ročníka a odoslané na SŠ 

 výchovná poradkyňa pravidelne konzultovala s p. psychologičkou CPPPaP problémy 

týkajúce sa vzdelávacích výsledkov a správania našich žiakov a podľa potreby boli riešené 

 spolupráca prebiehala aj s TU, vedením školy, rodičmi a školskou špeciálnou 

pedagogičkou  

 problémy našich žiakov sme riešili aj na výchovných komisiách, počas školského roka sa 

ich uskutočnilo 15, z toho žiakov 2.stupňa sa týkalo 13 

 bol pripravený a vyhodnotený dotazník o pocitoch žiakov v 5. ročníku.  

 boli pripravené podklady na odoslanie ŠVS o predbežnom záujme žiakov 8. ročníka na SŠ 

 so žiakmi 9.A a 8.B sme sa zúčastnili burzy práce a SŠ 

 žiaci 9. ročníka boli pribežne informovaní o sieti SŠ a DOD na SŠ osobne, letákmi alebo 

na nástenke VP 

 zákonní zástupcovia deviatakov boli po prvýkrát priebežne informovaní o ponukách 

študijných odboroch na SŠ a DOD na SŠ formou e-mailovej komunikácie s VP 

 uskutočnilo sa niekoľko prezentácií SŠ na našej ZŠ – SSOŠ HOST so zameraním na 

hotelierstvo, cestovný ruch a informačné služby, poverená zamestnankyňa Slovenskej 

pošty informovala o študijnom odbore klientsky pracovník na SŠ Hlinícka, Cirkevná 

SOŠe P.G. Frassatiho, SSOŠ Gastroškola na Bieloruskej a iné. Svoje SŠ a študijné odbory 

prišli deviatakom odprezentovať aj naši bývalí žiaci – 3x. 

 veľká úspešnosť žiakov 5. a 8. ročníka prijatých na gymnáziá 

 propagácia schránky dôvery, žiaci ju málo využívajú na komunikáciu s vyučujúcimi 
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Školský špeciálny pedagóg 

Kontrola, doplnenie a aktualizácia Individuálneho výchovno-vzdelávacieho 

programu  začlenených žiakov so ŠVVP. Boli aktualizované  Zoznamy žiakov so 

ŠVVP,  ktorí sú začlenení v bežných triedach 1.a 2. stupňa  a vzdelávajú sa  podľa 

Individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVVP) a Zoznamy pre  žiakov so ŠVVP 

bez začlenenia v školskom roku  2017/2018 a sú v intervencii školského špeciálneho 

pedagóga. Aktuálne máme 31 začlenených žiakov a žiakov so ŠVVP bez potreby začlenenia 

je 27. 

Pre nových žiakov so ŠVVP - vyplnenie formulára Návrh na vzdelávanie  žiaka 

so  špeciálnymi výchovno – vdelávacími  potrebami  a vypracovanie Individuálneho výchovno 

– vzdelávacieho programu pre nových  začlenených žiakov do školskej integrácie Boli 

upovedomení  zákonní  zástupcovia začlenených  žiakov a žiakov so ŠVVP v prípade 

ukončenia platnosti odborného vyšetrenia , ktoré následne realizujú zariadenia  výchovného 

poradenstva a prevencie za účelom rediagnostického vyšetrenia. Vypracovali sme  

Individuálne  vzdelávacie plány /IVP/ pre začlenených žiakov, kde nám to  vyplývalo 

zo  správy príslušného školského zariadenia,  prispôsobili sme  obsah a formy  vzdelávania 

v daných predmetoch  

Samostatná odborná činnosť  

Odborné intervencie všetkým žiakom so zdravotným znevýhodnením, ktorí boli 

diagnostikovaní v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (ďalej 

CPPPaP), v Centre špeciálno – pedagogic- kého poradenstva (ďalej CŠPP) a zariadeniami 

v sieti škôl a školských zariadení (Andreas, Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie). Poskytovanie konzultácií  pedagógom prvého a druhého stupňa, 

vychovávateľkám v ŠKD ohľadom detí so ŠVVP. Poskytovanie špeciálno – pedagogického 

poradenstva a konzultácie zákonným zástupcom detí. Sledovanie žiakov so ŠVVP v priamej 

činnosti na vyučovacích hodinách. 

Pozorovanie žiakov v prvých ročníkoch kvôli preventívnemu vyhľadávaniu žiakov 

s poruchami učenia. 

Pre žiakov s poruchami učenia využívame edukačný program Dyscom, schválený MŠ  SR. 

V reedukačnej činnosti  u žiakov I. a II. stupňa ZŠ využívame  PL z vydavateľstva Raabe. 

Spolupráca  

 Spolupráca s vedením školy,  s výchovnou  poradkyňou, s ŠKD, s pracovníkmi CPPPaP, 

CŠPP,  so ŠPÚ,  spolupráca s rodičmi   pri riešení ťažkostí žiakov s učením, pridruženými 

komorbidnými poruchami, pri realizácií nových vyšetrení a rediagnostike. 

Spolupráca s vyučujúcimi na I a II. stupni Spolupráca s vyučujúcimi pri hodnotení žiakov – 

obzvlášť u žiakov s kombinovanými vývinovými  poruchami učenia, ADHD. Posúdenie 

školskej  zrelosti detí v prvých ročníkoch, návrhy na preradenie sledovaných detí do 

prípravných, nultých ročníkov, resp. aj vrátenie do predškolského zariadenia, ktoré dieťa 

navštevovalo.  Posúdenie školskej  zrelosti detí pri zápise detí do prvej triedy ZŠ.  

Spolupracovali sme s mimoškolskými inštitúciami. Spolupráca s Policajnou Akadémiou sa 

prejavila  uskutočnenými  prednáškami  na tému „Šikana“. Bola uskutočnená beseda 

s detskou ombudsmankou na tému Šikana. Z oddelenia prevencie CPPPaP na Drieňovej 36 sa 

uskutočnili opakovane  pozorovania a interaktívne hry k danej téme na prvom aj druhom 

stupni.  

Iné odborné činnosti 

Príprava podkladov pre odborných zamestnancov v poradenských zariadeniach / 

Na zápise do prvého ročníka boli rodičia zapísaných detí  informovaní o možnosti  školskej 
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integrácie. Účasť na odborných seminároch v CPPPaP. Účasť na  kontinuálnom vzdelávaní 

v šk. roku 2017/2018  v v rámci zvyšovania odbornej kvalifikácie. 

Školská knižnica 

 

Cieľom našej školskej knižnice je, aby bola podporným a podnetným miestom, ktoré sa 

podieľa na rozvoji čitateľskej gramotnosti našich žiakov. V školskom roku 2017/2018 sa 

v knižnici uskutočnilo množstvo aktivít, ktorými sme sa snažili pritiahnuť žiakov 

k pravidelnému čítaniu, tvorivému písaniu a zvyšovali sme čitateľskú kultúru  žiakov. 

Pomáhali nám k tomu tieto projekty: 

 exkurzie do školskej knižnice 

 pravidelné návštevy knižnice počas hodín čítania a literatúry 

 literárne súťaže ako Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín 

 hudobná súťaž Slávik Slovenska 

 dramatizácie príbehov 

 popoludnia s rozprávkou 

 tvorba vlastného komiksu 

 literárne súťaže 

 hodiny hlasného čítania 

 hodiny tvorivého písania 

 výstavy kníh 

 vyučovacie hodiny v priestoroch školskej knižnice 

 odborné prednášky 

 dramatizované čítanie s pánom Mrkvičkom (Tibor Hujdič)pre 1. stupeň 

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu „Záložka do knihy spája školy“. Zapojili sme sa do  

13. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice  "Deň 

Milana Rastislava Štefánika. Zábavnými formami práce s knihou podporujeme u žiakov 

dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu. Knižnica bola pravidelne otvorená 

pre žiakov každú stredu od 12,30- 14,30. Taktiež je knižnica k dispozícii učiteľom počas 

vyučovania, nakoľko je vybavená odbornou literatúrou, pripojením na internet 

a dataprojektorom. 

 

 

Koordinátor prevencie drogových závislostí 

 

V školskom roku 2017/2018 škola pokračovala v spolupráci s centrom pedagogicko- 

psychologického poradenstva a prevencie,  plnila úlohy a ciele vyplývajúce z hlavných 

výchovných priorít školy podľa stanoveného plánu činnosti.  

 

S pracovníkmi centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Drieňovej v 

Bratislave sa uskutočnili výchovné  sedenia  viacerých  problematických tried   

s cieľom zlepšiť vzájomné vzťahy v triede a zlepšiť  správanie sa triedy ako celku a to: 
2.D, 4.B , 3.B,  1.B, 5.B, 5.C, 7.A, 7.B  

 

Uskutočnilo sa aj viacero besied s pracovníkmi CPPP a P. : 
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V šiestom ročníku sa žiaci zúčastnili prednášky a besedy – Prevencie látkových a nelátkových 

závislostí, vplyv na organizmus.   

V siedmom ročníku sa uskutočnili besedy s témou Šikana a kybernetšikana. 

Žiaci 8  ročníka sa zúčastnili prednášky a besedy Extrémizmus, xenofóbia a strach z inakosti.   

 

Počas školského roka sme si pripomínali významné dni ako napr. :Svetový deň úsmevu, 

Svetový deň zdravia, Svetový deň boja proti AIDS, deň ľudských práv, Medzinárodný deň 

boja proti rasovej diskriminácii, Deň Zeme, Deň narcisov, Deň matiek, Medzinárodný deň 

rodiny, Medzinárodný deň detí, Svetový deň boja proti zneužívaniu drog a nezákonného 

obchodovania s nimi rôznymi podujatiami a akciami. 

 

Koordinátorka prevencie sa okrem plánovaných stretnutí v CPPP a P zúčastnila prednášky s 

pracovníkmi oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a seminára Poruchy 

príjmu potravy s klinickou psychologičkou Mgr.Zuzanou Palenčárovou. 

V júni sa konalo stretnutie výberu žiakov, výchovného poradcu a koordinátora prevencie s 

komisárkou pre ochranu detí Ing.Vierou Tomanovou PhD.   

 

Na triednických hodinách v poslednom júnovom týždni si žiaci druhého stupňa pripomenuli 

Svetový deň boja proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania s nimi a boli triednymi 

učiteľmi upozornení nielen na slušné správanie počas prázdnin, ale okrem iných nástrah aj na 

veľké nebezpečenstvo drog a drogovej závislosti. 
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Zoznam uplatňujúcich učebných plánov iŠkVP v šk. roku 2017/2018( § 2 ods.1 písm. f) 

vzdelávacia 

oblasť 
vyučovací predmet 

ročník 

primárne vzdelávanie 

ročník 

nižšie stredné vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. Σ 5. 6. 7. 8. 9. Σ 

Jazyk a 

komunikácia 

slovenský jazyk a 
literatúra 

9 8   7/1 7/1 32 5 5   4/1 5 5 25 

anglický jazyk      2    2 3 3 10 5 3 3 3  3 18 

nemecký jazyk       2 2 2 2 8 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

matematika 4 4   4/1  4 18    4/1    4/1   4/1   4/1 5 25 

informatika     1 1 1 3 1 1 1 1  4 

Človek a príroda 
prvouka 1 2   3       

prírodoveda   1 2 3       

fyzika       2 1 2 1 6 

chémia        2 2  1/1 6 

biológia      2 1 2 1 1 7 

Človek a 

spoločnosť 
vlastiveda   1 2 3       

dejepis      1 1 1 1   2/1 7 

geografia      2 1/1 1 1 1 7 

občianska náuka       1 1 1 1 4 

Človek a hodnoty etická 

výchova/náboženská 

výchova/náboženstvo 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a svet 

práce 
pracovné vyučovanie   1 1 2       

technika      1 1 1 1 1 5 

Umenie a kultúra 
hudobná výchova 1 1 1 1 4 1 1 1 1  4 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 

Zdravie a pohyb 
telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

 
základ 20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 127 

Špeciálnopedagogic

ká podpora 
rozvíjanie špecifických 
funkcií 

  1 1 2 1 1   2 4 

 voliteľné (disponibilné) 
hodiny 

2 3 2 1 8 3 4 4 3 5 19 

 spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 



18 

 

V rámcovom učebnom pláne má každý stupeň disponibilné hodiny. Navýšenie hodinovej 

dotácie povinných predmetov sme urobili spôsobom ponechania základného učiva, ale sa ním 

zaoberáme podrobnejšie a dlhšie. 

Výsledkom nášho vzdelávania je rozvíjanie kľúčových spôsobilostí a k ich rozvíjaniu 

prispieva získanie funkčnej gramotnosti. Pri hodnotení kvality vzdelávania sme sa zamerali na 

to, na  akej úrovni je žiak v čitateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej a  sociálnej 

gramotnosti. 

 

predmet počet žiakov v skupine 

informatika/ Informatická výchova 17* 

cudzí jazyk 17* 

svet práce +technika 17* 

etická/náboženská výchova 20* 

telesná výchova a športová výchova 

– primárne vzdelávanie 

+ nižšie stredné vzdelávanie  chlapci + dievčatá 
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Pre žiakov 1. a 2. stupňa boli organizované školy v prírode, LVVK,  didaktické hry v prírode, 

účelové cvičenia, dopravná výchova na školskom dopravnom ihrisku, kurz ochrany a zdravia. 
 

Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR 

č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa 

podmienok školy. 

 Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov 

odporúčame pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických 

zručností žiakov.  

Vo vyučovacom predmete technika zohľadňujeme personálno-odborné a materiálno-

technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických 

celkov Technika a Ekonomika domácnosti. 

Škola z rámca voliteľných hodín ponúkla žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden 

z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk 

podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne.  

 

Pri prestupe žiaka škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu 

spravidla v priebehu jedného školského roku. 

 

Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, 

ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 

7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
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Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu 31.8.2018 (§ 2 ods. 1 písm. g) 
 
Základná škola Počet Školský klub detí Počet 

zamestnanci ZŠ a ŠJ -spolu 53 zamestnanci ZŠ –spolu 10 

Z toho PP* 36 Z toho PP*  

Z počtu PP   Z počtu PP   

- kvalifikovaní 36 - kvalifikovaní 10 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie  

Z toho NP** 17 Z toho NP**  

Z počtu NP  Z počtu NP  

- školský psychológ*** 0 - školský psychológ***  

- špeciálny pedagóg 1 - špeciálny pedagóg  

- upratovačky 6 - upratovačky  

- zamestnanci ŠJ 6   

- ostatní (ekonóm, mzdár, školník) 4 - ostatní (ekonóm, mzdár, 

školník) 
 

Spolu počet zamestnancov ZŠ+ŠKD+ŠJ 58 

Z celkového počtu zamestnancov školy počet PP 42 

 

Vysvetlivky: PP* – pedagogickí zamestnanci,  NP** – nepedagogickí zamestnanci 

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

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2017/2018 
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2017/18 –  v zmysle zákona č. 317/2009 

Z. z. o pedagogických zamestnancoch  

 

Predmet Počet učiteľov  odborne /neodborne vyučujúcich daný predmet 

 odborne neodborne 

Slovenský jazyk a literatúra 16 - 

Anglický jazyk 7 3 

Nemecký jazyk 2 - 

Dejepis 1 - 

Vlastiveda 5 - 

Geografia 1 - 

Občianska výchova, náuka 1 - 

Matematika 16 - 

Informatika 1 7 

Fyzika 2 - 

Chémia 2 - 

Biológia 2 2 

Prírodoveda 5 - 

Technická výchova - 3 

Pracovné vyučovanie 6 - 

Výtvarná výchova 14 3 

Hudobná výchova 11 2 

Telesná a športová výchova 11 1 

Etická výchova 10 2 

Náboženská výchova 1 - 
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 
( § 2 ods.1 písm. h)  

 

Zaraďovanie PZ a OZ do platových tried v závislosti od získaného stupňa vzdelania a 

zaradenie do kariérového stupňa stav k 31.08.2018: 
 

Kategória PZ 
Stupeň 

vzdelania 
Kariérový stupeň Platová trieda 

Počet 

k 15.9.2017 
Počet k 31.8.2018 

Učiteľ ZŠ 

VŠ 2.stupňa nekvalifikovaný 9 - - 

VŠ 2.stupňa začínajúci 9 - - 

VŠ 2.stupňa samostatný 10 14 14 

VŠ 2.stupňa s I. atestáciou 11 11 11 

VŠ 2.stupňa s II. atestáciou 12 9 8 

 

 

 

Kategória PZ 
Stupeň 

vzdelania 
Kariérový stupeň Platová trieda 

Počet 

k 15.9.2017 
Počet k 31.8.2018 

Odborní 

zamestnanci 

VŠ 2.stupňa nekvalifikovaný 9 - - 

VŠ 2.stupňa začínajúci 9 - - 

VŠ 2.stupňa samostatný 10 - - 

VŠ 2.stupňa s I. atestáciou 11 - - 

VŠ 2.stupňa s II. atestáciou 12 1 1 

 

 

 

Kategória PZ 
Stupeň 

vzdelania 
Kariérový stupeň Platová trieda 

Počet 

k 15.9.2017 
Počet k 31.8.2018 

vychovávateľ 

ÚSO nekvalifikovaný 7 - - 

ÚSO začínajúci 7 - - 

ÚSO samostatný 8 7 7 

ÚSO s I. atestáciou 9 2 2 

VŠ I. stupňa začínajúci 8 - - 

VŠ I .stupňa samostatný 9 - - 

VŠ I .stupňa s I. atestáciou 10 - - 

VŠ 2.stupňa samostatný 10 1 - 

VŠ 2.stupňa s I. atestáciou 11 - - 

VŠ 2.stupňa s II. atestáciou 12 -  
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy v šk. roku 2017 - 2018 

 
 

Pedagóg Názov vzdelávania Uznané kredity za vzdelávanie 

spolu: 

Poznámky 

0 II. atestácia -- 
 

0 I. atestácia --  

17 Aktualizačné 255 
 

11 Inovačné 165  

1 Štátna jazyková skúška 60  

 

 

Údaje o aktivitách organizovaných ZŠ 
 
Termín 

 
Údaje o aktivitách do ktorých sa škola zapojila v šk. roku 2017/2018 

September Prezentácia projektu Šinter liga pre 5.-6.ročník 

Prezentácia tanečnej školy Seal Dance School pre 3.-4.ročník 

Prezentácia Rope-skipping 1. stupeň 

Exkurzia dopravné múzeum-8.ročník 

ZOO olympiáda -ŠKD 

Exkurzia Schonbrunn 

Deň európskych jazykov , IX.A 

Európsky týždeň športu-aerobic- na školskom dvore 

Divadlo Ludus –VII.A,VII.B 

Európska noc výskumníkov, V.A,B,VI.A,VIII.C 

Október Exkurzia Dunajská Lužná – Dobré jablká - ŠKD 

Atletický míting, ZŠ Železničná,  

Divadelné predstavenie- Labyrint Prísloví, VII.A,VII.B 

Kurz korčuľovania, ŠKD 

Turnaj v hádzanej, 2. stupeň 

Londýn – jazykovo poznávací zájazd 

Medzinárodný deň školských knižníc 

November Divadelné predstavenie , Štúdio L + S, Odpadla nám hodina, I.B,III.C  

Hvezdáreň Hlohovec 

Burza práce a informácií, IX.A,VIII.B 

Výstava kníh v žiackej knižnici 

NÁBOJ- matematicko- fyzikálna súťaž 

Návšteva  CPPP – V.C 

Centrum detskej tvorivosti- Keramika, II.C 

Plavecký výcvik – 5. ročník 

Divadelné predstavenie L a S 

Prednáška v Centre pedagogicko psychologickej prevencie-VII.A 
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December Turnaj v hádzanej, 5.-6. ročník  

Centrum detskej tvorivosti- Keramika, II.C 

Vianočné trhy-turistika 

Vianočné trhy, staré mesto , IV.A,I.B 

Divadelné predstavenie , Štúdio L + S, II.A,IV.A 

Január Šaliansky Maťko, okresné kolo  

Eurovea – korčuľovanie- turistika 

Február Biologická olympiáda, okresné kolo 

Geografická olympiáda, obvodné kolo 

Exkurzia Ústav pamäti národa 

Marec Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo 

Exkurzia, hrad - Boj  o moc  -VI.B,VII.B 

Exkurzia Dopravné múzeum -5.ročník 

Bavme bratislavské deti športom, súťaže 

Biologická olympiáda, krajské kolo 

Pytagoriáda,  okresné kolo  

Turnaj – minihádzaná,  

Divadelné predstavenie O neposlušnej maminke, ŠKD 

Obvodné kolo FYZ olympiády 

Štrkovec-jazero, turistika 

Krajské kolo MAT olympiády 

Apríl Biologická olympiáda, krajské kolo 

Turnaj – minihádzaná, 

Návšteva CPPPaP, VII.A 

Súťaž, Čo vieš o hviezdach,  Mlynská dolina 

Máj Návšteva múzea dopravy, ŠKD 

Exkurzia-Park miniatúr, Podolie, III.B, III.C 

Turnaj vo vybíjanej, 1.stupeň 

Návšteva Sad J. Kráľa- turistika 

Exkurzia- Koncentračný tábor-Sereď, VIII.A,C 

Exkurzia Múzeum obchodu, ŠKD 

Exkurzia Stará radnica, II.B,C ŠKD 

Návšteva výstavy Lego obrov, Zlaté piesky III.A,B 

Jún Výlet-Staré mesto, jazda Prešporáčikom, II.A,III.B,IV.A 

Atletický míting, ZŠ Železničná,  

Turnaj v hádzanej 

Golf – nácvik, I.C, ŠKD 

Šinter Liga- turnaj škôl, 5.ročník 

Veľké finále  OLOMÁNIE, Hlavné námestie,  

Výlet-Remeselný dvor, II.B 

Kráľ detských čitateľov- 4.ročník 
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Termín Údaje o aktivitách organizovaných na škole v šk. roku 2017/2018 

September Fotografovanie – 1.ročník 

Slávnostné uvítanie prvákov, otvorenie školského roka starostom obce Vrakuňa 

Týždeň M. R. Štefánika  

Jazykovo poznávací zájazd Londýn 

Imatrikulácia v 1. ročníku, ŠKD 

Cesta slovenskou históriou- Via Historica – divadelné predstavenie-2.stupeň 

Ochrana života a zdravia – 2. stupeň 

Rope Skipping - prezentácia 

Program pre seniorov III.A 

Október Zubár, prehliadka 

Beseda Extrémizmus-VIII.B 

Prednáška – Kyberšikana-V.B 

Kurz korčuľovania - ŠKD 

Stretnutie žiackeho parlamentu   

Hallowenská noc na škole, ŠKD 

Návšteva detského múzea-turistika 

Stretnutie žiackeho parlamentu   

MATBOJ -8.-9. ročník,  

November Prednáška Nebezpečenstvo internetu pre deti IV.B 

Prevencia v CPPPaP, IV.C 

MATBOJ – 5.-7- ročník 

Beseda,  Finančná gramotnosť, IX.A 

KOMPARO, 8. a  9. ročník   

Program pre seniorov III.A 

Návšteva Bratislavského hradu-turistika 

Prednáška -VII.A  Výstava kníh v žiackej knižnici 

Výstava kníh v žiackej knižnici 

December 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Ľudské práva – VIII.B 

Projekt Ľudské práva, Fašizmus a Slovenský štát , VIII.B 

Projekt Ľudské práva, Komunizmus ,VIII.B 

Beseda,  Finančná gramotnosť – úvery a pôžičky, IX.A 

Beseda,  Finančná gramotnosť – moderné platobné nástroje, IX.A 

Týždeň anglického jazyka – 2. ročník  

Všetkovedko, Expert geniality show 

Plavecký výcvik 

Projekt Rómovia na Slovensku VIII.B 

Testovanie 5 

NÁBOJ 

 Vianočný program pre seniorov III.A 

Vianočné besiedky 

Prevencia v CPPPaP, II.D 

Prevencia v OZ Labyrint, Prevencia sex. násilia, IV.C 

Školské kolo v súťaži Šaliansky Maťko 

Dejepisná olympiáda , školské kolo 

Slávnostné privítanie Mikuláša, diskotéka 

Pytagoriáda   
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 Stretnutie žiackeho parlamentu 

Geografická olympiáda, školské kolo 

Beseda  Extrémizmus – VIII.C 

Vianočný program, Putovanie za svetlami, 1. stupeň 

Vianočné trhy, varenie vianočnej  kapustnice pre rodičov, vianočná besiedka pre rodičov 1. 

ročníka 

Zbierka sladkostí pre deti z detských domovov, spolupráca s vrakunským charitatívnym 

spolkom 

Olympiáda v anglickom jazyku, obvodné kolo 

Január Realizácia lyžiarskeho kurzu, 2.stupeň 

Olympiáda v anglickom jazyku, obvodné kolo 

Beseda Extrémizmus- IV.B 

Prednáška Mládež proti rasizmu – VIII.A 

Olympiáda v MAT 

Biologická olympiáda, školské kolo 

Február Prednáška Šikana, III.B 

Stretnutie žiackeho parlamentu 

Karneval, ŠKD 

Prevencia v CPPPaP, V.C 

Hviezdoslavov Kubín, 

Marec Exkurzia NR SR VIII.C, A 

OH v I.A,I.B, I.C pre deti z MŠ Kaméliová 

 

FF OLOMANIA- Hotel Holiday in, III.A 

KLOKAN, 2.stupeň 

KLOKANKO , 1.stupeň 

Rozlúčka s Morenou, ŠKD 

 Biologická olympiáda, školské kolo 

Slávnostné otvorenie knižnice vo Vrakuni  

Divadelné predstavenie –Istropolis, bábkové divadlo, 5.ročník 

Stretnutie žiackeho parlamentu   

Testovanie 9 

Noc s Andersenom 

Apríl Slávnostný zápis detí do 1.ročníka –zapísaných 108 žiakov 

Plavecký kurz , ŠKD,  

Prijímací pohovor do triedy s rozšíreným vyučovaním ANJ 

OK MAT , BIO 

Žiacky parlament - stretnutie 

STV – natáčanie detského programu 

Deň narcisov, charitatívna zbierka 

KOMPARO 6 

Máj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj vo vybíjanej 

KOMPARO 

Pohár starostu 

OLO Spaľovňa III.A,IV.C 

Fotografovanie 

Kurz plávania 

Stretnutie žiackeho parlamentu  

Program pre seniorov III.A 
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Škola v prírode, II.A,I.B, IV, A Ždiar 

Čítanie s Mrkvičkom, žiacka knižnica, 1. stupeň 

Výlet – Park miniatúr –III.B,III.C 

Výlet- Rakúsko VI.A,VI.B 

Jún Golf,  Slovanské gymnázium, 9.ročník 

Výlet – Driny, I.A,I.C,IV.B 

Vedecký deň na škole 

Škola v prírode, Liptov, V.C,VI.A,VI.B 

Školský výlet, V.A,VII.B 

Škola v prírode, Osčadnica, II.B,II.C 

Škola v prírode, Korytnica, III.A,IV.C 

Ochrana života a zdravia , 1. a 2. stupeň,  Lesopark Vrakuňa 

Školský výlet , Železná studnička, II.D  

Výlet – Vrakunský lesopark, VIII.A,B 

Výchovný koncert 

Filmové predstavenie, Eurovea-  VIII.C, VI.B 

Besiedka pre rodičov, II.D 

Juniáles - turnaj v hádzanej 

Slávnostné odmeňovanie úspešných žiakov  

 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

 

Údaje o športových aktivitách 

 

Na začiatku a na konci školského roka sme preverovali všeobecnú pohybovú schopnosť 

žiakov formou testov. Výsledky boli v rámci priemeru a dosť často aj podpriemeru. Testy 

pozostávali na meranie výbušnosti horných a dolných končatín / hod plnou loptou a skok 

znožmo z miesta/, obratnosti / člnkový beh/, statickú silu horných končatín / výdrž v zhybe/, 

dynamickú silu brušného svalstva / ľah-sed/ a vytrvalosť / 12 minútový beh/.  

Počas roka sme sa zapájali do športových súťaží. Tradične opäť prevládali súťaže v hádzanej. 

Hádzanársky klub ŠKP Bratislava tak ako po iné roky usporadal súťaže v minihádzanej a pre 

najmenších žiakov vybíjanú. V tomto školskom roku sme obsadili súťaž v minihádzanej pre 

najmladších žiakov aspoň jedenkrát na poslednom juniálesovom turnaji. Napriek tomu, že 

s hádzanou začali až pred koncom školského roka, obsadili v súťaži 11. družstiev  pekné 

šieste miesto. Mladší žiaci / 5. a 6. ročník/ zaujali jedenkrát prvým  miestom a dvakrát 

miestom tretím, na záverečnom festivale v hádzanej miestom až štvrtým. Starší žiaci 

boli  úspešní tretím a druhým miestom na záverečnom júnovom festivale.  

Okrem hádzanej sme absolvovali aj už tradičné atletické súťaže na ZŠ Železničnej. Na jeseň 

sme skončili na piatom a na jar na treťom mieste. Ukázalo sa, že pomerne nepriaznivé 

podmienky na dráhe a nemožnosť nacvičovať skok do diaľky nás odsunuli na nelichotivé 

umiestnenia. Súťažilo sa ako vždy v behoch 60m, 200m, 800m, 1000m a zmiešanej štafete 

/dvaja chlapci a dve dievčatá/ 4x200m. Poslednou disciplínou bol skok do diaľky. Na súťaži 

o pohár starostu Vrakune sme tentokrát zopakovali vlaňajšie umiestnenie a skončili na mieste 

druhom. Chlapci síce zabojovali, mladší žiaci turnaj vo futbale vyhrali a starší skončili 

s jednou prehrou druhí, dievčatá však vybuchli, okrem jednej remízy všetko prehrali a po 
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sčítani bodov sme v celkovom hodnotení skončili druhí a získali odmenu 100 euro. Za tieto 

prostriedky sme nakúpili 8 ks florbalových hokejok, keďže z predchádzajúcich sád sme 

museli veľa odpísať pre nespôsobilosť s nimi hrať – nalomené, resp. úplne zlomené. 

V rámci olympijského dňa sme na škole usporiadali dva turnaje: florbal a halový futbal. Pre 

nedostatok času sa nám nepodarilo uskutočniť aj turnaj v stolnom tenise. 

Počas roku viedli externí trénery krúžok so základmi basketbalu. Uskutočnili sa turnaje na 

vrakunských školách – na každej jeden. Na záver bol celobratislavský v hale na Pasienkoch za 

prítomnosti rodičov, spolužiakov a aj  televíznych kamier. Naši mladí obstáli celkom dobre, 

získali pohár a iné hodnotné ceny / dresy, tričká, lopty a škola tlačiareň/. 

Január sa niesol opäť v znamení LVVK na južnej strane Chopka v horskej chate Kosodrevina. 

Zúčastnilo sa na ňom 42 žiakov. Z vyučujúcich p. uč. I. Kancírová / ako organizátorka/, Ľ. 

Klčová a  Z. Peczár. Kurz prebehol bez problémových udalostí v správaní sa žiakov a bez 

zranení. Keďže prialo aj krásne slnečné počasie, môžeme konštatovať, že LVVK bolo 

úspešné a splnilo svoj cieľ. 

 

Minihádzaná  1. – 4. ročník 9 žiakov 

Minihádzaná  5. – 6. ročník 13 žiakov 

Minihádzaná  7. -  9. ročník 11 žiakov 

Vybíjaná  ml. žiačky 13 dievčat 

Vybíjaná st. žiačky 14 dievčat 

Futbal ml. žiaci 14 chlapcov 

Futbal st žiaci 13 chlapcov 

Basketbal Šinter liga 23 žiakov 

Atletika 15 žiakov 

Školský halový futbalový turnaj 37 chlapcov 

Školský florbalový turnaj 28 chlapcov 

LVVK 42 žiakov 
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Prehľad o účasti žiakov: 

              

 
Súťaž Počet 

súťažia

cich 

Trieda Školské 

kolo/ počet 

úspešných 

riešiteľov 

Okresné 

kolo/ počet 

úspešných 

riešiteľov 

Okresné 

kolo/ 

umiestnen

ie 

Krajské 

kolo/ počet 

úspešných 

riešiteľov 

Krajské 

kolo/ 

umiestne

nie 

Celosloven

ské kolo/ 

počet 

úspešných 

riešiteľov  

Pytagoriáda 

1. stupeň 87 

3.-4. 

ročník 6 4         

Matematický 

klokan 

1. stupeň 98 1. st. 98         7 

Všetkovedko 

1. stupeň 38 

2.-4. 

ročník           8 

Maksík 

33 

2.-4. 

ročník           9 

Šaliansky 

Maťko  

1. supeň 18 

3.-4. 

ročník 3 1 3.miesto       

Vesmír očami 

detí 29 

3.-4. 

ročník             

Hviezdoslavov 

Kubín  

1. stupeň 28 

všetky 

triedy 5           

Ľudské práva 
256 1.st.             

Život v strome 
256 1.st.             

Slávik 

Slovenska 37 1.st. 1           

Matematická 

olympiáda 
8 5. roč. 8           

1 6. roč.  1 1         

6 8. roč.  6 5 5.miesto       

2 9. roč. 2 1         

Pytagoriáda 

2. stupeň 

29 

5. roč.  10 8         

6. roč.  5           

7. roč.  4           

8. roč 10 5 

5.miesto 

8.miesto       

Maks 17 2.st.             

Čo vieš o 

hviezdách 2 9. roč.  2     2 3.miesto   

Matematický 

kolkan 2. 

stupeň 64 2. st.           2 

Fyzikálna 

olympiáda 1 

5.-8.  

roč.  1           

Náboj  

4 

8. a 9.  

 roč.          20.miesto   

Ibobor 23 2. st.             

Matboj 

24 2. st.         

1.miesto 

10.miesto   

Všetkovedko 2. 

stupeň 10 2. st. 1         1 

Súťaž Počet Trieda Školské Okresné Okresné Krajské Krajské Celosloven
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súťažia

cich 

kolo/ počet 

úspešných 

riešiteľov 

kolo/ počet 

úspešných 

riešiteľov 

kolo/ 

umiestnen

ie 

kolo/ počet 

úspešných 

riešiteľov 

kolo/ 

umiestne

nie 

ské kolo/ 

počet 

úspešných 

riešiteľov  

Geografická 

olympiáda 
21  5. roč.  15  3         

 10 

6. - 7.  

roč.  2  2         

 18 

8.-9.   

roč.   9  3 

4.,5. 

miesto        

Dejepisná 

olympiáda 
 17 6. roč.             

 9 7. roč.             

 13 8.roč.  4            

 7 9. roč. 3            

Biologická 

olympiáda   8. roč.  4   

2.miesto 

4.miesto  1     

  6.-7. roč.  3  2          

Olympiáda v 

anglickom 

jazyku 
17 

6.-7.  

roč. 1  

 

8. miesto       

21 

8.-9.  

roč.   1 

 

9. miesto       

Šaliansky 

Maťko 

2. stupeň  15 2. st. 6  2 2. miesto        

Literárny 

Kežmarok 

10 2. st. 5 5 4. miesto     

Hviezdoslavov 

Kubín  

2. stupeň 20 2. st.  6  2         

Expert 

geniality show 

6 8.roč.  1           
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Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: ( § 2 ods. 1 písm. j) – údaje o 

aktivitách 

 

Názov projektu 
Termín začatia 

realizácie 

projektu 

Realizácie projektu Poznámky 

Deň Zeme Počas  škol. roka 1 a 2.stupeň  

Zdravá výživa Október 2017 2.stupeň  

OLO počas  škol. roka 1. stupeň, ŠKD  

Cvičí celá škola Počas  škol. roka 1 a 2.stupeň 

 
 

Európa Počas  škol. roka 19žiakov -2.A  

Rastliny Počas  škol. roka 21 žiakov -2A,  

Rastliny Počas  škol. roka 21žiakov -2.A,  

Človek Počas  škol. roka 20 žiakov -2.A,  

Moja rodina počas  škol. roka 20žiakov  - 4.A  

Meradlo času Septenmber 2017 23žiakov - 1.A  

Dopravné prostriedky Počas  škol. roka 42 žiakov  

Filtrácia Počas  škol. roka 24 žiakov  

Životný cyklus žaby Počas  škol. roka 44 žiakov  

ANJ-Môj dom, Komu patrí? Počas  škol. roka 21 žiakov  

Deň jablka Počas  škol. roka 62 žiakov  

Reálie United kingdom počas  škol. roka 23 žiakov  

Potravinová pyramída Počas  škol. roka 60 žiakov  

Anglický piknik Počas  škol. roka 72 žiakov  

ANJ -Jedálny lístok Počas  škol. roka 56 žiakov  

Dejiny Slovenska Počas  škol. roka 43 žiakov  

Slovensko Počas  škol. roka 42 žiakov  

Bratislava počas  škol. roka 41 žiakov  

M.R.Štefánik Počas  škol. roka 44 žiakov  

ANJ-Jobs,My classroom Počas  škol. roka 24 žiakov  

Bezstavovce Počas  škol. roka 45 žiakov  

Ľudské telo Počas  škol. roka 45 žiakov  

Kolobeh vody Počas  škol. roka 21 žiakov  

Elektrické obvody počas  škol. roka 22 žiakov  

Im wearing Počas  škol. roka 14 žiakov  

What Im doíng Počas  škol. roka 14 žiakov  

Vesmír Počas  škol. roka 21 žiakov  



30 

 

Záujmové krúžky na vzdelávacie poukazy v šk. r. 2017/2018 

V súlade s platnou legislatívou a štátom zavedeným systémom vzdelávacích poukazov boli na 

škole v šk. roku 2017/2018 vytvorené možnosti pre široký výber záujmových činností: 

 

 

1 ANGLOspeaker 19 Poznávanie prírody 

2 Atletika 20 príprava na monitor 8. 9. ročník 

3 Cvičenia z matematiky 7. ročník 21 
Príprava na testovanie 9 zo 

slovenského jazyka A 

4 Flauta 22 Rozhlasové okienko 

5 Geografické varenie 23 Ruský jazyk 

6 Gitara 24 Stolný tenis 

7 Hravá matematika pre 5. a 8. ročník 25 Šikovné ručičky 

8 Hravé čítanie 26 Športmaniak  BENI - CLUB 

9 Internetové popoludnie 27 Športové hry 

10 Karate 28 Turisticko - relaxačný 

11 Konverzácia v ANJ 29 Tvoríme pre radosť 

12 Lego robotic - pokročilí ročník 4. - 9 30 Umelecký krúžok 

13 Lego robotic začiatočníci 4. - 9. roč 31 Vedecké pokusy 

14 Liga Šinter - basketbal BK Inter 32 Výtvarná tvorivosť 

15 Loptové hry 33 Zábavná Matematika 

16 Maľujeme na počítači 34 Zápasenie 

17 Mladí novinári 35 Zippyho kamaráti 

18 Parkour BENI-CLUB   
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Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

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

 

 

 Priestorové a materiálne podmienky školy 
 

Miestnosť počet Stručný popis stavu 

Budova 1 
ISRMO – zateplená strecha a budova, vyregulovanie tepla, 

zateplená strecha 

Základná škola 

Učebne spolu 34  

Triedy 25 Revitalizované 

Odborné učebne 

Dielne 

Kuchynka 

6 Revitalizované 

1 

1 
Potreba rekonštrukcie 

knižnica 1 Každoročne doplniť knižný fond  

nevyhovujúce 2 Potreba umiestenia umývadla 

Trakt C – I. stupeň  toalety  Kompletne zrekonštruované 

Trakt A – II. stupeň toalety  Kompletne zrekonštruované 

Trakt C - chodby, respírium  Vymaľované 

Trakt A - chodby, schodištia  Vymaľované 

Školský dvor  Potreba revitalizovať celý športový areál 

Vstupné schodištia 3 Potreba rekonštrukcie 

ZŠS 

Školská kuchyňa 1 ISRMO – klimatizácia, maľovanie z rozpočtu 

Školská jedáleň 1  

Umyváreň pri školskej jedálni 1 Potreba rekonštrukcie (40r.) 

Telocvične: 

Veľká telocvičňa 1 Potreba výmeny parkiet, maľovanie, obklady 

Malá telocvičňa 1 Revitalizovaná 

Náraďovňa 1 Potreba rekonštrukcie 

Umyváreň 2 Kompletne zrekonštruované 

Šatne 4 Kompletne zrekonštruované 

Toalety 2 Kompletne zrekonštruované 

 

 Hospodárenie organizácie za  rok 2017 
 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
(§ 2 ods. 1 písm. m) – údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy 
(priložiť Správu  o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.). 

Príloha.č.2 Správa o hospodárení za rok 2017, ktorú vypracovala ekonómka školy. 
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 Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia: 
 
 
Ciele školy vychádzajú z jej koncepcie a Plánu práce školy na šk. r. 2017/2018 a sú 
vytvorené v súlade so Školským vzdelávacím programom, Inovovaným školským 
vzdelávacím programom a Plánom práce školy. 
 

Na dosiahnutie zámerov školy, úspešného plnenia hlavných úloh a cieľov vychádzajúcich 

z plánu školy je potrebné: 

udržať stabilizovaný pedagogický kolektív, 

kolektív, ktorému záleží na výsledkoch svojej práce, dobrom mene školy v regióne a 

medzi rodičovskou verejnosťou. 

 

V školskom vzdelávacom programe kladieme dôraz na tieto oblasti: 

 

Udržiavať image školy: 

 

 vytváranie neohrozeného prostredia vo všetkých triedach, 

 rozvoj zmysluplného vyučovacieho obsahu - kurikula, 

 prispievať k schopnosti detí demokraticky sa správať, konať a rozhodovať, 

 udržiavaním úrovne triedy so zameraním na matematiku a tried 1. a  2. ročníka  s  

vyučovaním anglického jazyka, 

 zabezpečením  kvalitnej prípravy žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti 

školy, so zameraním na  jazykové kompetencie, komunikatívnosť  s prihliadnutím na 

schopnosti jednotlivých žiakov, 

 realizácia projektu CLIL na 1. stupni 

 dosiahnutím zvýšenia gramotnosti v oblasti  IKT žiakov v našej škole, 

 zvyšovaním komunikačných kompetencii, 

 zviditeľňovaním úspechov našich žiakov v postupových súťažia  iných pozitívnych 

mimoškolských aktivitách, 

 zapájaním sa do medzinárodných projektov a udržiavaním kontaktov so zahraničím a 

rozvíjaním družobných vzťahov, 

 vysokou odbornosťou a profesionálnosťou našich pedagógov vo výchovno-

vzdelávacom procese. 

 

Humanizácia školy a jej prostredia  

    

 venovať pozornosť tolerantnosti názorového, kultúrneho a sociálneho vedomia a tým 

aj uvedomelej  disciplíne u žiakov a pedagógov školy,  

 upevňovať  fyzické a duševne zdravie žiakov, vytvárať primeraný hodnotový systém, 

etické normy, sociálne cítenie a dôsledne potierať šírenie legálnych a 

nelegálnych  drog v školskom prostredí, 

 sledovať problematiku environmentalistiky, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

ľudským právam  a   ochrany človeka a prírody, 

 počas celého štúdia  kladieme dôraz na vlastnú zodpovednosť žiakov za svoje 

vzdelávanie a budúcu úspešnosť na testovaní, v štúdiu na stredných  školách, 
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snažíme sa dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami 

výučby. Rozvíjame talent žiakov v jednotlivých oblastiach  a dávame im priestor na 

realizáciu, čo sa nám vracia vo výsledkoch a tým aj vo vysokom  kredite školy vo verejnosti. 

Realizácia projektu Zippyho priatelia v 1. a 2. ročníku ZŠ, 
 
Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo všetkých vyučovacích predmetoch  
rozvoj: 
 

 kognitívnych kompetencií,   

 osobnostných kompetencií,  

 sociálnych kompetencií, 

 komunikačných kompetencií, 

 občianskych kompetencií, 

 kultúrnych kompetencií, 

 a s tým súvisiacej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov. 

 

Rozvoj celoživotných pravidiel: 
 

 dôveryhodnosť – konať tak, aby to človeka robilo hodným dôvery; 

 pravdivosť – hovoriť pravdu, byť zodpovedný, svedomitý, taktný; 

 aktívne počúvanie – sústredene počúvať hovorené slovo so zámerom pochopiť; 

 úctu (nevysmievanie sa) – nevyvyšovať sa nad iných; 

 najlepší osobný výkon – vydať zo seba pri práci to najlepšie, čo dokážeme. 

 

Závery: 

 

 V škole je otvorená a tvorivá klíma, prevláda dobrá medziľudská interakcia. 

 Škola vzdeláva žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vytvára pre 

nich podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu. Má 

vytvorené podmienky aj na výchovu a vzdelávanie žiakov s nadaním  a talentom. 

 Získané kompetencie  výraznej väčšiny žiakov našej školy dosiahla očakávanú úroveň 

výkonovej časti vzdelávacích štandardov vo väčšine profilových predmetov. 

 Vo väčšine oblastí života školy sa uplatňovala iniciatíva a zavádzanie inovácií zo 

strany učiteľov. 

 Žiaci mali dostatok príležitostí na vyjadrovanie hodnotových a emociálnych postojov. 

 V škole existuje veľmi dobre fungujúci systém kariérového poradenstva žiakom 

a rodičom. 

 Väčšina materiálno-technického zabezpečenia vybavenia školy vyhovuje požiadavkám 

kvalitného vyučovania učiteľmi a učenia sa žiakov. 

 Škola používa nástroje na komunikáciu s komunitou s vysokou efektivitou. 
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 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) – cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

Silné stránky Slabé stránky 

výhodná poloha ZŠ, 

uplatňovanie demokratického princípu v riadení( 

kooperatívne riadenie) i vo výchove a vzdelávaní, 

otvorená komunikácia, priaznivá sociálna klíma, 

výučba CLIL v triedach 1. stupňa, 

rozdelenie riadiacich kompetencií, 

kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, 

stabilný pedagogický zbor, 

revitalizované chemické laboratórium 

zrekonštruovaná malá telocvičňa, 

zapojenie sa do celonárodných projektov, 

práca na školských projektoch, 

realizácia exkurzno-poznávacích pobytov v zahraničí, 

revitalizované učebne vybavené s interaktívnymi 

tabuľami, 

dataprojektory vo všetkých učebniach 

zriadené 3 počítačové učebne, 

rôznorodá krúžková činnosť, 

špeciálny pedagogický zamestnanec na škole, 

flexibilita organizačných foriem počas dňa podľa potrieb 

žiakov, 

množstvo nových učebných pomôcok, 

vymenené okná na celej škole, 

v trakte I. stupňa zrekonštruované sociálne zariadenia, 

zateplená budova, strecha, 

prenájmy nebytových priestorov, 

fungujúce poradenstvo špeciálneho pedagóga, odborná 

práca so žiakmi s ŠVVP, kariérne poradenstvo, 

zapájanie žiakov do života školy, 

ochota pedagogických zamestnancov vzdelávať sa,  

bohaté a rozmanité aktivity školy (besedy, exkurzie, 

prednášky, a pod.) 

nefunkčný športový areál, 

činnosť ŠKD prebieha v kmeňových triedach 1. 

stupňa, 

nutnosť rekonštrukcia veľkej telocvične, 

nedostatočné vybavenie výučbu predmetu technika, 

klesá záujem o telesnú výchovu, rastie počet 

oslobodených žiakov od telesnej výchovy 

nerovnomerný počet žiakov v triedach, spájanie tried 

spôsobené odlivom žiakov z 5.  a 8. ročníka 

uprednostňovanie aktivizujúcich metód rastie 

náročnosť prípravy na vyučovanie 

naďalej nevyužívaný potenciál školského dvora 

z dôvodu nevysporiadaných pozemkov,  je nutná 

revitalizácia celého pozemkov, je nutná revitalizácia 

celého areálu 
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Príležitosti Riziká 

intenzívnejšia spolupráca s OZ Rajčianska 3, 

rozširovanie ponuky krúžkov, 

dobudovanie školského a relaxačného areálu, 

získanie 2% daní, 

prispôsobovanie vzdelávania moderným trendom, 

možnosť školy stať sa školiacim centrom  v oblasti 

celoživotného vzdelávania, 

ochota rôznych inštitúcií spolupracovať so školou 

(PdFUK, ŠPÚ, MPC, ...), 

možnosť zapájať sa do rôznych projektov, medzinárodnej 

spolupráce, 

možnosť nadviazať zahraničnú spoluprácu, mobility 

učiteľov a žiakov, 

rozvíjajúca sa spolupráca s ostatnými školami, 

rozdelenie počtu hodín i učiva v jednotlivých ročníkoch 

je záležitosťou školy,. 

zapájanie sa do projektov. 

 

 

nedostatočná priestorová kapacita pre zriaďovanie 

nových odborných učební, 

hrozba havárie sociálnych zariadení v trakte A, 

potreba rekonštrukcie vstupných schodíšť do 

budovy, 

potreba zhotovenia odsávačov pár v školskej 

kuchyni, 

nárast administratívnej práce pedagogických 

zamestnancov, 

nestále legislatívne prostredie, nekoncepčná práca 

v oblasti reformy školstva, 

finančná náročnosť nákupu IKT, učebných pomôcok, 

odborných učební, 

nepriaznivé demografické trendy, znižujúci sa počet 

žiakov, 

preferovanie anglického jazyka pred vyučovaním 

ostatných cudzích jazykov. 

 

 

 

 Školské stravovacie zariadenie 
 

Priemerný počet stravníkov za deň: 373 

Priemerný počet zamestnancov: 1. vedúca ŠSZ 

     1. hlavná kuchárka 

     3. pracovníčky v prevádzke 

 

 ŠJ revitalizovaná v roku Druh činnosti  

2012 Výmena okien zriaďovateľ 

2014 Chladiace zariadenie  zriaďovateľ 

 Pracovné stoly zriaďovateľ 

 Dresy zriaďovateľ 

 Maľovanie kuchyne zriaďovateľ  

2015 Umývačka riadu  réžia 

 Výmena vzduchotechniky zriaďovateľ 

 Vymaľovanie skladových priestorov zriaďovateľ 

2016 Pekáče, struhák na zeleninu réžia 

 Vymaľovanie kuchyne - sklady zriaďovateľ 

2017 Vymaľovanie kuchyne zriaďovateľ 

 Výmena dvokrídlových dverí do kuchyne zriaďovateľ 
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 Výmena dverí do kancelárie réžia 

 Výmena podlahovej krytiny na chodbe, kancelária réžia 

 Vírič nápojov réžia 

 Konvektomat réžia 

 Nábytok do kancelárie réžia 

 Maľovanie administratívnej miestnosti réžia 

   

 

 

Klady: 

Dobré podmienky pre kultúrne a bezpečné stravovanie žiakov 

Podávaná strava je pripravovaná v zmysle platných noriem a receptúr pre školské stravovanie 

schválené MŠVVaŠSR 

 

Nedostatky: 

Nutné nákupy: 

zakúpenie profesionálnej mikrovlnnej rúry, 

zakúpenie plynového sporáku s elektrickou pecou, 

doplnenie digestorov nad varnými kotlami a elektrickými panvicami, 

revitalizácia výťahu, 
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Školský klub detí 
 

V školskom roku 2017/2018 sme otvorili 10 oddelení s počtom detí 260 

 

 

Naše dlhodobé ciele boli zamerané : 

 Environmentálna výchova-   plnenie úloh v Olompiáde 

 Dopravná výchova, prevencia úrazov. 

 Výchova v duchu humanizmu v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, Predchádzanie 

formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. 

 Výchova k manželstvu a k rodičovstvu, úcta k rodičom a kamarátom. 

 Etická výchova v podmienkach ŠKD. 

 Zvyšovanie telesnej aktivity detí, prevencia obezite 

 Finančná gramotnosť 

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme realizovali v súlade s výchovným programom 

 Všeobecné úlohy sme plnili  po mesiacoch : 

 

 

 

Termín Údaje o aktivitách do ktorých sa ŠKD zapojilo 

september 

Jesenná výzdoba interiéru školy 

Zapojenie sa  do Olompiády (celoročný zber druhotných surovín)     

Imatrikulácia prvákov 

Vychádzky do okolia školy na detské ihriská 

Návšteva ZOO 

Dopravná výchova – návšteva dopravného ihriska 

október 

Výzdoba k Hellowenu  

Noc v škole 

Dopravná výchova 

Finančná gramotnosť 

Divadelné predstavenie – Dúhový autobus 

Zbieranie gaštanov – tvorenie postavičiek a zvieratiek 

november 

Kurz korčuľovania v Avione 

Nácvik programu na vianočnú besiedku 

Vychádzky do okolia školy 

december 

Tvorivé dielne – výrobky na vianočné trhy 

Vianočná besiedka 

Vianočná výzdoba interiéru 

Vianočné trhy – staré mesto 

január 

Finančná gramotnosť 

Stavanie snehuliaka 

Divadelné predstavenie – Zimná rozprávka 

február 

Fašiangový karneval 

Zimné hry so snehom 

Zimné športy 

Finančná gramotnosť - aktivity 
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marec 

Návšteva školskej knižnicu- výpožičky, výstavy kníh 

Beseda so spisovateľkou Zuzanou Ďuračovou 

Jarná výzdoba, v oddeleniach príprava rôznych veľkonočných výrobkov 

kraslice, veľkonočné pohľadnice 

Výroba Moreny a sprievod   s Morenou 

Veľkonočná výzdoba 

apríl 

Návšteva dopravného múze 

Návšteva múzea obchodu 

Filmové predstavenie v Poluse - Coco 

Návšteva Starej Radnice 

Kurz plávania vo Vlčom Hrdle 

Výzdoba k slávnostnému zápisu budúcich prváčikov 

Výroba darčekov na zápis.  

Výzdoba k DOD 

máj 

Besiedka ku dňu Matiek – 2.B 

Vychádzky do lesoparku 

ŠvP Korytnica– Danielová , Čunderlíková 

Vychádzky na ihriská v okolí školy 

Vychádzky do Lesoparku 

jún 

MDD – Detská letná olympiáda 

ŠvP Oščadnica – Kancírová, Klčová,  

Celodenný výlet – farma Dunajská Lužná ,jaskyňa Driny, Železná    

Studnička, vláčik Prešporáčik, Podolie – miniatúry 

ŠvP – Ždiarska dolina – Pončáková, Ondrušková, Šebeková 

Základy golfu na golfom ihrisku na Žitavskej – 2. ročník 

Súťaže a umiestnenia v nich: 

Aktivity, ŠVP, LVVK MZ, PK 

Názov aktivity Typ aktivity Počet zapojených 

žiakov + ročník 

Spolupráca s ... 

ŠvP Relaxačný pobyt 71  (1.B,2.A,4.A) TU 

ŠvP Relaxačný pobyt 44   (3.A,4.C) TU 

ŠvP Relaxačný pobyt 41   ( 2.B,2.C) TU 

Súťaž Súťažiaci Oddeleni

e 

 Umiestnenie 

Školské 

kolo 

Medzi-

Školské 

kolo 

Okres

né 

kolo 

Krajské kolo 

Účasť na turnaji vo 

vybíjanej. 

1.- 4.roč - - - - 4. miesto 

Účasť na turnaji 

v mini hádzanej  

     6. miesto 

Dopr. výchova - 

kolobežky 

všetci všetky - - -  

Stolný futbal všetky všetky - - -  

Olománia  všetky všetky kg 

papiera 

8000 

plast 

12.  € 
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 Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

Meno učiteľa Typ 

vzdelávania 

Názov Rozsah v 

hodinách 

Termín 

ukončenia 

Ondrušková Zuzana inovačné Outdorové aktivity 

Výtvarné techniky 

 December 2017 

Jún 2018 

Jurkovičová Viera  Outdorové aktivity  Jún 2018 

 

Úlohy boli splnené vo väčšej miere, vychovávateľky pracovali podľa Výchovného 

programu a plánu práce ŠKD. 

 

Požiadavky na vedenie školy, návrhy na zlepšenie:  

 

 zakúpenie pieskoviska pre deti ŠKD  

 údržba malého školského dvora počas jarných mesiacov (zalievanie trávy) 

 zabezpečenie herne v ďalšom školskom roku pre rannú a popoludňajšiu činnosť pre deti ŠKD 

 

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom 

a rodičom 

 
Dostatok žiakov a ich spokojní rodičia sú základom úspechov školy, ktoré prinesú škole 

„dobrý“ rozpočet. Najbližšie našej škole je Občianske združenie Rajčianska 3 so svojim 

štatútom, v ktorom je ustanovená výška vkladu rodiča do rozpočtu a aj možnosti jeho 

využitia. Legislatíva neumožňuje priamo škole sa zaregistrovať ako prijímateľ 2% zaplatenej 

dane. Pre nás sa stalo Občianske združenie Rajčianska 3  prijímateľom tejto dane . 

 

Spolupráca školy s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Prístup väčšiny rodičov bol oveľa 

ústretovejší ako po iné roky. Veľký záujem bol o akcie, na ktorých vystupovali deti. Vedenie 

školy sa pravidelne stretávalo s predsedami jednotlivých tried na zasadnutiach a riešili sa 

problémy školy. Vždy na konci klasifikačného obdobia sa uskutočňovali triedne aktívy, na 

ktorých mohli triedne učiteľky vďaka veľkej účasti rodičov komplexne informovať o dianí 

v triede a škole. V rámci možností hlavne s ohľadom na nenarušovanie výučby boli rodičom 

poskytované informácie a podľa potreby boli zvolané aj mimoriadne. 

 

Záver : 

 

Škola splnila väčšinu stanovených cieľov a priorít za školský rok 2017/2018 

 

Pre rok 2018 je potrebné doriešiť: 

 športový areál 

 vstupné schodištia 
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Základná škola Rajčianska 3 821 07 Bratislava 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o hospodárení – Základná škola Rajčianska 3 Bratislava  za 

rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:     Mgr. Miriana Krajčíková v. r. 
                                 riaditeľka 

 

Vypracoval:   Mária Kapusníková v. r. 

           ekonómka 

 

 

1. Textová časť                                                                                                                                                                                            

2. Tabuľková časť  

 

 

 

 

 

 

marec 2018 
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K 1. 1. 2017     tried                       žiakov K 15. 9. 2017   tried                         žiakov 

1. stupeň    14                 307 1. stupeň    13  303 

2. stupeň     11 233 2. stupeň    11  229 

Spolu    25    540 Spolu    24  532 

Priemer na triedu      21,6     Priemer na triedu          22,17       

Z toho integrovaných                 35 Z toho integrovaných     27   
 
 

Počet detí a oddelení v školskom klube 

K 1. 01. 2017  K 15. 09. 2017 

Počet detí             250 Počet detí 260      

Počet oddelení               10 Počet oddelení   10         

Priemer na oddelenie               25 Priemer na oddelenie    26       

 

Počet žiakov a kalendárnych dní strávených v škole prírody 

K 1 01. 2017 K 15. 09. 2017 

Počet detí           151 Počet detí                92     

Počet kalendárnych dní           798  Počet kalendárnych dní              460 

 

Počet zapísaných stravníkov a  vydaných obedov v školskej jedálni 

K 1. 01. 2017 K 15. 09. 2017 

Počet stravníkov          407 Počet stravníkov             415        

Počet vydaných obedov     62 163 Počet vydaných obedov        67 840 

 

Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

K 1. 1. 2017 K 15. 9. 2017 

Pedagogickí v ZŠ fyzicky 36 Pedagogickí v ZŠ fyzicky  35   

Pedagogickí v ZS prepočítaný stav 35,59 Pedagogickí v ZS prepočítaný stav  34,85  

Pedagogickí v ŠKD fyzicky 10 Pedagogickí v ŠKD fyzicky   10 

Pedagogickí v ŠKD prepočítaný stav 

Z toho bez potrebnej kvalifikácie 

 9,40  

  0 

Pedagogickí v ŠKD prepočítaný stav 

Z toho bez potrebnej kvalifikácie 

    9,75  

    0   

Na plný úväzok 

z toho dôchodkýň 

33 

  2 

Na plný úväzok 

z toho dôchodcovia 

 32 

   3 

 

Na čiastočný úväzok 

z toho dôchodkýň 

  3 

  3 

Na čiastočný úväzok 

z toho dôchodkýň 

    3 

    3 

Nepedagogickí a odborní v ZŠ   9,1 Nepedagogickí a odborní v ZŠ     9,1   

Zamestnanci v ŠJ   6 Zamestnanci v ŠJ     6  

 

 

Hospodárenie organizácie za rok 2017 

 

Základná škola Rajčianska ul. č. 3, 821 07  Bratislava 214, IČO 31780717 je rozpočtová 

organizácia s právnou subjektivitou,  zriadená Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa  od 01. 

01. 1997. 

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 . 

Do správy majetku zverená budova bola daná do prevádzky v r. 1978. 

 

V budove je dvojizbový byt, býva v ňom bývalý školník s rodinou.  Pracovný pomer skončil 

z dôvodu odchodu do dôchodku v r. 2012. Poplatky spojené s nájmom 81,46 EUR hradí 
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mesačne na príjmový účet školy, za vodu 27,00 EUR na účet výdavkový. Plyn  a kúrenie 

uhrádza priamo dodávateľovi, OLO  cez inkaso.  Všetky triedy a  učebne máme kapacitne 

plne využité, pretože škola bola pôvodne projektovaná na 18  tried. 

 
1. B e ž n é  v ý d a v k y 

   

Čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie   je v  tabuľke č. 1. 

Čerpanie podľa zdrojov je podrobne rozpísané  v tabuľke č. 2. 

 

Výdavky ZŠ  boli hradené z prideľovaných limitov na prenesené kompetencie , celkové 

čerpanie 95,04 %. Celý osobný normatív bol  účelne využitý na mzdy a odvody podľa 

priznaných funkčných platov v rámci schváleného rozpočtu.   

 

Priemerná mzda a odmena za rok 2017 zo mzdových výkazov bola   nasledovná : 

 

Oproti vlaňajšku sa zvýšili mzdy priznaním kreditových príplatkov a zvýšených tabuľkových 

platov od 1. 9. pedagógom  o 6 %. Nepedagogickí poberali na základe „Memoranda“  2 % 

odmenu mesačne z priznanej tarify v mesiacoch september až december. Mzdy boli 

financované z viacerých zdrojov. Za  pedagogickú  prax študentov sme získali finančné 

prostriedky za rozbory študentov, učitelia viedli tiež krúžky hradené zo vzdelávacích 

poukazov. Tieto prostriedky boli vyplatené ako odmeny. Normatívne prostriedky postačovali 

na pokrytie  taríf aj rozpočtovaných osobných a ostatných  príplatkov a odmien.  Náhrady za 

nadčasy sa vyplácali minimálne, učitelia si čerpali  vo väčšine prípadov náhradné voľno. 

Celkový osobný normatív bol  vyčerpaný podľa rozpísaného rozpočtu. Preplatky z RZZP  boli 

vrátené zamestnancom a za zamestnávateľa bol použitý do odvodov. Vyplatené odmeny zo 

vzdelávacích poukazov a z pedagogickej fakulty ovplyvnili priemerný plat aj odmenu, taktiež 

jubilejná odmena , ktorá bola vyplatená  učiteľke pri životnom jubileu vo výške funkčného 

platu. 

Aj v ŠKD platy boli vyplatené vyššie platy. O 6 % boli zvýšené podľa platných tabuliek 

od septembra a za priznané kredity. Osobné príplatky boli priznané vo výške rozpočtovaných 

prostriedkov. V ŠKD bola dlhodobo PN vychovávateľka. Zastupovala ju vychovávateľka so 

zníženým úväzkom do júna /nastal pokles žiakov/. Nová vychovávateľka na oddelenie 

nastúpila v septembri. Vzhľadom na to, že sa vybrali príjmy za ŠKD nižšie o 2 213 EUR 

rozpočtované odmeny z týchto zdrojov spolu s odvodmi boli vyplatené len do výšky 

vybratých príjmov. Skutočné čerpanie je podľa výšky poukázaných prostriedkov. 

Mzdy a odvody sa čerpali aj ročného zúčtovania zdravotného  poistenia 2016  z dôvodu 

preplatkov za zamestnancov aj zamestnávateľa.   

V ŠJ priemerný plat bol  nižší ako vlani, pretože vtedy bolo sústavne neobsadené 1 pracovné 

miesto a financie sa rozdelili tým, ktorí zastupovali. V tom roku dlhodobo práceneschopná 

kuchárka požiadala o rozviazanie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov. Jej finančné 

prostriedky boli preklasifikované a vyplatené ako odstupné. Zamestnancom sme zvýšili 

osobné príplatky a vyplácali výkonnostné príplatky, vzhľadom na veľmi nízke tarifné platy 

/nedosahovali ani minimálnu mzdu/ a náročnosť práce pri chýbajúcej hlavnej kuchárke. Na 

základe „Memoranda“ v mesiaci september až december sa vyplácali 2 % odmeny z tarify. 

 Priemerný 

prepočítaný počet 

zamestnancov 

Priem.  mesačná 

mzda  € 

Priemerná 

 odmena   € 

základná škola 44,50 1 062 978 

 školský klub detí   9,27   778  424 

školská jedáleň   5,94   541  336 
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Na konci roka sa vyplatili odmeny do výšky rozpočtovaných prostriedkov. Z ročného 

zúčtovania zdravotného poistenia vznikli zamestnancom nedoplatky. Priemerná mzda 

a odmena bola primeraná na zaradenie zamestnancov podľa platných  tabuliek verejnej 

správy. 

Všetky zákonné odvody do poisťovní boli odvádzané pravidelne. Príspevok zamestnancom , 

ktorí majú uzatvorené zmluvy s  DDP POKOJ,  bol odvedený do výšky 2 % z hrubých miezd 

v súlade s kolektívnou zmluvou. 

V základnej škole sme na tovaroch a službách na viacerých položkách /hlavne položka 

energie a údržba/  nedočerpali rozpočtované prostriedky a sumu 47 560 EUR  presunuli 

v zmysle zákona na čerpanie do 31. marca 2018. Do konca roka sa nám  nepodarilo získať 

prostriedky z kapitoly MŠ na dofinancovanie obnovy WC, takže  zostatok bude použitý na 

obnovu WC. 

Celý  prevádzkový normatív bol účelne rozpísaný na jednotlivé položky a podpoložky. 

Čerpanie ovplyvnili aj prostriedky z iných zdrojov,  vlaňajšieho zostatku.  Celkové čerpanie 

74,86 %. 

Výdavky na cestovné boli minuté len vo výške 45 EUR.  

Pokles v rozpočtovaných výdavkoch viac ako 25 % v čerpaní nastal v energiách - čerpanie 

v celkovej výške 50 995 EUR, hlavne z dôvodu úspor na dodávke tepla – vyregulovaním 

výmenníkovej stanice a  klimatických podmienok. Výdavky boli znížené o refundácie 

z prenájmov, kde sme celkove získali za energie 6 415 EUR a o dobropisy   

3 084 EUR. Zvyšok tvorili výdavky za poštové a  telekomunikačné služby. Energie do marca 

boli hradené aj  zo zostatku roka 2016 celkove 21 838 EUR.  

Materiálové náklady predstavovali čiastku 35 132 EUR. Zborovňu a jeden kabinet sme 

vybavili novým nábytkom. Do dvoch tried sme zakúpili stoly a lavice. Zakúpili sa dva PC. 

Kabinetné zbierky sme doplnili novými mapami a knihami do knižnice.   Z účelového 

transferu sa zakúpili učebnice prvouky.  Časť prostriedkov sa minul na nákup softvéru e-škola  

OFICCE 365, všeobecného materiálu – čistiace a hygienické prostriedky,  materiál na údržbu, 

tonery, kancelárske potreby, papier, predpísané tlačivá. V tejto položke boli zúčtované  dary , 

ktoré sme získali v  sume 400 EUR -  učebné pomôcky na fyziku /dokončenie projekt 

Volkswagen z r. 2016/.  

Údržba školy - celkové čerpanie vo výške 14 340 EUR. V niektorých kabinetoch sme dali  

opraviť poruchy na elektrickom vedení a zaviedli nové káble k interaktívnym tabulám. 

Vymenili sme niektoré tabule a obnovili maľovku v triedach a dvoch  kabinetoch. Objednali 

sme opravu žalúzií a doplnili chýbajúce v respíriách. V kabinete špeciálneho pedagóga sme 

dali nové parkety. Zaplatila sa údržba školských hodín a čiastočne dopadová plocha na 

školskom ihrisku. 

Za prenájom priestorov na ukončenie školského a kalendárneho roka sme zaplatili 519 EUR. 

Služby prestavovali čiastku 40 572 EUR. V tom sú poplatky za OLO,  faktúry za BOZP a PO, 

poplatky banke, poistné, školenia , OON a vzdelávacie poukazy na OON. Najväčší podiel 

v tejto položke predstavuje 55 % hodnoty jedla za stravovanie zamestnancov a odvod do 

sociálneho fondu.   Z pridelených účelových prostriedkov sme minuli 6 150 EUR na lyžiarsky 

kurz a 8 600 EUR školu v prírode. 

Za pozitívne považujeme vzdelávacie poukazy, kde sme získali  17 075 EUR. Tieto 

prostriedky sme minuli  na odmeny, OON  s odvodmi za krúžkovú činnosť  a zakúpili sme 

učebné pomôcky a do telocvične vešiaky a lavičky.   

Transfery boli čerpané 100 %  - na nemocenské dávky za prvých 10 dní PN zamestnancov a 

odchodné 1 učiteľky pri skončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu do  dôchodku.  

 

Dávky v hmotnej núdzi kapitola ÚPSVR – nulové čerpanie  
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V školskom klube detí bolo  celkové čerpanie 98,29 % podľa pridelených limitov. Čerpanie 

bolo závislé  na výbere poplatkov od rodičov, ktoré sme nenaplnili. Energie  sa platia  

z prostriedkov ZŠ, školský klub detí nemá samostatné priestory a výchovná činnosť je 

v triedach. 

Stav žiakov  bol kolísavý, počet zapísaných žiakov v januári 250 až do júna   postupne  klesal 

na 229. Žiaci sa  odhlasovali z rodinných a finančných dôvodov, nezamestnanosť rodičov. 

V septembri  sa zapísalo 260 žiakov.   

V tovaroch a službách bolo čerpanie  99,99 %. Obstarali sme najnutnejší spotrebný materiál 

a pomôcky do oddelení. Zo zberu papiera sa zakúpili sedačka do herne a materiál na tvorivú 

činnosť. 

V rozpočte ŠKD boli aj finančné prostriedky z nájmov, účelovo určené na údržbu. 

Preinvestovali sa  na  údržbu detského ihriska  a vybudovanie dopadovej plochy okolo 

preliezok a hojdačiek.   

Na  položke služby je najvyššia stravné 55 % zamestnávateľ za obedy, bankové poplatky 

a tvorba sociálneho fondu.  

Transfery  100 %  čerpanie – na nemocenské dávky a odchodné vychovávateľke.  

V školskej jedálni bolo celkové čerpanie 206,86 %. Výdavky prekročili čerpanie na 

mimorozpočtových položkách podľa postupov účtovania školských jedální  čo predchádzalo, 

že od roku 2018 sú tieto výdavky  a príjmy rozpočtované. 

Energie sa čerpali  do výšky rozpočtu na úrovni vlaňajška. 

Rozpočet na materiálové vybavenie bol upravený a vyčerpaný do výšky 3 985 EUR. Do 

kuchyne sa zakúpilo  materiálové vybavenie, nový monitor k PC,  vírič nápojov, čistiace 

a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby a tonery , doplnil sa potrebný inventár.  

Materiál -  mimorozpočtové predstavujú faktúry za  potraviny v sume 75 632 EUR. 

Na položke údržba bolo čerpanie najviac na opravy prevádzkových prístrojov, ktoré sa  

kazia,  sú veľmi opotrebované. Vymaľovala sa kuchyňa.  Prerábala sa elektrická a vodovodná 

prípojka ku konvektomatu. 

Služby predstavovali čiastku 3 121 EUR za odvoz smetia, výrobu šekov, predpísané revízie, 

stravné zamestnancov deratizácia, čistenie kanalizácie a lapačov tukov,  služby BOZP a PO , 

odvod do sociálneho fondu a poplatky. Mimorozpočtové výdavky - vrátenie stravného  

317,85 EUR. 

V transferoch bolo čerpanie náhrada za PN a odstupného.  

Všetky faktúry prijaté do 31. decembra 2017 boli uhradené, nevykazujeme žiadne 

záväzky. 

   

 

K a p i t á l o v é   v ý d a v k y 

V ŠJ sa preklasifikovali príjmy z výberu réžie žiakov 8 280 EUR na  konvektomat.   

 

P r í j m y 

 

 Príjmy plníme z nájmov, z réžie v ŠJ, príspevku rodičov za ŠKD, úrokov, ostatné  dobropisy, 

za pedagogickú prax študentov, preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia 2016, 

granty. Do príjmov sa taktiež zarátavajú ako vo výdavkoch príjmy za stravné v školskej 

jedálni. Podľa zásad sa klasifikuje každý príjem a výdavok na tom účte, na ktorý boli finančné 

prostriedky primárne poukázané bez ohľadu na to, či je to mimorozpočtový alebo rozpočtový 

účet. Príjmy za stravné boli vybraté od stravníkov v sume 77 706 EUR. 
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Pod položkou 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov sa klasifikuje zapojenie 

zostatkov na účtoch z predchádzajúcich rozpočtových rokov do rozpočtu. Celkové plnenie 

týmto dosiahlo 239,99 %. 

Nájmy z nebytových priestorov sa vybrali v sume 5 284 EUR Rozpočet sa upravoval, príjmy 

boli vyššie ako sme pôvodne rozpočtovali. Mali sme prenajaté telocvične a jedáleň na 

schôdze vlastníkov bytov. Nájomca za školský byt pravidelne  platil predpísané platby.  

Príjmy v ŠKD boli naplnené podľa počtu zapísaných žiakov. Rodičia hradili 15 EUR mesačne 

za žiaka. Celkove sa vybralo na poplatkoch 37 387 EUR, nižší výber o 2 213 EUR. 

Réžia v ŠJ sa za zapísaného stravníka – žiaka - vyberala 3 EUR mesačne, spolu výber 11 021 

EUR. Suma 8 280 bola preklasifikovaná na kapitálové výdavky, zvyšok  

2 741 použité na bežné výdavky.  

Réžia zamestnancov bola vybratá vo výške 5 519 celková réžia zo stravy 16 540 EUR. 

Finančné prostriedky boli použité a rozpísané na tovary a služby. 

Čerpanie podľa tabuľky č. 2. Tieto príjmy dopĺňali finančné prostriedky pridelené z rozpočtu 

MČ. Nákup materiálového vybavenia z týchto prostriedkov je nasledovný: 

  

  

Rozpis materiálové vybavenie  z réžie  12 034 EUR  
Kapitálový výdavok konvektomat 8 280 

Bežné výdavky spolu  3 754 

monitor 109 

vírič nápojov 1 008 

kuchynské potreby 547 

čistiace prostriedky do umývačky 667 

materiál a inventár ku konvektomatu 837 

čistiace prostriedky 488 

časopis 98 

   

         

Mimorozpočtové príjmy sa vybrali v sume 77 706 EUR za stravné. 

 

Ostatné príjmy 

   Týka sa dobropisov  3 085 EUR vyúčtované média.  

Vrátené poistné z ročného zúčtovania ZP za rok 2015, 2016 suma 1 552 EUR, použité na 

preplatky a nedoplatky zamestnancov a zamestnávateľa.  

Na tejto položke je príjem za pedagogickú prax študentov suma 660 EUR na mzdové náklady. 

Sme cvičná škola. Pedagógovia vykonávali rozbory so študentmi.    

Za zber papiera  v ŠKD 340 na nákup materiálu v ŠKD.     

 

Granty  plnenie 100 % s kódom zdroja 72a. 

Grant  Nadácia Volkswagen Slovakia na projekt šk. r. 2016/2017  v celkovej hodnote   2 000 

EUR na projekt „Obnoviteľná energia nás poháňa“. 1 600 EUR sme dostali v r. 2016 na 

nákup učebných pomôcok  - sada na obnovu energií a tablet na meranie. Zvyšok 400 EUR 

doplatený po celkovej  realizácii  v auguste 2017zakúpené učebné pomôcky k projektu. 
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Granty zo štátneho rozpočtu 740 EUR 

Tieto prostriedky boli účelovo prijaté na uskutočnenie matematickej olympiády a pytagoriády, 

ktorá sa konala pre II. obvod na našej škole.  Prostriedky sa minuli na nákup cien pre víťazov, 

OON a odvody pre personál. 

Granty z európskej únie 13 824 EUR. 

Na základe ZMLUVY ERASMUS +  sa naša škola zapojila do projektu   

„Využitie inovatívnych metód na vyučovaní cudzích jazykov s dôrazom na skvalitnenie 

jazykových schopností učiteľov“. 

Maximálna výška grantu je 17 280 EUR. 80 % sme dostali v r. 2017 Boli vyplatené zálohy na 

cestovné - mobility učiteľov, ktorí sa zúčastnili  pobytov v Anglicku a Nemecku. Vyúčtovanie 

bude tento rok , po vyčerpaní celej čiastky bude zvyšok doplatený. 

 

P r e n á j m y  

  

Prenajímame  telocvične , školskú jedáleň na schôdze vlastníkov bytov, priestory na krúžky 

v škole. Nájmy sú uzatvárané so súhlasom zriaďovateľa.  

 

Za energie sme získali   celkom   6 415,04  

z  toho   za   elektrinu               2 616,99  

              za teplo     2 057,13 

              za vodu  byt a nebytové priestory  1 740, 92        

                   

Tieto prostriedky nám znížili čerpanie prostriedkov na energie zo štátneho rozpočtu. 

 

Za prenájom  bolo vybratých celkom  5 283,76  

z  toho z nájmov telocviční a ŠJ   4 306,24 

za nájomné v šk. byte           977,52  

            5 284 EUR  bolo  v rozpísanom rozpočte účelovo určených na opravy.  

 

Výber za prenájmy spolu 11 698,80 EUR. 

 

S o c i á l n y   f o n d   

 

čerpanie sa riadi kolektívnou zmluvou 

Počiatočný stav k 1. 1. 2017  7 220,43  

Tvorba 1,05 % z hrubých miezd 6 071,09 

_____________________________________________                  

Spolu prostriedky SF                      13 291,52 

       

Čerpanie spolu EUR:              8 831,36 

v tom  

strava- obedy  v ŠJ    1 117,58 

výlet do Rakúska    3 468,00 
posedenie na konci šk. roka       798,10  

Tesco – vianočné poukážky     2 800,00 

vianočné posedenie        520,00 

pitný režim v lete          67,68 

kvety pre jubilantov                            60,00 

  

Zostatok na účte k 31. 12. 2017   4 460,16 EUR 
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Z á v e r  

 

Hospodárenie v roku 2017 z nášho pohľadu hodnotíme pozitívne. Realizácia bola veľmi 

náročná, aj vzhľadom na to, že bolo vykonaných 8 rozpočtových opatrení a 5 

medzipoložkových presunov. Účtovalo a s 10-timi kódmi zdroja, v zásade príjmy sa museli 

rovnať výdavkom s identickým kódom zdroja. Pravidelne sme hradili všetky faktúry 

a zrealizovali  naše plány podľa predpísaného rozpočtu. Všetky prostriedky boli efektívne 

využité na mzdy a odvody, tovary a služby. 

 

Normatívne prostriedky zo ŠR  boli  postačujúce na plynulý chod školy a zostatok 47 560 

EUR použijeme v zmysle zákona do 31. marca.   

          

Zariadili sme 2 triedy  novými lavicami, tabuľami, vynovili zborovňu pre učiteľov, kabinet 

geografie, doplnili inventár v telocvični, niektoré učebné pomôcky v kabinetoch, zakúpili sa 

potrebné učebnice. Vykonali sme  povinné  revízie a údržbu, vymaľovali sme niektoré triedy 

a kabinety. Vymenili parkety v dvoch kabinetoch. Celkove sme na prevádzkových 

prostriedkoch ušetrili na obnovu hygienických zariadení – chlapci II. stupeň, ktorá prebieha v 

súčasnej dobe. 

  

Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili v škole prírody a na druhom stupni sa realizoval lyžiarsky 

výcvik z pridelených účelových prostriedkov. 

         . 

V ŠKD sme pokračovali v šetrnom režime. V ŠJ sa zabezpečil potrebný inventár, údržba. Je 

potrebné vymeniť robot,  nakoľko po 39 rokoch používania je už takmer nefunkčný a nie je  

vždy možné udržať štandardnú kvalitu podávaných jedál.  Konvektomat sa zakúpil z vybratej 

réžie žiakov .       

         

Prínosom na ZŠ boli vzdelávacie poukazy žiakov, ktoré nám priniesli prostriedky na 

realizáciu viacerých aktivít po skončení vyučovania. Pravidelne sme sa starali o údržbu našej 

v  tomto roku, 40 ročnej školy, čím si aj naďalej zveľaďujeme celý majetok.   

         

Celkove sme naplnili ukazovatele  v príjmoch.  Príjmy plníme  z iných zdrojov a projektov.  

 

Návrhy na jubilejný rok 2018: 

 doriešiť komplexne hygienické  zariadenia  

 obnoviť vstupné schodištia 

 

 

 

Prílohy: 

1.   Tabuľka príjmov a výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie 

2.   Tabuľka výdavkov podľa zdroja financovania 
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Mestská časť Bratislava - Vrakuňa  v EUR tab.č.1

Základná škola  Rajčianska 3  rok 2017  

Funkčná Ekonom. Rozpočtová skladba Skutoč. Upravený Skutočnosť %

klasif. klasif. Položky a podpoložky 2016 R 2017 R 2017 plnenia

organiz. 600+700 Celkom bežné a kapitálové výdavky 1 168 393 1 167 911 1 193 779 102,21

Výdavky 600 Výdavky a transfery ZŠ, ŠKD, ŠJ 1 168 393 1 159 631 1 185 499 102,23

0.9121 600 Bežné výdavky ZŠ 897 756 958 734 911 174 95,04

0.9211 610 Mzdy a platy 539 216 567 433 567 433 100,00

620 Poistné a príspevok do poisťovní 187 149 198 311 198 311 100,00

630 Tovary a služby 164 824 189 163 141 603 74,86

z toho: 

631 cestovné náhrady 6 109 45 41,28

632 energie, voda a komunikácie 54 103 68 085 50 995 74,90

633 materiál 26 200 35 175 35 132 99,88

635 rutinná a štandardná údržba 45 475 40 883 14 340 35,08

636 nájomné za nájom  519 519 100,00

637 služby 39 040 44 392 40 572 91,39

640 Bežné tansfery 6 567 3 827 3 827 100,00

642 na nemocenské dávky 1 941 2 157 2 157 100,00

642 na odchodné 4 626 1 670 1 670 100,00

1040 633 Stravné žiakov v hmotnej núdzi 416 300 0 0,00

0.950 600 Bežné výdavky ŠKD 120 577 129 528 127 315 98,29

610 v tom: Mzdy a platy 82 141 88 192 86 590 98,18

620 Poistné a príspevok do poisťovní 28 809 31 278 30 668 98,05

630 Tovary a služby 9 163 8 089 8 088 99,99

z toho:

632 energie, voda a komunikácie

633 materiál 2 873 665 665 100,00

635 rutinná a   štandardná údržba 3 802 5 284 5 284 100,00

637 služby 2 488 2 140 2 140 100,00

640 Bežné transfery ŠKD 464 1 969 1 969 100,00

642 na nemocenské dávky 464 326 326 100,00

 642 na odchodné  1 643 1 643 100,00

0.9602 600 Bežné výdavky ŠJ 146 944 71 069 147 010 206,86

610 Mzdy a platy 38 752 38 554 38 553 100,00

620 Poistné a príspevok do poisťovní 12 368 13 246 13 246 100,00

630 Tovary a  služby 95 740 17 731 93 673 528,30

z toho:

632 energie, voda a komunikácie 8 903 8 235 8 234 100,00

633 materiál 6 157 3 985 3 978 99,82

MR 633 materiál 72 819  75 632  

635 rutinná a štandardná údržba 3 191 2 390 2 390 100,00

637 služby 4 424 3 121 3 121 100,00

MR 637 služby 246  318  

640 Bežné transfery ŠJ 84 1 538 1 538 100,00

642 na nemocenské dávky 84 86 86 100,00

642 na odstupné 0 1 452 1 452 100,00

700 Kapitálové výdavky 2 700 8 280 8 280 100,00

Príjmy 200+300+400 Nedaňové príjmy 141 889 68 201 163 677 239,99

200 212 príjem z prenájmov 3 802 5 284 5 284 100,00

223 príjem z réžie ŠJ 13 619 16 540 16 540 100,00

223 príjem od rodičov za ŠKD 34 697 39 600 37 387 94,41

MR 223 príjem za stravné v ŠJ 70 317 0 77 706

243 úroky z účtov v banke 7 0 0

292 ostatné 5 005 5 637 5 636 99,98

300 311 granty  mimo VS 5 600 400 400 100,00

 312 granty  zo ŠR  740 740 100,00

MR 331 zahraničné granty z  EÚ  ERASMUS+ 0 13 824

453 453 zostatok účtu  v  ŠJ  8 842   6 160

MR mimorozpočtové výdavky a príjmy
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Základná škola Rajčianska tabuľka č. 2

Zdroje ZDROJE Mzdy Tarifné Príplatky Odmeny Poistné Prevá- Cestov. Energie Materiál Údržba Nájom Služby Bežné Bežné zostatok Kapitál. B + K

financovania  spolu platy  spolu dzka  tranf. výdavky do r. 2018 výd. výdavky

  spolu  spolu  spolu spolu

 EUR 610 611 612 614 620 630 631 632 633 635 636 637 640 600 600 700 600 + 700

Pren. komp.spolu 958 734 567 433 457 869 66 023 43 542 198 311 141 603 45 50 995 35 132 14 340 519 40 572 3 827 911 174 47 560 911 174

ZŠ

ŚR-normatívne 918 811 562 402 457 696 66 023 38 683 193 577 86 055 45 26 073 24 706 14 340 519 20 372 2 157 871 251 47 560 871 251

      z roku 2016 27 060 27 060 21 838 4 176 1 046 27 060 27 060

ŠR-nenormatívne 33 753 4 545 4 545 3 146 24 392 5 707 18 685 1 670 33 753 33 753

vzdelávacie poukazy 17 075 4 545 4 545 9 384 5 449 3 935 17 075 17 075

odchodné 1 670 1 670 1 670 1 670

lyžiarsky kurz 6 150 6 150 6 150 6 150 6 150

škola v prírode 8 600 8 600 8 600 8 600 8 600

učebnice 258 258 258 258 258

dary, granty 1 140 129 1 011 543 468 1 140 1 140

z dobropisov 3 084 3 084 3 084 3 084 3 084

z ped.,prí.fa za štud. 420 314 314 106 420 420

z RZZP 2016,2015 1 526 173 173 1353 1 526 1 526

  

Spolu z MĆ 198 382 125 143 110 026 9 186 8 931 43 913 25 810 8 234 4 642 7 673 5 261 3 507 198 373 198 373

Originálne kompet. 146 244 119 901 110 066 5 431 4 404 13 689 9 463 7 857 837 308 460 3181 146 235 146 235

v tom ŠKD 83 251 81 295 78 889 2 406 313 1643 83 251 83 251

v tom ŠJ 62 993 38 606 31 177 5 431 1 998 13 377 9 463 7 857 837 308 460 1538 62 984 62 984

ŠKD od rodičov 37 387 5 104 3755 1 349 29 493 2 464 324  2 140 326 37 387 37 387

z ped.,prí.fa za štud. 240 178 178 62 240 240

 z nájmov 5 284 5 284 5 284 5 284 5 284

z RZZP 2016 813 13 13 800 813 813

zo zberu 340 340 340 340 340

ŠJ za stravné 8 260 8 260 377 3 141 2 081 2 661 8 260 8 260

z RZZP 2016 -184 -53 -53  -131 -184 -184

z réžie ŠJ kapitál.v. 8 280 0 8 280 8 280

strava hm. núdza  0   

skutočnosť spolu 1 165 396 692 576 567 895 75 209 52 473 242 224 167 413 45 59 229 39 774 22 013 519 45 833 7 334 1 109 547 47 560 8 280 1 117 827

zostatok výd.účtu 8,98 Priem. počet zamest.2017  

k 31.12.2017   ZŠ  44,5  

zostatok príjm.účtu 0,00 ŠKD  9,27

k 31.12.2017 ŠJ  5,94  

Čerpanie podľa zdrojov financovania rok 2017 

3 146


