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1. Základné identifikačné údaje o škole 

Názov školy Základná škola Karloveská 61 

Adresa školy Karloveská 61, 841 04 Bratislava 

Telefónne čísla 02-65421043, 0903624822 

Webové sídlo školy http://zskarloveska61.edupage.org/? 

Email školy Sekretariát: zskarloveska61@gmail.com 

Zriaďovateľ Miestny úrad MČ Karlova Ves,Námestie sv.Františka č.8 

842 62 Bratislava 

 

2. Vedúci zamestnanci školy 

Riaditeľka školy Mgr. Eva Horníková 

Zástupkyňa riaditeľky školy PhDr. Elena Savčáková 

Vedúca školského klubu detí Viera Kráľová 

Výchovná poradkyňa Mgr. Dana Chovanová 

 

Pedagogickí a správni zamestnanci školy 

Triedni učitelia: 

Mgr. Iveta Harceková         - I.A 

Mgr. Marcela Puškárová  - I.B         

Mgr. Andrea Bachratá  - II.A 

Mgr. Jana Matejíčková  - II.B 

Mgr. Jana Čerňanská        - III.A 

Mgr. Martina Paracková   - III.B 

Mgr. Ing. Eva Sabolíková  - IV.A 

Mgr. Jaroslava Pirošová    - IV.B 

Mgr. Lucia Červenková    - V.A 

Mgr. Tatiana Hudáková  - V.B 

RNDr. Gabriela Tomášová   - VI.A 

Mgr. Petra Papiežová    - VI.B 

Mgr. Michaela Konevalová  - VII.A 

Mgr. Jana Manczalová  -  VII.B   

Mgr. Alena Žureková        - VIII.A   

Mgr. Gabriela Vilčeková   - VIII.B 

PaedDr. Zuzana Veľasová  -  IX.C   

Netriedni učitelia: 

Mgr. Eva Horníková 

PhDr. Elena Savčáková 

Mgr. Dana Chovanová 

Mgr. Margita Kralovičová, zmena od 

januára 2015 Mgr. Zuzana Bublová 

Mgr. Martina Lošonská 

Mgr. Mária Sabová, odchod na MD 

zmena Mgr. Peter Bursa 

Mgr. Petra Harmanová, zmena v septembri 

2014 – Mgr. Mária Ščepková 

http://zskarloveska61.edupage.org/?
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Mgr. Ján Kristín 

Mgr. Zuzana Kollárová 

Mgr. Ľudmila Gucká 

 

Mária Zatkalíková 

ThDr. ThLic. Mgr. František Dulina

Školská psychologička: 

Mgr.  Eva Hlistová 

Asistentka učiteľa:  

Mgr. Miriam Miláčková, od 9.3.2015

Školský klub detí: 

1. oddelenie  - Andrea Navarová 

2. oddelenie  - Mgr. Miroslava Kokavcová 

3. oddelenie  - Mgr. Simona Matuská 

4. oddelenie  - Helena Kekelyová 

5. oddelenie  - Jana Kochanská 

6. oddelenie  - Viera Kráľová 

 

Správni  zamestnanci: 

 

Iveta Kašparová  - tajomníčka školy, personálna referentka 

Mária Stračárová - ekonómka školy,  

zmena od februára 2015 – Slavomíra Mészároszová 

Adriana Višváderová  - mzdová účtovníčka, externý zamestnanec 

Martin Spusta  - školník 

Peter Billý   - vrátnik - záhradník 

Viera Križanová     - upratovačka 

Mária Kubátová     - upratovačka 

Helena Némethová  - upratovačka 

Andrea Kissová     - upratovačka 

Alžbeta Radványiová   - upratovačka 

 

3. Údaje o rade školy 

Meno a priezvisko Zvolený (delegovaný) za Funkcia 

Mgr. Andrea Bachratá pedagogických 

zamestnancov 

predsedníčka 

Ing. Marián Volent rodičov podpredseda 

Mgr. Dana Chovanová pedagogických 

zamestnancov 

členka 

Mgr. Eva Hlistová nepedagogických 

zamestnancov 

členka 

Ing. Danica Kobydová rodičov členka 

RNDr. Mária Lukovicsová rodičov členka 

Ing. Alexandra Veselková rodičov členka 

PhDr. Marta Šikrová zriaďovateľa - Školský úrad 

MČ Karlova Ves 

členka 
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Ing. Marcel Zajac zriaďovateľa – poslanec MČ  člen 

Ing. Igor Bendík zriaďovateľ – poslanec MČ člen 

Ing. Peter Lenč,  

od februára 2015 

zriaďovateľa – poslanec MČ  člen 

 

Informácie o činnosti rady školy v školskom roku 2014/2015 

Zo záverov zápisníc vyplýva: 

2. október 2014  

 Na základe podnetu členov rady školy sa predložila žiadosť poslancom zastupiteľstva 

MČ Karlova Ves (p. Bendík, p. Zajacp. Shinglerová), aby vystúpili na najbližšom 

zastupiteľstve MČ KV, a to 21.10.2014, s nasledovným poslaneckým návrhom: 

Zvýšiť príjem školy z prenájmu priestorov 

25. marec 2015 

 Informácia RŠ o schválení rozpočtu na rekonštrukciu osvetlenia v telocvični 

a odstránenie plesne, oprava zatekajúcej strechy na 3. poschodí.   

 Opätovné oslovenie poslancov a členov rady školy s požiadavkou prerokovania na 

zastupiteľstve otázku 100% príjmu pre školu z prenájmu školských priestorov. 

 Rada školy vydala uznesenie, v ktorom nesúhlasí so zámerom MŠ oklieštiť právomoci 

školskej samosprávy pri voľbe riaditeľa školy. 

27. apríl 2015 – mimoriadne zasadnutie RŠ 

 Mgr. Ľubomír Tomko, riaditeľ OZ Krúžky v škole, informoval členov rady školy so 

zámerom zriadiť súkromné centrum voľného času na našej škole. Všetci 10 členovia 

RŠ položili žiadateľovi otázky, na ktoré zodpovedal. Jednohlasne jeho návrh na 

zriadenie CVČ členovia RŠ PODPORILI. Návrh na zaradenie CVČ do siete školských 

zariadení mestské zastupiteľstvo NEPODPORILO. 

 

4. Poradné orgány školy 

Metodické združenia a predmetové komisie: 

Názov poradného orgánu Vedúca MZ a PK 

MZ 1. – 4. ročník Mgr. Ing. Eva Sabolíková 

MZ ŠKD Mgr. Simona Matuská 

PK MAT – FYZ - INF PaedDr. Zuzana Veľasová 

PK SJL - DEJ Mgr. Gabriela Vilčeková 

PK cudzích jazykov PhDr. Elena Savčáková 

PK BIO – CHEM - GEO Mgr. Michaela Konevalová 

PK výchov Mgr. Alena Žureková 
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Plány práce poradných orgánov školy vychádzajú z Plánu práce školy. Raz za štvrťrok sa 

stretávajú členovia MZ a PK, aby priebežne riešili úlohy vyplývajúce z ich Plánu práce. 

Vedenie školy sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí MZ, PK podľa rozdelenia. Na zasadnutí 

pedagogickej rady v čase polročnej a koncoročnej klasifikácie vedúci MZ, PK informujú 

o svojej činnosti ostatných členov pedagogického zboru.  

5. Údaje o počte žiakov školy 

 

I. stupeň : 182žiakov/ 76 dievčat 

II. stupeň:  184 žiakov/ 91 dievčat 

Spolu: 366 žiakov/ 167 dievčat 

Počet žiakov s osobitným spôsobom plnenia školskej dochádzky z dôvodu pobytu a štúdia 

v zahraničí: 11 

K 3.9.2014:  9 integrovaných žiakov.  

Od marca 2015 sme zriadili funkciu ASISTENT učiteľa. Podľa odporúčaní sa 5 integrovaným 

žiakov venovala Mgr. Miriam Miláčková, asistentka učiteľa. 

Školský klub detí:  157 žiakov 

Školská jedáleň, Súkromné stravovacie zariadenie Havranová: 280 žiakov 

6. Počet zapísaných detí do 1. ročníka  

23.a 24. január 2015: spolu zapísaných76 detí  

Máj 2015: 5 žiakov nahlásilo, že do 1. ročníka nenastúpi, 8 žiakov potvrdilo odklad školskej 

dochádzky  

7. Prehľad prijatých a zapísaných žiakov na jednotlivé typy stredných škôl 

Z 5. ročníka:  

Talentové skúšky na 8 – ročné gymnáziá robili 2 žiaci, Jeden z toho bol prijatý. 

26 žiakov sa hlásilo na 8-ročné gymnáziá, z nich si 22 žiakov podalo prihlášky na 2 školy. 

Prijatých je 14 žiakov, z toho 7 na 2 školy. 

Z 8. ročníka boli prijatí 3 žiaci na bilingválne gymnáziá. 

Z 9. ročníka, prehľad prijatých a zapísaných žiakov na SŠ: 

Gymnáziá: 10 žiakov 

SOŠ: 16 žiakov 

- Jedného žiaka prijali na 3 školy, 15 žiakov na obidve školy, na ktoré si podali 

prihlášku 
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8. Výchovno-vzdelávacie výsledky podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

I.stupeň 

Absolvent získa primárne vzdelanie. 

 

V 1. ročníku sú žiaci hodnotení slovne.  

 

Trieda II. polrok Poradie 

II.A 1,04 1. 

II.B 1,07 2. 

III.A 1,13 4. 

III.B 1,12 3. 

IV.A 1,16 5. 

IV.B 1,28 6. 

Prospech 2. - 4. roč. 1,13   

 

 

PRIEMERY z jednotlivých predmetov 

 

Trieda SJL ANJ PRI MAT VLA 

II.A 1,22 1,04 1,00 1,09 1,00 

II.B 1,40 1,08 1,00 1,12 1,00 

III.A 1,35 1,22 1,22 1,26 1,09 

III.B 1,10 1,10 1,29 1,29 1,29 

IV.A 1,44 1,39 1,22 1,39 1,17 

IV.B 1,58 1,37 1,42 1,74 1,53 

ø 2. - 4. roč. 1,35 1,20 1,19 1,32 1,18 

Poradie : 5. 3. 2. 4. 1. 

 

II.stupeň 

Absolvent získa nižšie stredné vzdelanie. 

Trieda II. polrok Poradie 

V.A 1,42 2. 

V.B 1,49 3. 

VI.A 1,74 6. 

VI.B 1,62 5. 
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VII.A 1,55 4. 

VII.B 1,39 1. 

VIII.A 1,84 7. 

VIII.B 1,88 8. 

IX.C 2,02 9. 

Prospech 5. - 9. roč. 1,66   

 

PRIEMERY z jednotlivých predmetov 

           

Trieda SJL ANJ NEJ SPJ DEJ GEO MAT BIO FYZ CHEM 

V.A 2,07 1,78 - - 1,44 1,78 1,93 1,59 - - 

V.B 2,32 1,84 - - 1,52 1,80 1,84 1,92 - - 

VI.A 2,07 2,00 1,93 - 2,07 2,00 2,64 2,36 2,29 1,93 

VI.B 2,32 2,11 1,79 - 1,79 1,79 2,00 2,00 1,89 1,89 

VII.A 1,81 1,81 2,06 - 1,75 1,88 2,38 2,00 2,00 1,69 

VII.B 1,53 1,82 1,82 - 1,53 1,35 1,76 1,88 1,65 1,65 

VIII.A 2,00 1,83 2,00 - 2,33 2,22 2,22 2,17 2,17 2,39 

VIII.B 1,94 1,65 2,29 - 2,06 2,12 2,29 2,12 2,35 2,65 

IX.C 2,19 1,92 2,24 2,00 2,27 2,65 2,73 2,35 2,54 2,19 

ø 5. - 9. roč. 2,03 1,86 2,02 2,00 1,86 1,95 2,20 2,04 2,13 2,06 

Poradie : 6. 1.-2. 5. 4. 1.-2. 3. 10. 7. 9. 8. 

 

Učebné plány sú v súlade so školským vzdelávacím programom 

 „Škola, ktorej to myslí“ 

Výsledky celoslovenského testovania TESTOVANIE9-2015: 

PREDMET Slovenský priemer Školský priemer K61 Percentil školy K61 

SJL 62,58 % 69,53 % 82,79 % 

MAT 52,68 % 63,85 % 85,90 % 

Naši deviataci dosiahli lepší priemer ako bol celoslovenský. 

Školskou koordinátorkou  T9-2015 bola ZRŠ PhDr. Elena Savčáková. 
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Pre zvýšenie úrovne a včasné odhalenie nedostatkov sa naši žiaci 4, 6. 8. A 9. ročníka,  

zapojili do celoslovenského testovania  KOMPARO, ktoré pripravuje a vyhodnocuje  firma 

EXAM.  

Získali sme ocenenie:  

Škola, ktorá to so vzdelávaním myslí vážne. 

9. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy  

Počet zamestnancov školy 47 

Pedagogickí zamestnanci školy 29 

- kvalifikovaní 27 

- nekvalifikovaní 2 

Zamestnanci školského klubu detí 6 

- kvalifikovaní 6 

Nepedagogickí zamestnanci školy 10 

- kvalifikovaní 10 

Odborní zamestnanci školy 2 

- kvalifikovaní 2 

 

 

 Priezvisko a meno 
Platová 

trieda Kredity % 

1. Mgr. Sabová Mária/úv.0, 6520 10 30 6 

2. Mgr. Bublová Zuzana/0,6520 10 30 6 

3. Mgr. Chovanová Dana 10 30 6 

4. Mgr. Harceková Iveta 11 30 6 

5. PhDr. Savčáková Elena 12 30 6 

          

1. Kráľová Viera 8 60 12 

2. PaedDr. Veľasová Zuzana  10 60 12 

3. Mgr. Bachratá Andrea 10 60 12 

4. Mgr. Puškárová Marcela 10 60 12 

5. Mgr. Kristín Ján 11 60 12 

6. Mgr. Horníková Eva 12 60 12 

 

Školská psychologička, Mgr. Eva Hlistová 

Psychologické poradenstvo v oblasti : 

 výchovných problémov pre rodičov a učiteľov, Rodičovské skupiny 

 zvládania stresových situácií v škole a rodine 

 pri výbere strednej školy 

 riešenie šikanovania, zneužívania 

 školskej neúspešnosti 
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 problematického začlenenia do kolektívu 

Preventívne programy: 

 komunikácia a riešenie konfliktov 

 odstráňme šikanovanie 

 seba hodnotenie a sebapoznávanie, deti a rodičia 

Diagnostika: 

 školská zrelosť 

 profesijná orientácia 

 osobnosť 

 znaky porúch učenia   

Školská jedáleň 

Stravu žiakom a zamestnancom školy poskytuje súkromné školské stravovacie zariadenie - 

Anna Havranová. 

10.  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných Ukončilo vzdelávanie 

Rigorózna skúška 1 1 

Aktualizačné vzdelávanie 2 2 

Inovačné vzdelávanie 2 2 

Jednorazové vzdelávanie - 

semináre 

12 12 

 

11. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Z hodnotiacich správ metodických združení a predmetových komisií. 

MZ 1. – 4. ročník 

 Exkurzia IV. A, IV. B do hvezdárne a vlastivedného múzea v Hlohovci- 28.9.2014 

 Európsky deň jazykov- 30.9.2014 

 Výchovný koncert: „Aby telo nebolelo“ - 3.10.2014 

 Stretnutie štvrtákov so záchranármi z Akadémie urgentnej medicíny- 8.10.2014 

 Týždeň zdravej výživy- 13. -17.10.2014 

 Seminár ANJ: „Písať či nepísať na I. st. ZŠ“ - p. uč. Matejičková- 15.10.2014 

 Školenie eTwinning- p. uč. Lošonská- 7.10., 28.10., 25.11.2014 

 Okresné majstrovstvá BA IV v šachu žiakov- D. Petrek IV. A, I. miesto družstiev 

pre školu- 23.10.2014 

 Festival škôl a škôlok od A po Z - 2 dňová prezentácia školy na trhu vzdelávania 

v OC Zlaté Piesky – október 2014 

 Halloweenská noc IV.B v škole- 29.10.2014 

 Záložka spája školy, výtvarné práce sme zasielali deťom z českej ZŠ - 19.11.2014 
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 Celoslovenská informatická súťaž iBobor - v kategórii Bobrík dosiahli B. 

Barteková- percentil 97%, D. Jančať, E. Kadubcová, N. Lelkesová- percentil 

95%- 20.11.2014 

 Súťaž Všetkovedko pre 2., 3., 4. a 5. ročník- 4.12.2014 

 Filmové predstavenie v DK Dúbravka- 5.12.2014 

 Podeľ sa s tým, čoho máš veľa- 11.12.2014, aktivita ŠDP 

 Školské kolo Pytagoriády- 10.12.2014       

 Školské kolo Šaliansky Maťko- 12.12.2014 

 Beseda II.A, II.B s lekárom a vedcom- 15.12.2014 

 Detská misia- vianočné pásmo o podstate Vianoc- 17.12. 2014 

 Matematická súťaž Maksík- priebežne 

 Čítame s Osmijankom v IV.A- priebežne 

 Školenie Erasmus+ p. uč. Lošonská- 12.1.2015 

 Návšteva detí z MŠ L. Sáru- 13.1.2015 

 Návšteva detí z MŠ Suchohradská 3 - 21.1.2015 

 Návšteva detí z MŠ Borská- 23.1.2015 

 Účasť pani učiteliek 1.stupňa na rodičovských združeniach v 11 materských školách, 

prezentácia školy v MŠ- 12. - 13.1.2015 

 Deň otvorených dverí- 20.1.2015 

 Divadlo v anglickom jazyku- 22.1.2015 

 Zápis do 1. ročníka- 23.- 24.1.2015 

 Valentínske listy – aktivita na podnet školského detského  parlamentu- 13.2.2015 

 e-Twinning - Loving Languages- natočenie videa II.A a II. B 

 Školské kolo Hviezdoslavov Kubín I. st. - 21.2.2015 

 Školské kolo Hviezdoslavov Kubín II. st.- 25.2.2015 

 Lyžiarsky výcvik prvákov 

 Beseda so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou – III. a IV. ročník v rámci projektu 

Čítame s Osmijankom 

 Beseda so spisovateľom Jozefom Pavlovičom- 10.3.2015 

 Základný plavecký výcvik - III. ročník- 10.3.- 28.4.2015 

 Hodina tichého čítania, aktivita ŠDP - 11.3.2015 

 Obvodné kolo Pytagoriáda- 17.3.2015 

o Úspešní riešitelia: 

o Richard Ďurači IV.B – 1. miesto 

o Martin Ligač III.B – 3. miesto 

o David Petrek IV.A – 13. miesto 

 Divadelné predstavenie v divadle Aréna – I.A a III.B- 23.3.2015 

 Obvodné kolo - Hviezdoslavov Kubín – Lila Ivović,  III.A - 1. miesto- 23.3.2015 

 Matematický Klokanko - 23.3.2015 

 Výchovný koncert „Aby slová neostali slovami“ - 24.3.2015 

 Svetový deň vody- 22.3.2015 v rámci projektu Modrá škola 

 Starší žiaci čítajú mladším- 25.- 31. 3. 2015 

 Recitačná súťaž Návraty A. Sládkoviča – Matej Švidraň, III.B - 2. miesto- 

26.3.2015 
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 Komparo 4. ročníkov- celoslovenské testovanie - 7.5.2015, výborné výsledky 

 Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku ENGLISH STAR- 13.5.2015 

 Exkurzia IV.B na Letisko M. R. Štefánika- 15.5.2015 

 Konferencia s prezentáciou projektových prác žiakov IV. ročníka, pod vedením pani 

učiteľky žiaci dlhodobo (počas 3 mesiacov) spracúvajú vybranú tému do projektov, 

ktoré prezentujú za prítomnosti rodičova učiteľov - 18.5.2015 

 Škola v prírode, 2. – 4. ročník, zariadenie - Biela medvedica, Tále - 25.- 30.5.2015 

 Filmové predstavenie k MDD- 30.5.2015 

 Výber talentovanej mládeže I. až III. ročníkov ZŠ na squash- 2.- 6.6.2015 

 Výlet do Divadla A. Bagara v Nitre- IV.A, III.B - 8.6.2015 

 Príprava osláv 45. výročia školy 

 Organizačné zabezpečenie účelového cvičenia a didaktických hier v prírode- 

24.6.2015 

 Príprava programu k Slávnostnému ukončeniu šk. roka - 29.6. 2015 

MZ ŠKD – Aktivity školského klubu detí pri ZŠ Karloveská 61 

 počas septembra deti z V. oddelenia navštívili IUVENTU, výrobné dielne s hlinou /p. 

vych. J. Kochanská/ 

 v priebehu mesiaca október sa všetky p vychovávateľky aktívne zapojili do „Týždňa 

zdravej výživy“ /ochutnávky ovocia a zeleniny, nástenky, rôznorodá činnosť 

v oddeleniach.../ 

 IV. oddelenie s p. vych. Kekelyovou navštívilo BIBIANU –  tvorivú dielňu, výrobu 

animovaného filmu a výstavu ako súčasť BAB 

 deti z I. oddelenia boli v IUVENTE na tvorivých dielňach s hlinou /p. vych. Navarová/ 

 všetky vychovávateľky sa zapojili do prípravy propagácie našej školy na „Festivale 

škôl a škôlok“ 

 v mesiaci november IV. oddelenie navštívilo SNG – Skladačka, tvorivá dielňa, 

výstava „Svetlo na hrane“ , p. vych. Kekelyová 

  II. oddelenie s p. vych. Kokavcovou sa zúčastnilo tvorivých dielní v IUVENTE 

 II. a IV. oddelenie s p. vych. Kokavcovou a Kekelyovou sa zúčastnilo exkurzie 

a prednášky o dinosauroch v Mestskej knižnici 

 v mesiaci december sme zorganizovali pred “Vianočné posedenie rodičov s deťmi“ 

spojené s divadelným vystúpením divadla Clipperton s názvom „Zlatá rybka“ 

 deti z IV. oddelenia s p. vych. Kekelyovou navštívili BIBIANU na predstavení pod 

názvom „Ako si Kubo obzeral svet“ 

 v januári sa všetky oddelenia zúčastnili na predstavení divadielka PIKI s názvom 

„Paskudárium“, zodp. p. vych. Kráľová 

 vo februári všetky vychovávateľky pripravili darčeky pre budúcich prváčikov 

k zápisu do školy a zároveň svoju prácu prezentovali vystavením výrobkov detí 

z jednotlivých oddelení na paneloch  

 III. oddelenie s p. vych . Matuskou sa zúčastnilo v IUVENTE na tvorivých dielňach 

 III. oddelenie s p. vych. Matuskou navštívili BIBIANU na predstavení pod názvom „ 

Ako si Kubo obzeral svet“ 
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 I., III., IV. a V. oddelenie navštívilo filmové predstavenie NIKO 2, zodp. p. vych. 

Kráľová 

 v marci  sme si rôznorodou činnosťou v oddeleniach pripomínali Mesiac knihy 

 IV. oddelenie s p. vych. Kekelyovou sa zúčastnilo na tvorivých dielňach v IUVENTE 

 III. oddelenie s p. vych. Matuskou sa zúčastnilo výroby animovaného filmu na 

tvorivých dielňach v BIBIANE pod názvom „Pohrajme sa s filmom“ 

 V. oddelenie s p. vych. Kochanskou navštívilo Miestnu knižnicu v Karlovej Vsi 

 apríl - v tomto mesiaci sa už tradične v našom klube organizuje „Dopravná súťaž“, 

ktorá má dve základné časti – teoretickú a praktické jazdy. Za priebeh zodpovedala 

p.vych. Kochanská, ktorá celú súťaž pripravila a vyhodnotila. 

 v máji deti z III. oddelenia s p. Matuskou pripravili pre mamičky na výrobných 

dielničkách pod vedením p. Bučkovej pekné darčeky  

 deti z I. a V. oddelenia s p. vych. Navarovou a Kochanskou navštívili Úniu 

slabozrakých a nevidiacich na DOD 

 v čase od 25. - 30. mája sa pre deti II.- IV. ročníkov organizovala ŠvP v Bystrej – 

Tále, na ktorej sa zúčastnili aj p. vych. Kekelyová, Kochanská a Navarová 

 prvá streda v mesiaci jún bola venovaná našim deťom – MDD, čo sme spolu oslávili 

karnevalom sprevádzaným kultúrnym tanečným programom tanečnej školy 

LATINIKO, ktorý sa konal na volejbalovom ihrisku , zodpovedná bola p. vych. 

Kekelyová 

 koncom júna sa konalo „Zábavno – športové popoludnie“ s 5 stanovišťami a sladkými 

odmenami 

 všetky p. vychovávateľky sa zúčastnili so svojim oddelením na oslavách 45. výročia 

školy 

PK SJL a DEJ 

 Dňa 6. februára 2015 sa uskutočnilo Krajské kolo Olympiády zo slovenského 

jazyka, na ktorom Natália Vnuková z IX.C získala 2. miesto. Zodpovedná p. uč. 

Bublová. 

 Dňa 25. februára 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy -   

61. ročník Hviezdoslavov Kubín - 1. miesto v kategórii poézia získala Veronika 

Drahňovská zo VI.A  - postup do okresného kola.  

V kategórii próza 1. miesto získala Natálka Sobihardová - postup do okresného kola.  

V 3. kategórii / 7. - 9. ročník / v kategórii poézia 1. miesto získala  Barbora Očenášová 

z VIII.A - postup do okresného kola a v kategórii próza  

Jakub Matlovič z IX.C - postup do okresného kola. Zodp. p. uč. Bublová. 

 Celonárodné kolo v prednese povestí v súťaži Šaliansky Maťko sa konalo 20. marca 

2015, Veronika Drahňovská. Zodp. p. uč. Bursa. 

 Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 24. marca 2015 žiačka 

VI.A triedy Natália Sobihardová sa umiestnila na 2. mieste. Zodp. p. uč. Bursa. 

 Príprava programu ku Dňu matiek - zodp. p. uč. Bursa. 

 Návšteva Miestnej knižnice Karlova Ves - žiaci V.A triedy - zodp. p. uč. Hudáková 
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 Dňa 5. mája 2015 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, ktoré 

sme vyhrali. Do celoslovenského kola postúpila Hanka Ježeková. 

Zodp. p. uč. Bursa 

 Otvorená hodina začínajúcej učiteľky Tatiany Hudákovej sa uskutočnila 12. mája 

2015. 

 Zaslanie prác do literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu - Nikola Szarková 

z VIII.B a Luan Kahili z IX.C triedy - 18. jún 2015. Zodp. p. uč. Bublová 

 

Vyhodnotenie konkrétnych úloh v predmete dejepis: 

 Dňa 16. apríla 2015 navštívili žiaci IX.C triedy pod vedením p. uč. Vilčekovej 

Múzeum židovskej  kultúry. 

 Pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa dňa 28. apríla 2015 

uskutočnila  literárno-dejepisná exkurzia pod vedením p. uč. Vilčekovej a p. uč. 

Chovanovej, pre žiakov VIII.A a VIII.B triedy pod názvom Po stopách štúrovcov. 

Trasa: Modra - Hlboké - Dobrá Voda. 

 Rodný dom Ľudovíta Štúra a Jankov Vŕšok navštívili žiaci 8. ročníka 26. mája 2015 

pod vedením p. uč. Chovanovej a p. uč. Vilčekovej. 

 12. ročník školského kola dejepisnej olympiády sa uskutočnil  28. mája 2015. Žiaci 

prezentovali na papieri alebo v elektronickej podobe. 

V rámci osláv 45. výročia založenia našej školy bola 19. júna 2015 slávnostne otvorená 

zrekonštruovaná učebňa dejepisu a geografie. Za prítomnosti vedenia školy,  

pedagogického zboru, rodičov a pani starostky Miestnej časti Karlova Ves - MUDr. Dany 

Čahojovej,  ktorá vykonala slávnostný akt otvorenia učebne. 

PK MAT – FYZ – INF 

Pytagoriáda : 3. – 8. ročník, 17.3. 2015 

 Okrem siedmakov, ktorí v tom čase boli na LVVK boli na obvodnom kole po 2 žiaci. 

Z 10 zúčastnených žiakov boli 7 úspešní, čo je 70%.  

Matematická olympiáda: 

 Školské kolo 5.- 9. roč. – zapojilo sa 15 žiakov /9  úspešní riešitelia ............60,00% 

 Obvodné kolo 5.- 9.roč.- zapojilo sa 9 žiakov/ 6 úspešní riešitelia.................66,6% 

J. Roblová,  VII.B - 2. miesto, A. Gašparíková,  VII.B – 2. Miesto 

Matematická súťaž Klokan: 

Vyhodnotenie úspešnosti v rámci SR: 

Klokanko 1  193. miesto z 598 škôl 

Klokanko 2   38. miesto z 636 škôl 

Klokanko 3  40. miesto z 540 škôl 
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Klokanko 4  51. miesto z 458 škôl 

Benjamín 7  33. miesto z 238 škôl 

Benjamín 8  119. miesto z 229 škôl 

 

 Zapojili sme sa do korešpondenčnej súťaže Maks, Taktik a do súťaže Pikopretek. 

 Z fyzikálnych súťaží sa uskutočnila Fyzikálna olympiáda –  P. Hergott obsadil 1. 

miesto v okresnom kole 

 V rámci Informatiky sme sa zapojili do súťaže iBobor so žiakmi  7.- 9.roč. 

PK cudzích jazykov 

 Európsky deň jazykov sme si pripomenuli rozhlasovým vysielaním, ústrednou 

nástenkou v učebniach CJ a celým radom zaujímavých akcií nielen na hodinách ANJ 

a NEJ   

 7. októbra 2015 sa zúčastnili prvého školenia k projektu eTwinning Mgr. M. 

Lošonská a Mgr. P. Papiežová .   

 14.10 2014 sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie vedenia školy so zástupkyňou 

spoločnosti EDUCATE SLOVAKIA a boli dohodnuté základné princípy realizácie 

tohto projektu v našej škole. 

 15.10. 2014 sa členky PK Mgr. M. Lošonská a Mgr. J. Matejičková zúčastnili 

seminára pre učiteľov ANJ na I. stupni ZŠ organizovaného OUP ( PÍSANIE JE 

HRAČKA ). 

 23.10. 2014 sa na školení k projektu eTwinning pre riadiacich pracovníkov zúčastnili 

v Nitre Mgr. E. Horníková, riaditeľka školy a PhDr. E. Savčáková. 

 28.10. 2014 sa uskutočnilo ďalšie zo série školení pre záujemcov o realizovanie 

projektu eTwinning, na ktorom sa zúčastnili prihlásené členky PK CJ Mgr. M. 

Lošonská a Mgr. P. Papežová. 

 24.11. 2014  bol organizovaný seminár k podávaniu prihlášok do projektov 

ERASMUS PLUS, na ktorý bola vyslaná Mgr. M. Lošonská. Podrobne o ňom 

informovala vedenie školy a ostatných kolegov na pracovnej porade. 

 25.11. 2014 bola ukončená séria školení k eTwinningu. Na záverečnom podujatí sa 

rovnako ako predtým zúčastnili Mgr. M. Lošonská a P. Papiežová. 

 4.12. 2014 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Za jeho organizáciu 

a priebeh zodpovedala Mgr. P. Papiežová, ktorej v ústnej časti tejto súťaže pomohla 

Ing. Mgr. E. Sabolíková. Víťazom sa stal ôsmak Jakub Ševčík. Víťaz aj ostatní 

súťažiaci boli odmenení v riaditeľni školy 8.12. 2014. 

 4.12. 2014 sa uskutočnilo stretnutie rodičov, ktorí majú záujem vyslať svoje dieťa na 

jazykový kurz v Anglicku, s Mgr. V. Bačovou. Keďže sa záväzne prihlásili iba 3 žiaci, 

v tomto školskom roku naša škola jazykový kurz neorganizovala. 

 Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa nekonalo, pretože o účasť prejavil 

záujem iba jeden žiak – Luan Kahili  z IX. C. Automaticky tak postúpil do ďalšieho 

kola.  
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 V predvianočnom termíne sa uskutočnili výlety žiakov do Viedne, a to 15.12. 2014 – 

VI.A, VI.B ( Mgr. P. Papiežová, RNDr. G. Tomášová ) a 18.12. 2014 – žiaci, ktorí 

navštevujú krúžok nemeckého jazyka. 

 13. 1. 2015 sa konalo obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Náš žiak J. 

Ševčík skončil na  7. mieste. 

 V obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku sme boli úspešní. Luan Kahili, 

ktorého na súťaž pripravila Mgr. M. Ščepková, obsadil veľmi pekné 3. miesto.  

 22.1. 2015 sa uskutočnilo divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre žiakov I. 

stupňa – Little Red Riding Hood.  Z.: Ing.Mgr. E. Sabolíková 

 22.1. 2015 sa uskutočnilo aj divadelné predstavenie v nemeckom jazyku, ktoré so 

žiakmi nacvičila Mgr. P. Papiežová. Predstavenie žiaci odohrali pre svojich 

spolužiakov  v zrekonštruovanej zážitkovej miestnosti. 

 Projekt EDUCATE SLOVAKIA sme realizovali v dňoch 16.2.- 20.2. 2015, 5.- 9. 

ročník, Zodpovedná: PhDr. E. Savčáková. Na základe prieskumu, ktorý medzi žiakmi 

II. stupňa zorganizovala, možno jednoznačne konštatovať, že sa stretnutie žiakov so 

zahraničnými lektorkami stretlo s mimoriadnym záujmom, a preto by bolo vhodné 

a prospešné zopakovať ho aj v ďalšom školskom roku.   

 Do 27. februára 2015 bolo potrebné odoslať práce do medzinárodných súťaží, a to 

PROJECT COMPETITION a TVORIVÉ PÍSANIE V ANGLICKOM JAZYKU. Za 

účasť v prvej z dvoch menovaných súťaží zodpovedala Mgr. D. Chovanová, do ďalšej 

odoslali práce svojich žiakov Luana Kahili a Diany Tomovej Mgr. M. Ščepková 

a PhDr. E. Savčáková. Do súťaže, ktorá bola vyhodnotená 13. mája t.r., zaslalo práce 

135 žiakov z 24 škôl 4 európskych krajín. O to viac nás teda potešilo, že si z nej  

L. Kahili odniesol 1. a D. Tomová  3. miesto.  

 Pod vedením Mgr. M. Lošonskej sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže 

ENGLISH STAR. Prihlásilo sa do nej 126 žiakov ročníkov 1 – 8, vďaka čomu sme sa 

stali  školou s najvyšším počtom prihlásených. Naši žiaci dosiahli v súťaži dobré 

výsledky ( žiaľ, chýba porovnanie v rámci celého Slovenska). Dve žiačky - M. 

Paulínyová, III.A a L. Kočišová, VII.B - obsadili vo svojich kategóriách veľmi 

pekné 2. miesto v rámci Slovenska.  

 Členky PK CJ prejavili záujem o projekt ENGLISH ONE. Za aktívnu účasť na jeho 

realizácii získala škola veľmi kvalitné didaktické prostriedky na výučbu anglického 

jazyka ( digitálny vzdelávací obsah pre predmet ANJ, súbor pracovných listov pre 

žiaka ).  

 Tak ako po minulé školské roky i v tomto roku sme zorganizovali školské kolo 

olympiády v anglickom jazyku pre žiakov 4. ročníka, za prípravu ktorého boli 

zodpovedné Mgr. M. Lošonská a  Mgr.Ing. E. Sabolíková. Olympiáda ukázala, že si 

žiaci dobre osvojili základy anglického jazyka a majú predpoklady úspešne zvládnuť 

učivo predpísané pre nižšie stredné vzdelávanie ( ERR ). 

PK BIO – CHEM – GEO 

 24. septembra sa v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých SR uskutočnilo 

rozhlasové vysielanie a finančná zbierku „Biela pastelka“. Vyzbieralo sa 486,95 €. 
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 3. októbra pri príležitosti „Svetového dňa zvierat“ sa uskutočnilo rozhlasové 

vysielanie. 

 10. októbra bolo rozhlasové vysielanie pri príležitosti Svetového dňa duševného 

zdravia. 

 Žiaci VII.A a VII.B triedy sa zúčastnili prehliadky modelu ľudského srdca pri 

príležitosti Svetového kardiologického kongresu v Bratislave. 

 V čase od 13. októbra do 17. októbra sa uskutočnil Týždeň zdravej výživy. 

 17. októbra v rámci Európskeho týždňa boja proti rakovine sa uskutočnila v spolupráci 

so školskou jedálňou akcia „Daruj jabĺčko“. Každý žiak aj učiteľ dostal jabĺčko ako 

symbol zdravia., Z: sl. Konevalová 

 24. a 25. októbra sme našu školu odprezentovali na Festivale škôl a škôlok v OC 

Shopping Palace na Zlatých Pieskoch,  Z: M. Konevalová, G. Tomášová 

 27. októbra žiaci V.A triedy navštívili Hydrometeorologický ústav na bratislavskej 

Kolibe.                                                                                                      Z: A. Žureková 

 1. decembra pri príležitosti „Svetového dňa prevencie HIV/AIDS“ bolo rozhlasové 

vysielanie.                                                                                             Z: sl. Konevalová 

 2. decembra sa uskutočnila geografická súťaž „Poznaj Európu“, kde žiaci Detvan P. 

(VI.B), Šandor R. (V.A), Brutenič J. (V.B), Skyvová L. (VIII.B) získali 2. miesto. 

Z: A. Žureková 

 15. a 18. decembra sme so žiakmi VI.A, VI.B, VII.A a VII.B v spolupráci 

s vyučujúcou nemeckého jazyka navštívili Prírodovedného múzea vo Viedni. 

            Z: G. Tomášová, M. Konevalová 

 14. a 15. januára sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 

36 žiakov 5. – 9. ročníka.  

 Dňa 20. januára sa uskutočnil „Deň otvorených dverí.“ Počas tohto dňa boli učebne 

biológie a chémie sprístupnené k nahliadnutiu, kde mohli návštevníci okrem 

samotných učební, vidieť aj ukážky prác žiakov. 

 Dňa 4. februára sa konalo obvodné kolo biologickej olympiády kategórie C, kde 

Natálka Vnuková, žiačka IX.C získala 2. miesto a postúpila do krajského kola.   

Z: sl. Konevalová  

 Dňa 5. februára sa konalo obvodné kolo geografickej olympiády, kde Richard 

Šandor (V.A) získal 1. miesto, Lukáš Hamala (VIII.A) 7. miesto, Richard Stančík 

(IX.C) 6. miesto a Lucia Kočišová (VII.B) 2. miesto a postúpila do krajského kola.    

Z: p. Žureková 

 13. marca sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórie C, kde Natália 

Vnuková (IX.C) obsadila 7. miesto, Z: M. Konevalová 

 17. marca sa konala prednáška o sexuálnej výchove s p. lektorkou Mgr. Vierou 

Čapovou pre žiačky 6. ročníka v rámci projektu Čas  premien, Z.: sl. Konevalová 

 Dňa 23. marca pri príležitosti „Dňa vody“ bolo rozhlasové vysielanie. Zároveň sa 24. 

marca celá škola obliekla do modrej farby, Z: sl. Konevalová 

 Dňa 27. marca sa uskutočnil „Deň narcisov“. Pri príležitosti tohto dňa sa p. uč. 

Konevalová, dňa 19. marca, zúčastnila informačného seminára. Bolo pripravené 

rozhlasové vysielanie. V spolupráci s Ligou proti rakovine sa konala finančná zbierka, 

v ktorej sa vyzbieralo 1257,14 €, Z: sl. Konevalová 

 16. apríla sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategórie D 

 21. apríla sa konalo krajské kolo geografickej olympiády, kde Lucia Kočišová (VII.B) 

obsadila 10. miesto.                                                                                Z: G. Tomášová 

 22. apríla pri príležitosti „Svetového dňa Zeme“ si žiaci vypočuli rozhlasové 

vysielanie a vypracovávali projekty na túto tému. 
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 14. mája sa konalo obvodné kolo biologickej olympiády kategórie D, kde Pavel 

Detvan (VI.B) obsadil 2. miesto a Nina Grajcarová (VII.A) 8. miesto. 

Z.: M. Konevalová 

 15. mája sa konal Food Revolution Day- zameraný na zdravé stravovanie u detí 

a mládeže pod záštitou Jamieho Olivera. 

 Motýlia záhrada- vývin babôčky pŕhľavovej od húsenice až po nádherného motýľa. 

 

PK VÝCHOV 

 Karloveská olympiáda, 2. miesto 

 okresné majstrovstvá BA - IV v šachu žiakov, 1. miesto 

 Hýbeme svetom, hýbeme Bratislavou 2014 – Loptové hry 

 medzitriedny turnaj vo futbale (chlapci), vo vybíjanej (dievčatá) 

 MDD – súťaž o najlepšieho športovca školy _ Petra Bohunická, 7.ročník 

 atletika žiakov - okresné kolo: Filip Dulin, IX.C – skok do výšky – 2. miesto, Matej 

Šándor VIII.A – beh na 1000 m – 3. miesto, Peter Hergott VIII.A – vrh guľou – 3. 

miesto, L. Martinkovičová, L. Krutá, L. Skyvová, H. Hroncová  – štafeta 4x60m 

dievčatá – 3. miesto 

 LVVK, Skalka 15. – 21.3. 2015 

 Filip Dulin – 6. miesto na celoslovenskej súťaži – skok do výšky 

 1. miesto florbal staršie žiačky, okresné kolo 

 2. miesto okresné kolo v hádzanej dievčatá 

Prezentácia školy na verejnosti: 

 Dva víkendové dni 25. a 26. októbra 2014 sme strávili v OC PALACE na Zlatých 

pieskoch prezentovaním našej školskej rodiny. Ponúkali sme rodičom a ich budúcim 

školákom možnosť navštíviť našu školu pred ich prvým veľkým rozhodnutím, kde 

zapísať dieťa do 1. ročníka. 

Pod vzornú reprezentáciu školy sa podpísali pani učiteľky, pani vychovávateľky, pani 

školská psychologička, Detský školský parlament pod vedením pani zástupkyne E. 

Savčákovej, s predsedom Martinom Bruteničom a v nemalej miere naši rodičia. Moje 

osobité poďakovanie patrí pani Pavlicovej, pani Kobydovej a pani Mintalovej.  

 Oslava 45. výročia školy, 19.6.2015  

- celodenné aktivity pre deti, popoludní s rodičmi a priateľmi školy 

 16. júna 2015 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konalo slávnostné 

stretnutie talentovanej mládeže s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy Ivom 

Nesrovnalom. Veľmi nás teší, že medzi pozvanými bol aj žiak našej školy LUAN 

KAHILI . Prevzal si ocenenie za skvelé 1. miesto v medzinárodnej súťaži v tvorivom 

písaní v anglickom jazyku .   

 

12. Realizácie projektov, Školský detský parlament a  krúžková činnosť na škole 

 

Úspešne sa nám darilo realizovať úlohy vyplývajúce z projektu ZDRAVÁ ŠKOLA, MODRÁ 

ŠKOLA, ODSTRÁŇME ŠIKANOVANIE,  CHIPS, SEPAROVANÝ ZBER a RENVIRO.  
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Okrem uvedených dlhodobých projektov sme realizovali aj projekty - SRDCE NA DLANI, 

DRUHÝ KROK,  NAŠE MESTO – NADÁCIA PONTIS – čistenie a úprava školského 

areálu, EDUCATE SLOVAKIA a  e-Twining medzinárodné projekty. 

Zdravá škola 

V  pláne projektu Zdravá škola sú zahrnuté úlohy Národného  programu boja proti drogám, 

ochrany človeka a prírody, Národného programu prevencie obezity, výchova k manželstvu 

a rodičovstvu a environmentálnej výchovy. Sme škola bez tabaku a drog.  

Téma roka: Odstráňme obezitu 

Zdravý životný štýl – podporovať aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýživy 

a porúch príjmu potravy. Podpora pohybových aktivít, rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a 

výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a 

zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín.   

Modrá škola 

Téma:  Pijem zdravú vodu- nápoj z vodovodu. 

„Modrá škola- voda pre budúcnosť je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s., ktorého realizátorom je o. z. Mladí vedci Slovenska. 

Aktivity  boli zamerané na budovanie pozitívneho vzťahu žiakov k pitnej vode. Úlohy 

vyplývajúce z projektu sme realizovali so žiakmi pre primárne vzdelávanie, a taktiež so 

žiakmi pre nižšie stredné vzdelávanie. 

Vzdelávací program projektu „Modrá škola- voda pre budúcnosť“ prebiehal v dvoch 

úrovniach: 1.formálnym vzdelávaním- práca s publikáciami, metodickými príručkami 

a pracovnými listami, 2. neformálnym vzdelávaním- besedy, exkurzie 

Druhý krok 

Projekt Druhý krok je program  zameraný na sociálno-emocionálny a morálny vývin detí 

proti násiliu, ktorý pomáha riešiť agresiu, násilie, šikanovanie, týranie, hyperaktivitu, 

introverziu a rozvíja u detí empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie, dobré 

sociálne vzťahy, súdržnosť v triede a spoluprácu školy a rodiny. 

Projekt Druhý krok pomáha zvýšiť a udržať dobrý psychický a zdravotný stav u detí tým, že 

vďaka nemu nadobudnú zručnosti, ktoré znížia ich agresivitu a zvýšia sociálne kompetencie. 

CHIPS 

Cieľom projektu je naučiť žiakov formou rovesníckych skupín vzájomne si pomáhať  v 

ťažkých chvíľach. Realizácia s UNICEF. 

RENVIRO 

Keďže sme škola, ktorej záleží na kvalite životného prostredia, v ktorom žijeme, a taktiež už 

niekoľko rokov realizujeme Separovaný zber, od 10. marca 2015 sme súčasťou projektu 

Renviro. 

V každej triede a odbornej učebni biológie a chémie sú umiestnené žlté zberné nádoby od 

spoločnosti Renviro označené nálepkou Billyho Bottla. Do týchto nádob žiaci zbierajú 
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výlučne PET fľaše. Každý štvrtok sa koše vyprázdňujú a zamestnanci spoločnosti Renviro 

zabezpečia ich odvoz a následnú recykláciu. PET fľaše môžu žiaci zbierať aj doma a priniesť 

ich do školy. 

eTwinning 

V druhom polroku školského roku 2014/2015 žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka 

spolupracovali na medzinárodnom projekte E -Twinning.  Zatiaľ čo sme v prvom polroku 

spolupracovali  s fínskou, slovinskou a poľskou školou, v druhom polroku sme v rámci 

nemeckého jazyka  komunikovali už iba s poľskou školou. 

V rámci anglického jazyka sa naďalej pokúšame nájsť partnerskú školu na užšiu spoluprácu 

na platforme twinspace, no medzitým sme využili  aj príležitosť návštevy bratranca Lujzy 

Blaškovej - Martina, ktorý žije v Anglicku. Žiaci  III. A napísali  listy Martinovým 

spolužiakom, ktoré sme poslali do jeho školy v Londýne.  

EDUCATE SLOVAKIA 

V dňoch 16.2. – 20. 2. 2015 sme vďaka tomuto projektu mali možnosť privítať v našej škole 3 

zahraničné študentky. Lydiu z Taiwanu, Farah z Indonézie a Oľgu z Ukrajiny. Každá z nich 

mimoriadne zaujímavou formou predstavila žiakom II. stupňa  kultúru a tradície svojho 

národa, jeho mentalitu a životný štýl. Rovnako žiaci  ako aj pedagógovia vysoko 

ocenili   zanietenie a pracovný elán stážistiek, ich milý prístup, schopnosť rýchlo nadviazať 

kontakt a najmä umenie udržať  si pozornosť a záujem svojich poslucháčov. Prežili sme spolu 

mimoriadne zaujímavý týždeň, ktorý nás všetkých v mnohom obohatil.  

 

Školský detský parlament 

Prvé zasadnutie bolo1. októbra 2014, kedy začal ŠDP oficiálne svoju činnosť. Na svojom 

prvom zasadnutí si volení zástupcovia jednotlivých tried ročníkov 4 – 9 jednomyseľným 

hlasovaním zvolili za svojho predsedu Martina Bruteniča, žiaka VII. B. V minulom školskom 

roku, pod vedením pani zástupkyne Eleny Savčákovej, ŠDP organizoval aktivity, ktoré majú 

na našej škole už niekoľkoročnú tradíciu. Sú to napríklad: Zbierka sladkostí pre deti 

z detského domova, Valentínska pošta, Starší čítajú mladším, a iné. Oslavu 45. výročia 

založenia školy dôstojne odštartovala aktivita ŠDP. Predseda, Martin Brutenič, odovzdal RŠ 

45. želaní škole a zároveň žiaci vypustili 45. farebných balónov. V závere školského roka 

poslanci školského parlamentu navštívili budovu NR SR. 

Prehľad krúžkovej činnosti v školskom roku 2014/2015 

Deň Názov krúžku Čas Miesto 

PONDELOK Angličtina pre 1. – 2.roč.  (KVŠ) 13,15 – 14,00 3.A 

 AJ – ABC pre 4. – 5.roč 14,00 – 15,00 4.B 

 Vedecké pokusy pre 1. – 2.roč.  (KVŠ) 15,00 – 15,45 ranná herňa 

 Loptové hry  (MBK) 15,30 – 16,30 telocvičňa 

 Minibasket  (MBK) 16,30 – 18,00 telocvičňa 

 Po nemecky s úsmevom – I.sk. (sl.Papiežová) 14,00 – 15,30 uč.nemčiny 
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UTOROK Precvičovanie angličtiny pre 3. – 5.roč.  (KVŠ) 13,15 – 14,00 3.B 

 Joga pre 1. – 5.roč.  (KVŠ) 14,00 – 14,45 zážitková m. 

 AJ – ABC pre 2.roč. 14,00 – 15,00 4.B 

 AJ – ABC pre 3.roč. 15,00 – 16,00 4.B 

 Po nemecky s úsmevom – II.sk. (sl.Papiežová) 14,00 – 15,30 uč.nemčiny 

 Matematika prevažne vážne – I.sk. (sl.Veľasová) 14,00 – 15,30 9.C 

STREDA Keramika (KVŠ) 16,00 – 17,00 dielne 

 Geografický krúžok (p.Žureková) 13,45 – 14,45 8.A 

uč.informatiky 

 Matematika prevažne vážne – II.sk. (sl.Veľasová) 7,00 – 7,45 9.C 

 Matematika prevažne vážne – I.sk. (sl.Veľasová) 14,00 – 14,45 9.C 

ŠTVRTOK AJ – ABC pre 2.roč. 13,00 – 14,00 4.B 

 AJ – ABC pre 3.roč. 14,00 – 15,00 4.B 

 Florbal – I.sk. (KVŠ) 14,00 – 15,00 telocvičňa 

 Futbal  (p.Gálik) 15,00 – 16,00 telocvičňa 

 Art relax  (p.Hlistová) 15,45 – 17,30 ranná herňa 

 Minibasket  (MBK) 16,30 – 18,00 telocvičňa 

 Matematika prevažne vážne – II.sk. (sl.Veľasová) 14,00 – 15,30 9.C 

PIATOK Hip – hop (KVŠ) 14,00 – 14,45 zážitková m. 

 Florbal – II.sk. (KVŠ) 14,00 – 15,00 telocvičňa 

  

Zodpovedá za realizáciu krúžkovej činnosti na škole bola vedúca ŠKD Viera Kráľová. 

13. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou v škole 

V školskom  roku 2014/2015 sa inšpekčná činnosť v našej škole nekonala.  

V záveroch KOMPLEXNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE vykonanej v dňoch 26.3. – 30.3.2007 

v  ZŠ  Karloveská 61, sa uvádza:  

Celkové hodnotenie školy je na veľmi dobrej úrovni, lepšie ako namerané výsledky v 

kontrolovaných školách v SR a lepšie ako namerané výsledky v kontrolovaných školách ŠIC 

Bratislava v školskom roku 2005/2006. 

 

14. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

V minulom školskom roku sme oslávili 45. výročie založenia školy. Naša škola pozostáva 

z dvoch budov, ktoré sú prepojené spojovacou chodbou. V hlavnej budove sa nachádza 

riaditeľstvo a sekretariát  školy, triedy, odborné učebne a kabinety, vo vedľajšej budove sa 

nachádza telocvičňa, 6 oddelení ŠKD, školská jedáleň a kuchyňa.    

V školskom roku 2008/2009:  

 rekonštrukcia školskej knižnice, doplnenie knižničného fondu za finančnej  

     pomoci    z fondu  Úradu vlády, z 2% z daní,  z fondu RZ  

 výmena okien v hlavnej budove školy  - v júli a auguste 2009 - zabezpečil MÚ KV 

 výmena palubovky v TV  - z Fondu rozvoja športu 
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V školskom roku 2009/2010: 

 výmena  školských  lavíc a katedier v 11 triedach - z 2% z daní a z dobrovoľných,  

          účelovo viazaných  príspevkov od rodičov, 

 2.etapa výmeny okien v  trakte TV, ŠKD, školskej jedálne a kuchyne - počas 

letných prázdnin v roku 2010 - finančne zabezpečil MÚ Karlova Ves  

 prelakovanie palubovky v telocvični, august 2010 - MBK Karlovka  

 zriadenie posilňovne - V rámci projektu „Posilnením tela posilníme ducha“-  grant od  

Nadácie VÚB  

V školskom roku 2010/2011: 

 výmena lavíc vo zvyšných triedach - z 2% z daní a z fondu RZ 

 vymaľovanie plotu okolo školského areálu a  preliezok  v areáli školy v spolupráci 

s Nadáciou PONTIS -  Naše Mesto 2011. 

V školskom roku 2011/2012: 

 učebné pomôcky do kabinetu TV - z fondu RZ 

 nákup kobercov do posilňovne, riaditeľne  

 3 vchodových dverí - do hlavného traku, dospojovacej chodby a do TV traktu – 

z rodičovských peňazí 

 výmena dverí v triedach  

 výmena podlahovej krytiny v kuchynke - z rozpočtu školy. 

 výmena podlahovej krytiny v dvoch triedach – z fondu opráv 

 skrine do všetkých tried a do ŠKD 75 farebných stoličiek  - z 2%  

V školskom roku 2012/2013: 

 2 interaktívne tabule s doplnkami 

 skrine do 2 kabinetov 

 lavičky do šatní 1. stupňa, 2 lavičky do telocvične  

 variabilné stolíky do ŠKD – z 2% 

 fotoaparát, tlačiareň, počítačové programy  

 2 externé disky – z fondu rodičov 

 výmena podlahovej krytiny v dvoch triedach – z fondu opráv 

 V spolupráci s Nadáciou PONTIS – Naše mesto sa nám tento rok podarilo namaľovať 

celú  spojovaciu chodbu a vyčistiť časť areálu školy od buriny a lístia. 

V školskom roku 2013/2014: 

 12 skríň do oddelení ŠKD, 8 variabilných stolíkov do ŠKD,  

 20 lavičiek do šatní 2. stupňa,   

 2 kreslá do kabinetu 1.- 4. roč.– z 2% 

 výmena podlahovej krytiny v dvoch triedach – z fondu opráv 

 Výmena okien v telocvični – 11.10.2013 – MÚ 

 Opravená strecha na hlavnou budovou – MÚ KV – október 2013 
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 lavičky do šatní 2. stupňa 

 3 interaktívne tabule (spolu na škole 5 ks) 

V školskom roku 2014/2015: 

 Premena zážitkovej miestnosti na divadelnú  (pódium, koberec) 

 rekonštrukcia, obnova odbornej učebne GEO-DEJ (odstránenie pôvodných 

panelov, maľovka, nábytok, interaktívna tabuľa,  PC s príslušenstvom) 

 vynovenie miestnosti tajomníčky a hospodárky školy (nábytok - koncový stôl, 

uzamykateľné a protipožiarne skrine na dokumenty)  

 vynovenie šatní v ŠKD (lavičky, vešiaky) 

 príspevok na vybavenie tried interaktívnymi (spolu 9 interaktívnych tabúľ)  

  a magnetickými tabuľami 

 zriadenie štruktúrovanej PC siete I., II. a III. Poschodie – internetové pripojenie 

vo všetkých triedach, odborných učebniach a kabinetoch  

 doplnenie výučbových softvérov pre odborné predmety 

 doplnenie knižničného fondu 

 zakúpenie tlačiarne do kabinetu 1. stupňa 

 zakúpenie CD prehrávača do kabinetu 1. stupňa 

 vymaľovanie vstupnej brány do ŠKD, úprava školského areálu – s Nadáciu PONTIS 

 

15. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Príloha č. 1 

Rozpočet 2014 

Vypracovala: Slavomíra Mészárosová, ekonómka školy 

Príloha č.2 

Rozpočet a čerpanie prostriedkov RZ pri ZŠ Karloveská 61 na rok 2014 

Vypracovala: Slavomíra Mészárosová, hospodárka RZ 

16. SWOT analýza - autoevalvácia školy  

 

Silné stránky školy 

 Pedagogický zbor /skúsenosti, 

aktívny vek, odborné vzdelanie/ 

 Tradícia  a meno školy /škola 

s rozšíreným vyučovaním cudzích 

jazykov od šk.r. 1991/92 

 Výučba cudzieho jazyka (ANJ) od 

Slabé stránky školy 

 Nedodržiavanie jednotného systému 

hodnotenia žiakov 

 Slabá účasť v medzinárodných 

projektoch 

 Zmeny v pedagogickom zbore, 

triednictve /odchody na materskú 
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1.ročníka 

 Vysoká vzdelanostná úroveň žiakov  

/ celoslovenské Testovanie 9, 

KOMPARO/  

 Dodržiavanie vnútorných pravidiel 

/školský poriadok/ 

 Okamžité riešenie vzniknutých 

problémov /výchovné komisie, 

školská psychologička, asistent 

učiteľa/ 

 Modernizácia školy IKT, internetové 

pripojenie v triedach, učebniach, 

kabinetoch + wifi pripojenie 

 Modernizácia školského zariadenia 

/nové podlahy, dvere, lavice, stoličky 

– výškovo nastaviteľné, nábytok v 

triedach plastové okná, nová podlaha 

v telocvični/ 

 Školský klub detí – pestré aktivity, 

odborný personál, nie v triedach – 

v oddeleniach, ktoré sú v druhej 

budove školy 

 Veľký areál školy s dopravným, 

volejbalovým a basketbalovým 

ihriskom 

 Zahraničný pobyt žiakov 2.stupňa  

 Nové odborné učebne /chémie, 

fyziky, biológie, informatiky – 2, 

dejepisu a geografie/ 

 Aktívna práca školskej 

psychologičky: psychologické 

poradenstvo, preventívne programy, 

diagnostika 

 Pomoc integrovaným žiakom priamo 

na vyučovacej hodine – asistentka 

učiteľa 

dovolenku – v súčasnosti 6 uč./ 
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Príležitosti školy 

 Vyučovanie podľa rámca EUR 

/moderné vyučovacie metódy, 

kritické myslenie žiakov/ - pilotná 

škola v SR 

 Zapájanie sa do celoslovenských 

projektov a súťaží 

 Dobre fungujúce poradné orgány 

školy: metodické združenia 

a predmetové komisie 

 Propagácia školy v miestnych 

a slovenských médiách 

 Imidž školy, aktuálna webová stránka 

školy 

http://zskarloveska61.edupage.org/? 

 Viac finančných prostriedkov 

získaných z 2% z daní 

Ohrozenia školy 

 Klesajúci počet detí v školskom veku 

v okolí školy 

 Postavenie učiteľa v spoločnosti 

 Morálne hodnoty, kríza hodnôt 

všeobecne 

 Zlé financovanie škôl a školských 

zariadení 

 Stále narastajúca byrokracia 

v školstve 

 Slabá vnútorná motivácia pedagógov 

  

 Narušená interakcia učiteľ – rodič - 

žiak 

 

17. Koncepcia ďalšieho rozvoja školy 

Hlavný cieľ: 

Pripraviť žiakov na to, aby sa stali efektívnymi žiakmi na celý život. 

 Moderným vzdelávaním rozvíjať u žiakov nové kompetencie, ako kritické myslenie 

a vnímanie, flexibilné rozhodovanie, zvládnutie náhodných situácií, efektívnu 

kooperáciu a komunikáciu. 

 Ponúknuť verejnosti kvalitné služby na získanie nižšieho stredného vzdelania so 

zameraním na cudzie jazyky, informačnú gramotnosť a prezentačné schopnosti. 

 Posilniť výchovnú funkciu školy v spolupráci s rodinou v oblasti socializácie žiakov. 

 Spoločne budovať školu, ktorá je miestom, kde učitelia prinášajú do procesu múdrosť, 

zrelosť, perspektívu a žiak originalitu, nespútanosť a nadšenie. 

Na naplnenie predloženej vízie navrhujem nasledovné strategické ciele: 

 Učiteľ je partnerom žiakov na ceste poznania. Akceptovať žiakov ako rovnocenných 

partnerov. 

 Jasne vnímať seba samého ako celoživotného žiaka. 

 Pozitívne vnímať spoločenstvo, v ktorom žije. 

http://zskarloveska61.edupage.org/
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 Správne využívať digitálne technológie ako nástroj na skúmanie sveta, na 

komunikáciu, sebavyjadrenie, učenie sa a zábavu. 

 Vytvárať v škole i mimo nej priestor pre dobré medziľudské vzťahy medzi 

zamestnancami i vo vzťahu k žiakom a rodičom. 

 Umožňovať prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania ďalší odborný rast 

pedagógov. 

 Vnímať digitálnu gramotnosť ako schopnosť porozumieť informáciám a používať ich 

v rôznych formátoch z rôznych zdrojov prezentovaných prostredníctvom IKT.  

Koncepčný zámer rozvoja školy v pedagogickej oblasti 

 Školský vzdelávací program „Škola, ktorej to myslí“ hodnotiť, dopĺňať, prispôsobovať 

sa meniacim podmienkam školy a požiadavkám rodičov a žiakov 

 Venovať sa rozvoju čitateľskej, informačnej a finančnej gramotnosti využívaním 

vyučovacej stratégiu EUR ( z projektu Škola, ktorej to myslí) Využívať školskú 

knižnicu ako čitateľské centrum. Navštevovať miestnu a mestskú knižnicu, 

usporadúvať besedy a workshopy. Zapájať sa do informatických súťaží. Zabezpečiť 

softvér na výučbu finančnej gramotnosti. 

 Organizovať jazykovo-poznávacie pobyty do Anglicka a iných štátov EU – motivácia 

učiť sa cudzie jazyky 

 Medzinárodný projekt ERASMUS +  - Cieľom školských partnerstiev je posilniť 

európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce 

medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu 

na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva 

umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu 

jazyka. 

 Rozvíjať národné a kultúrne hodnoty, vlastenectvo a občiansku zodpovednosť.  

 Rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v materinskom jazyku. 

 Ukončiť primárne a nižšie stredné vzdelávanie výstupom v podobe prezentovania 

dlhodobého projektu. 

 Rozvíjať a podporovať žiakov v záujmových krúžkoch. 

 Integrovať nadaných žiakov, zdravotne znevýhodnených a žiakov so špeciálno-

vzdelávacími potrebami. Vypracovať a hodnotiť individuálne VVP. 

 Ponúkať rodičom možnosti zúčastňovať sa rodičovských skupín organizovaných 

školskou psychologičkou. Zabezpečiť propagáciu týchto stretnutí. 

 Podporovať činnosť krúžku ARTRELAX – ako formu relaxácie umením. 

 Motivovať nadaných žiakov k účasti na súťažiach, olympiádach a na umeleckých i 

športových aktivitách. 

 Skvalitniť konzultačné služby pre rodičov a žiakov. Dohodnúť si konzultačné hodiny 

v stránkové dni. Uverejniť na webovom sídle školy email zamestnancov školy. 

 V procese výchovy uplatňovať princíp sociálneho konsenzu, čo znamená 

koordinované výchovné pôsobenie (pedagóg – rodič), ako súlad spoločných záujmov 

výchovy žiakov. 

 Akceptovať podnety Školského detského parlamentu pri tvorbe programu školy. 
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 Rešpektovať ŠKD  ako neoddeliteľnú kvalitnú súčasť školy. 

 Umožniť rodičom prístup k aktuálnym udalostiam v škole prostredníctvom webovej 

stránky školy. 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti riadenia a personálnych zdrojov 

 V štruktúre riadenia využívať odborné a osobnostné predpoklady zamestnancov. 

 Demokratický a humánny prístup k zamestnancom školy. 

 Rozvíjať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom a poradnými orgánmi školy (vedúcimi 

MZ, PK) partnerskými a inými inštitúciami (Rada rodičov a Rada školy). 

 Plán práce školy schvaľovať s pedagogickou radou, predložiť Rade rodičova  Rade 

školy. 

 Získavať finančnú podporu pre školu pomocou projektov a grantov. 

 Spolupracovať s MŠ v Karlovej Vsi, s PZ BA 4, s Pedagogickou fakultou UK. 

 Budovať pozitívny imidž škola, propagovať a zviditeľňovať jej výsledky. 

 V spolupráci so zriaďovateľom plánovať rekonštrukcie a opravy. 

 Rozvíjať dobré medziľudské vzťahy a vytvárať pokojnú tvorivú atmosféru. 

 Zabezpečiť kvalitné a objektívne hodnotenie pedagogických zamestnancov. 

 Spresniť požiadavky na prácu triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora 

projektov a vedúcich MZ a PK. 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti spolupráce s rodičmi 

 Otvoriť školu širokej verejnosti a organizovať podujatia školy za účasti rodičov  

 Realizovať Dni otvorených dverí. 

 Vedieť osloviť rodičov o poskytnutie sponzorských darov a iných možností 

spolupráce  so školou. 

 Prezentovať školu v rámci regiónu, mesta, Slovenska i zahraničia na overenie kvality 

v konkurenčnom prostredí na trhu vzdelávania 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti materiálno-technických podmienok  

 Zrenovovať odbornú učebňu ANJ a NEJ. 

 Dokončiť rekonštrukciu telocvične, výmena kopilitov, zateplenie strechy 

 Dokončiť výmenu podlahových krytín v zostávajúcich triedach. 

 Doplniť kabinetné zbierky. 

 Využiť poradenstvo projektového manažéra MČ Karlova Ves pri tvorbe projektov zo 

štrukturálnych fondov a ESF na  modernizáciu školy. 

 Postupne zamieňať klasické tabule za interaktívne s príslušným technickým 

vybavením 

ZÁVER 

Nosnou myšlienkou koncepcie je napredovanie školy, ktorá stojí  na pevných základoch 

a tradíciách, k premene na modernú školu 21. storočia. Spoločne nájsť a implementovať 

zmenu kvantity na kvalitu. Obnoviť rešpekt k učiteľovi ako k partnerovi na ceste pri  

objavovaní je vízia moderného vzdelávania, ktorého chceme byť súčasťou. Hovorí sa 
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o narastajúcej kríze vzdelávania  medzi tým, na čo škola žiakov pripravuje a skutočnými 

potrebami spoločnosti. Verím, že sa mi podarí naplniť podstatu predloženej vízie, a tak sa 

škola stane pre žiakov miestom kde chcú byť a riešiť problémy, ktoré ich zaujímajú, lebo žiak 

je mojou, našou najvyššou prioritou. 

Na správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy spolupracovali: 

 Mgr. Eva Horníková – riaditeľka školy 

 PhDr. Elena Savčáková – zástupkyňa riaditeľky školy 

 Viera Kráľová – vedúca ŠKD 

 Vedúce poradných orgánov školy: MZ a PK 

 Koordinátori projektov 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

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

 Koncepcie školy na roky 2014 – 2019 

 Plánu práce ZŠ Karloveská 61 v Bratislave na školský rok 2014/2015 

 Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a 

predmetových komisií 

 Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Karloveská 61, Bratislava 

 Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 

Prerokované v pedagogickej rade dňa : 7. októbra 2015 

 

Stanovisko rady školy: 

 

Rada školy pri ZŠ Karloveská 61, Bratislava odporúča Mestskej časti Bratislava - Karlova 

Ves ako zriaďovateľovi Základnej školy Karloveská 61, Bratislava schváliť Správu 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2014/2015 

 

Prerokované dňa:  5. októbra 2015 

 

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

Mgr. Andrea Bachratá 

predsedníčka RŠ 
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Stanovisko zriaďovateľa: 

 

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves ako zriaďovateľ Základnej školy Karloveská 61, 

Bratislava schvaľuje Správu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2014/2015 

 

V Bratislave     ................................. 

 

_________________________ 

Dana Čahojová 

              starostka MČ Karlova Ves 

 

 

 


