
Základná škola Karloveská 61, 841 04 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správu vypracovala: 

Mgr. Eva Horníková 

riaditeľka školy 

 

 



Základná škola Karloveská 61 Bratislava 
 

2 
 

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 

Primárne vzdelávanie 

Mgr.  Jaroslava Pirošová         - I.A 

Mgr. Monika Kolinská  - I.B  

Mgr. Lucia Olšavská   - I.C        

Mgr. Iveta Harceková   - II.A 

Mgr. Marcela Puškárová  - II.B 

Mgr. Andrea Bachratá        - III.A 

Mgr. Jana Matejičková   - III.B 

Mgr. Jana Čerňanská   - IV.A 

Mgr. Ing. Eva Sabolíková  - IV.B 

Niţšie stredné vzdelávanie 

Mgr. Martina Lošonská    - V.A 

Mgr. Marcela Petríková  - V.B 

PaedDr. Zuzana Veľasová   - VI.A 

Mgr. Zuzana Bublová    - VI.B 

RNDr. Gabriela Tomášová  - VII.A 

Mgr. Petra Papieţová   -  VII.B   

Mgr. Michaela Konevalová, Janotová  - VIII.A   

Mgr. Jana Manczalová   - VIII.B 

Mgr. Alena Ţureková   -  IX.A 

Mgr. Gabriela Vilčeková  - IX.B 

   

http://zskarloveska61.edupage.org/?
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Netriedni učitelia: 

Mgr. Eva Horníková 

PhDr. Elena Savčáková 

Mgr. Dana Chovanová 

Mgr. Marián Florovič 

Mgr. Ján Kristín 

Mgr. Mária Ščepková 

Mgr. Ľudmila Gucká 

Mgr. Viera Kordošová 

Mária Zatkalíková 

ThDr. ThLic. Mgr. František Dulina

Školská psychologička: 

Mgr.  Eva Hlistová 

Asistentka učiteľa:  

Mgr. Miriam Miláčková

Školský klub detí: 

Vedúca ŠKD: Viera Kráľová 

Mgr. Simona Matuská 

Mgr. Gabriela Androvicsová, od 7.10.2015 – Mária Lazarčíková 

Bc. Emanuela Heribanová 

Alojzia Jablonická 

Andrea Navarová 

Helena Kekelyová  

 

Správni  zamestnanci: 

 

Iveta Kašparová   - tajomníčka školy, personálna referentka 

Slavomíra Mészároszová - hospodárka školy  

Adriana Višváderová  - mzdová účtovníčka, externý zamestnanec 

Martin Spusta  - školník 

Peter Billý   - vrátnik - záhradník 

Jana Globanová     - upratovačka 

Mária Kubátová     - upratovačka 

Mária Sálayová   - upratovačka 

Andrea Kissová     - upratovačka 

Alţbeta Radványiová   - upratovačka 

 

3. Údaje o rade školy 

Meno a priezvisko Zvolený (delegovaný) za Funkcia 

Mgr. Andrea Bachratá pedagogických 

zamestnancov 

predsedníčka 
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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 

Ing. Marcel Zajac zriaďovateľa – poslanec MČ  člen 

Ing. Igor Bendík zriaďovateľ – poslanec MČ člen 

Ing. Peter Lenč,  zriaďovateľa – poslanec MČ  člen 

 

Informácie o činnosti rady školy v školskom roku 2015/2016 

Zo záverov zápisníc vyplýva: 

5. október 2015  

 V diskusii sa otvorila otázka stravovania ţiakov (pán Zajac). Pani Havranová – vedúca 

školskej jedálne má zmluvu do 30.6.2016. Po tomto dátume preberie stravovanie iné 

zariadenie, ktoré musí prejsť riadnym výberovým konaním  vykonaným tak, aby sa 

predišlo časovej kolízii a plynule nadviazalo na súkromné stravovacie zariadenie pani 

Havranovej. 

 Na základe opätovného podnetu členov rady  sa predloţila ţiadosť poslancom 

mestského zastupiteľstva (p. Bendík), aby vystúpili na najblišom zastupiteľstve 

6.10.2015 s uţ v minulosti predloţeným poslaneckým návrhom: Zvýšiť príjem školy 

z prenájmu priestorov prenajímaných  na záujmovú činnosť žiakov a zmeniť pomer 

prerozdelenia tohto prenájmu tak, aby aspoň čiastočne pokryl náklady na prevádzku 

miestostí – zo súčasného stavu 90% Mestskej časti a 10% škole – na požadovaný stav 

100% príjmu výlučne škole. – splnené 

 

16. marec 2016 

 Pani riaditeľka zhodnotila obdobie od 5.10.2015, informovala o výsledkoch výchovno 

– vzdelávacej činnosti a o plánovaných aktivitách na zvyšok školského roka 

2015/2016,  o.i. najmä o školskom projekte ŠKO-rec a s tým súviciacim  Dňom 

dobrovoľníctva 2.4.2016 

 V ďalšom bode boli členovia rady oboznámení s výsledkami hospodárenia školy za 

rok 2015 a takisto rozpočtom na rok 2016. Všetky podklady mali prítomní 

k dispozícii. 

 Rada školy prediskutovala podmienky prenájmu školskej kuchyne. Členovia 

pripomienkovali návrhy na výberové konanie. Pani riaditeľka zaslala 4.3.2016 pani 

Osrmanovej na MÚ poţiadavku na nového nájomcu školskej kuchyne – zatiaľ bez 

odpovede a zverejnenej výzvy na verejnej tabuli.  

 V diskusii pani riaditeľka opätovne upozornila na havarijný stav 3.poschodia 

v budove školy, nachádza sa tam t.č. 7 tried. 
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22. jún 2016 

 Pani riaditeľka zhodnotila školský rok 2015/2016 a uviedla aktuálne údaje 

z pedagogickej rady týkajúce sa prospechu ţiakov, správania, počtu ţiakov v škole, 

rozšíreného vyučovania cudzieho jazyka ap.  Pozvala všetkých členov RŠ na akciu 

Deň školy, ktorý sa uskutoční 24.6.2016. 

 V ďalšom bode boli schválené 3 triedy pre budúcich prvákov v školskom roku 

2016/2017 (počet ţiakov 84). 

 

4. Poradné orgány školy 

Metodické zdruţenia 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 Mgr. Dana Chovanová 

PK BIO – CHEM - GEO Mgr. Michaela Konevalová 

PK výchov Mgr. Alena Ţureková 

 

Plány práce poradných orgánov školy vychádzajú z Plánu práce školy. Raz za štvrťrok sa 

stretávajú členovia MZ a PK, aby priebeţne 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 ţiakov školy 

 

I. stupeň : 202ţiakov/ 94 dievčat 

II. stupeň:  186 ţiakov/ 95 dievčat 

 

Spolu: 388 ţiakov/ 189 dievčat 

Oproti minulému školskému roku sa počet ţiakov zvýšil o 22. 

 

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

v zahraničí: 16 

RŠ povoľuje ţiakom v zahraničí vykonať komisionálne skúšky v termíne do 15.10.2016 

z predmetov, z ktorých nie sú klasifikovaní v zahraničí. 

1 ţiačka na 1.stupni plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom, a to domácim 

vzdelávaním z dôvodu choroby. 

K 14.9.2016: 14  integrovaných ţiakov.  
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Klasifikačná porada 22.6.2016, 12 integrovaných ţiakov hodnotili: 

1. Alex Aster IV.A – J. Čerňanská 

2. Jakub Hraško IV.B – E. Sabolíková 

3. Šimon Harcek V.B – M. Petríková 

4. Martin Reţný VI. A – v zahraničí, vyradený z integrácie 

5. Daniel Gomba VI.A – Z. Veľasová 

6. Matúš Matejička – M. Janotová 

7. Dorothea Mária Andrášiová VIII.B – J. Manczalová  

8. Patrik Tóth VIII.B – J. Manczalová 

9. Martin Porázik VIII.B – J. Manczalová 

10. Anna Mária Lukovics IX.A – A. Ţureková 

11. Richard Grich IX.B – G. Vilčeková 

12. Liečebno-výchovné sanatórium – Matúš Lúčny 

 

ASISTENTKA učiteľa, Mgr. Miriam Miláčková, PhD. sa podľa psychologických 

odporúčaní a odporúčaní špeciálnych pedagógov venovala 5 integrovaným ţiakom. 

Školský klub detí:  178 ţiakov 

Školská jedáleň, Súkromné stravovacie zariadenie Havranová: 340 stravníkov 

 

6. Počet zapísaných detí do 1. ročníka  

22. a 23.apríl.2016 

Počet spolu zapísaných: 84 

Trvalé bydlisko v MČ Bratislava - Karlova Ves: 68, na inom území: 16 

Počet ţiakov, ktorí nastúpili 5.9.2016:  62 

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

Z 5. ročníka na štúdium na 8 – ročnom gymnáziu sa hlásilo 15 ţiakov. 

Prijatí a zapísaní boli 8 ţiaci: 

1) Bartoš Daniel – V.B – G Bilíkova 

2) Brodňan Michal  – V.A – 1. súkromné gymnázium Bajkalská 

3) Ďurači Richard – V.B – G Grosslingová 

4) Foltínová Miroslava – V.A – SpŠ Tilgnerova 

5) Husivarga Jakub – V.B – SpŠ Tilgnerova 

6) Kadubcová Emma – V.B – G Vazovova 

7) Pulišová Lívia – V.A – G Grosslingová 

8) Gosanyiová Nela – V.A - SpŠ Tilgnerova 
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Z 8. ročníka boli prijatí 5 ţiaci na bilingválne gymnáziá. 

1) Ercsényiová Jazmína – Gymnázium  Metodova 

2) Grajcarová Nina – Gymnázium Bilíková  

3) Martinkovičová Kristína – Gymnázium Bilíkova 

4) Račková  Sofia – Gymnázium L. Sáru 

5) Rosová Karin– Gymnázium L. Sáru 

 

Prehľad ţiakov 9. ročníka prijatých a zapísaných na SŠ k 22.6.2016 

 

Škola                                        IX.A                                 IX.B                                 Spolu 

Gymnáziá                          8 /  4 ch                             6 /  4 ch                            14 / 8 ch  

SOŠ                                    9 /  2 ch                             8 /  7 ch                            17 / 9 ch 

Z toho 3- roč. uč. odbor      0 /   0 ch                             2 / 2 ch                             2 /  2 ch 

      Spolu                                 17 /  6 ch                            14/ 11 ch                          31 / 17 ch 

 

 

8. Výchovno-vzdelávacie výsledky podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

I. stupeň 

Absolvent získa primárne vzdelanie. 

 

V 1. ročníku sú ţiaci hodnotení slovne.  

 

Trieda II. polrok Poradie 

II.A 1,03 1. 

II.B 1,04 2. 

III.A 1,08 3. 

III.B 1,15 5. 

IV.A 1,14 4. 

IV.B 1,19 6. 

Prospech 2. - 4. roč. 1,11   

 

II.stupeň 

Absolvent získa niţšie stredné vzdelanie. 

Trieda II. polrok Poradie 

V.A 1,41 2. 

V.B 1,31 1. 
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VI.A 1,67 6. 

VI.B 1,65 5. 

VII.A 1,84 9.-10.. 

VII.B 1,60 4. 

VIII.A 1,77 7. 

VIII.B 1,56 3. 

IX.A 1,81 8. 

IX.B 1,84 9.-10. 

Prospech 5. - 9. roč. 1,65   

 

RŠ povoľuje vykonať Andrejovi Karnasovi komisionálnu skúšku v termíne do 31. augusta 

2016. Ţiak postúpil do 9. ročníka po úspešnom zvládnutí komisionálnej skúšky. 

 

Učebné plány sú v súlade so školským vzdelávacím programom 

 „Škola, ktorej to myslí“ 

Výsledky celoslovenského testovania TESTOVANIE5-2015: 

Predmety MAT SJL 

Počet testovaných ţiakov školy 35 35 

Maximálny počet bodov v 

teste 
30 30 

Priemerný počet bodov školy 23,03 24,23 

Priemerný počet bodov 

v rámci SR 
18,60 19,99 

Priemerná úspešnosť školy (%) 76,76 80,76 

Priemerná úspešnosť v SR – 

národný priemer (v%) 
61,99 66,62 

Rozdiel priemernej úspešnosti 

školy oproti národnému 

priemeru (v%) 

Sme lepší o 14,77 Sme lepší o 14,14 

 

Výsledky KOMPARO, testovanie pre 8. a 9. ročník 

Získali sme certifikát: 

Základná škola, Karloveská 61, Bratislava  

to s kvalitou vzdelávania myslí váţne 

 
ročník test percentil 

8.ročník SJL 94,9 % 

8.ročník MAT 90,2% 

8. ročník BIO 93,9% 

8.ročník GEO 76,8% 
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8. ročník 
Všeobecné študijné 

predpoklady 
98,0% 

9.ročník SJL  89,1% 

9. ročník MAT 91,4% 

 

Škola sa zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku. 
 

Výsledky celoslovenského testovania TESTOVANIE9-2016: 

  

Národný priemer 

  

 

 Slovenský jazyk a literatúra 

62,6 % 

  

          Matematika  
 

52,8 % 

  

Priemerná úspešnosť školy 

  

70,3 % 67,4 % 

Rozdiel medzi priemernou 

úspešnosťou školy 

a národným priemerom 

7,7 % 14,6 % 

Percentil školy (v %) 

vyjadruje, koľko percent 

zúčastnených škôl dosiahlo 

horší výsledok ako naša škola 

85,6 % 93,5 % 

 

Naši deviataci dosiahli lepší priemer ako bol celoslovenský. 

Školskou koordinátorkou  T9-2016 bola ZRŠ PhDr. Elena Savčáková. 

Pre zvýšenie úrovne a včasné odhalenie nedostatkov sa naši ţiaci 4 a  6. 8. ročníka,  zapojili 

do celoslovenského testovania  KOMPARO, ktoré pripravuje a vyhodnocuje  firma EXAM.  

Získali sme taktieţ, ako 8. a 9.ročník ocenenie:  

Škola, ktorá to so vzdelávaním myslí váţne. 

9. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy  
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Počet zamestnancov školy 51 

 

Pedagogickí zamestnanci školy 31 

- kvalifikovaní 31 

- nekvalifikovaní 0 

Zamestnanci školského klubu detí 8 

- kvalifikovaní 8 

Nepedagogickí zamestnanci školy 10 

- kvalifikovaní 10 

Odborní zamestnanci školy 2 

- kvalifikovaní 2 

 

Školská psychologička, Mgr. Eva Hlistová 

- Realizácia pozorovania a poskytovanie poradenstvo pre pedagogických zamestnancov  

a rodičov ţiakov 1. - 9.ročníka. 

- Aktivity v krúţku ARTRELAX,  ţiaci 1. – 4. ročníka 

- Pedagogické skupiny , stretnutia pedagógov školy s psychológmi. 

- Realizácia aktivít pre ţiakov  4. ročníka v spolupráci s triednym učiteľom , prestup ţiakov na 

2. stupeň 

- Realizácia úloh z Národného programu prevencie obezity a Národného  programu 

duševného zdravia - Dievčenské laboratórium - vzdelávanie v oblasti poruchy príjmu 

potravy pre ţiačky 7. ročníka v spolupráci s asistentkou učiteľa M. Miláčkovou  

a M. Janotovou. 

- Realizácia aktivít pre ţiakov 9. ročníka, príprava na strednú školu - štýly učenia, 

profesijná orientácia.   

- Práca s kolektívmi tried podľa potreby a poţiadaviek tr. učiteľov a rodičov. 

- Spolupracovať pri vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre 

integrovaných ţiakov.  

- Spolupracovať  s p. vychovávateľkami ŠKD formou poradenstva, pozorovania, 

konzultácií. 

- Poskytovať pomoc rodičom formou  prednášok  (Rodičovské skupiny) a výpoţičky 

odbornej literatúry z psychológie.  

- CHIPS – spolupráca s pani učiteľkou projektu CHIPS – zabezpečenie spolupráce 

s UNICEF, vzdelávanie rovesníkov 

- Spolupráca s UK a SAV formou prednášok, besied na aktuálne témy 

 

Školská jedáleň 

Stravu ţiakom a zamestnancom školy poskytuje súkromné školské stravovacie zariadenie - 

Anna Havranová. 

10.  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných Ukončilo vzdelávanie 

Adaptačné vzdelávanie 1 1 

Inovačné vzdelávanie 1 1 
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Jednorazové vzdelávanie - 

semináre 

10 10 

 

11. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti, spolupráca s rodičmi školy 

12.- 16. 10. 2015 

 - Medzinárodný projekt STÍNOVÁNÍ - hospitujúce pani učiteľky Jitka Mikulová, Naděţda 

Purkertová a Petra Křivohlávková z českej MŠ a ZŠ Bystřec. Náčuvy prebiehali celodenne 

v 3., 4. a 5. ročníku a boli zamerané na pozorovaní  metód a foriem práce so ţiakmi vo 

všetkých častiach vyučovacej hodiny, na pouţívanie učebných pomôcok, na celkovú 

atmosféru v triede i na úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností ţiakov. 

25.1. – 8.2.2016, 15 dní  

ŠTRAJK pedagogických a odborných zamestnancov 

podporili všetci pedagogickí a odborní zamestnanci školy! 

25.1.2016 

- Účasť pedagogických a odborných zamestnancov školy - Demonštrácia na Nám. SNP 

26.1.2016  

- Diskusia v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici 

27.1.2016 

- Demonštrácia za lepšie školstvo v Leviciach: A. Navarová, M. Petríková,  

M. Kolinská, L. Olšavská, J. Pirošová  

28.1.2016 

- Začnime s poriadkom! – upratovanie po trase od školy na Kráľovu  hoľu 

29.1.2016 

- Pracovný obed v reštaurácii Grémium 

1.2.2016 

- Stretnutie PZ, OZ, rodičov a ţiakov na Nám. slobody – „Ţivá reťaz“ 

2.2.2016 

- Zasadnutie výboru pre vzdelávanie, vedu, mládeţ a šport 

- „Ďakujeme, ţe vieme“ – účasť na demonštráciii, ktorú organizovali študenti, Nám. 

SNP 

4.2.2016 

- Štrajková porada v zborovni školy, hlasovanie o zotrvaní v štrajku 

- Neformálne stretnutie a diskusia pre všetkých, ktorých zaujímajú otázky a problémy 

školstva, diskusia : rodičov, učiteľov, študentov, verejnosti v našej školskej jedálni 

8.2.2016 

- Zabezpečenie opatery ţiakov 1. a 2. ročníka, Z.: A. Jablonická, Z. Veľasová 

- Štrajková porada v zborovni školy – schválená obnova prevádzky školy od utorka 

9.2.2016 

- Neformálne stretnutie so starostkou Karlovej Vsi, Z.: E. Horníková 

Iné aktivity na podporu štrajku: 

10.2.2016 
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- Pochod vďaky slovenským učiteľom (z Karlovej Vsi na Nám. SNP),  

organizátor rodič školy, p. Zajac 

- Demonštrácia na podporu štrajkujúcich učiteľov na Námestí SNP, príhovor riaditeľky 

školy 

11.2.2016 

- účasť na mimoriadnom zasadnutí parlamentu SR, príhovor MŠ,  

Z.: E. Horníková, E. Savčáková, M. Miláčková, E. Hlistová 

4.3.2016 

- Stretnutie rodičov a  hostí s pedagogickými zamestnancami školy v záţitkovej 

miestnosti na prízemí školy. Poďakovanie pánovi M. Zajacovi za podnet na túto 

aktivitu. 

Otvorené hodiny, diskusie na tému: 

PREČO ŠKOLA? NAČO VZDELANIE? 
Hostia: 

- prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. – literárny vedec 

- prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc. - študijný program Ekonomická a finančná 

matematikana FMFI UK 

- Dana Kleinert - módna návrhárka 

- Juraj Kadnár - československý - slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike 
Ţiaci prvého stupňa mali moţnosť dozvedieť sa o tom ako sa rodí animovaná rozprávka. 

Na pozadí rozprávky „Mimi a Líza“ im to  priblíţili: Katarína Mišíková a Mária Oľhová z 

filmovej a televíznej fakulty VŠMU. 

2.4.2016 – sobota 

- DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA v spolupráci s OZ KLBKO a OZ ŢIVICA:  

„Jarné stretnutie so ŠKOrcom“ -  budovanie „Bylinkovej špirály“ 

5.4.2016 

- BRÍFING s novinármi k prepojeniu školského projektu ŠKOrec a Mestského projektu 

Mestské včely 

20.4.2016 

- DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ  

Aj tento školský rok naša škola otvorila brány budúcim prváčikom, ktorí si v 

sprievode svojich rodičov s veľkým záujmom a zvedavosťou prišli prezrieť priestory 

školy. 

8.6.2016 

- KONFERENCIA obhajoby záverečných prác ţiakov 4. ročníka za prítomnosti 

rodičov. Ukončenie primárneho vzdelávania. 

24.6.2016  –  DEŇ ŠKOLY 

Slávnostné otvorenie EKO triedy a rekonštruovanej odbornej učebne ANJ 

- deň strávený s učiteľmi, rodičmi a ţiakmi – neformálne stretnutie 

29.6.2016 – SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA 

- Slávnostné oceňovanie najlepších ţiakov  

- Ocenenie všetkých ţiakov 1., 4. a 9. ročníka v DK Dúbravka 

 

Riaditeľka školy spolupracovala v pracovnej skupine na MÚ Karlovej Vsi (PHSR), 

ktorá analyzovala a plánovala rozvoj našej mestskej časti do roku 2023. 
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Termíny rodičovských zdruţení: 

17.9.2015 – TA RZ 

- 12.11.2015 – TA RZ 

- 14.1.2016 – konzultácie rodičov s vyučujúcimi 

- 21.4.2016 – TA RZ 

- 16.6.2016 - konzultácie rodičov s vyučujúcimi 

 

Z hodnotiacich správ metodických zdruţení a predmetových komisií. 

MZ 1. – 4. ročník 

 Vyuţívanie virtuálnej kniţnice pre učiteľov Zborovňa.sk 

 Vyuţívanie vzdelávacieho portálu Datakabinet.sk 

 Vyuţívanie vzdelávacieho portálu Planéta vedomostí.sk 

 Vyuţívanie portálu digitálneho vzdelávania Kozmix.sk 

 Vzdelávanie v rámci projektu Moja prvá škola  

 Vyuţívanie edičného portálu MŠVV a Š SR 

 Vyuţívanie metód CLIL a ŠKTM vo vyučovacom procese 

 Príprava a realizácia vstupných písomných prác zo SJL a MAT 

 Príprava a realizácia polročných a záverečných písomných prác 

 Spolupráca s ŠKD 

 Spolupráca so školskou psychologičkou 

 Spolupráca s PK MAT a SJL v záujme upresnenia poţiadaviek na výkonový 

štandard ţiakov IV. ročníka a umoţnenia im tak plynulého prechodu na 2. stupeň 

 Vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu pre ţiaka IV.A A. Astera 

 Vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu pre ţiaka IV.B J. Hraška 

 Realizácia úloh vyplývajúcich z projektu Zdravá škola, plnenie úloh Národného 

programu prevencie obezity  

 Práca a prispievanie do projektu Modrá škola, realizácia výtvarnej súťaţe 

 Práca na projekte Druhý krok v III.A, II.B 

 Starostlivosť o spoločné priestory, nástenky a vitríny- prezentácia ţiackych prác 

 Vyuţívanie moţnosti práce s interaktívnou tabuľou 

 Zúčastňovanie sa seminárov ANJ  

 Zabezpečenie kúpy učebníc z anglického jazyka, matematiky a pracovných zošitov 

 Aktivity k Európskemu dňu jazykov- 30.9. 

 Exkurzia IV.A, IV.B do hvezdárne v Hlohovci- 8.10. 

 Modelové vyučovacie hodiny ANJ s lektorom z Anglicka- 9.10. 

 Hospitácie p. učiteliek z českej ZŠ Bystřec- 12.- 16.10. 

 Stretnutie so záchranármi z Akadémie urgentnej medicíny- 14.10. 

 Výchovný koncert Papagáj- 16.10. 

 Týţdeň zdravej výţivy- 19. -23.10. 

 Návšteva III.A v SND- 3.11. 
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 Záloţka spája školy- 19.11. 

 Hodina ANJ s C. Buckingham a jej koncert v rámci projektu ENGLISH ONE- 

3.12. 

 Súťaţ Všetkovedko pre 2., 3., 4. a 5. ročník- Martin Ligač- 5. miesto- 4.12. 

 Školské kolo Pytagoriády- 8.12.   

 Valentínske listy – Detský školský parlament- 15.2. 

 Školské kolo Šaliansky Maťko- 17.12. 

 Školské kolo Hviezdoslavov Kubín – 18.2. 

 Tvorba animovanej rozprávky- 4.3.  

 Matematická súťaţ Maksík- priebeţne 

 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku- 7.3.  

 Okresné kolo pytagoriády- Martin Ligač- I. miesto- 9.3. 

 Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín- Matej Švidraň- I. miesto- 16.3. 

 Hodina tichého čítania- 21.3. 

 Matematický klokan- 21.3.- 19 úspešných detí 

 Deň vody v rámci projektu Modrá škola- 22.3. 

 Návšteva detí z MŠ Sáru- 30.3. 

 Návšteva detí z MŠ Suchohradská- 31.3. 

 Stretnutie s rodičmi predškolákov s prezentáciou školy v MŠ- 31.3.- 14.4. 

 Výtvarná súťaţ Veľvyslanectva Brazílie Olympijské Rio de Janeiro 2016- Júlia 

Rovanová- 2. miesto 

 Výtvarná súťaţ Ministerstva vnitra Vojaci očami detí 

 Exkurzia do hvezdárne v Hurbanove III.A a III.B- 6.4. 

 Záţitková hodina ANJ III.A Brick by Brick- 13.4. 

 Deň otvorených dverí- 20.4. 

 Zápis do 1. ročníka- 22.- 23.4. 

 Starší čítajú mladším- 25.- 29. 4.  

 Komparo 4. ročníkov- 5.5. 

 ŠvP Osrblie – 9.- 14. 5. a 14.- 19.5. 

 EnglishStar a olympiáda z anglického jazyka pre IV. ročník- 24. 5. 

 Konferencia s prezentáciou projektových prác ţiakov IV. ročníka- 8.6. 

 Organizačné zabezpečenie didaktických hier v prírode- 15.6. 

 Príprava programu ku Slávnostnému ukončeniu šk. roka - 29.6.  

MZ ŠKD – Aktivity školského klubu detí pri ZŠ Karloveská 61 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD sme počas školského roka 2015/2016 obohatili 

o rôzne akcie a aktivity, ktoré prispeli k obohateniu a spestreniu práce s deťmi. 

 V mesiaci september sme začali činnosť ŠKD so siedmimi oddeleniami, pričom 

prevádzka jednoho z oddelení prebiehala počas celého školského roka v kmeňovej 

triede  

 III.  a I. oddelenie s p. vych. S. Matuskou a A. Jablonickou navštívili Mestskú 

kniţnicu, kde mali deti pripravený program s čítaním z detských kníh a pasovaním za 

prvákov 
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 VII. a V.oddelenie s p. vych. H. Kekelyovou a E. Heribanovou navštívili v Dome 

umenia výstavu Bienále ilustrácií spojenú s odborným výkladom a interaktívnym 

programom /Skrz obrázok/ 

 V októbri sme  venovali zvýšenú pozornosť zdravej výţive, keďţe na škole 

prebiehala akcia     „ Týţdeň zdravej výţivy“, rôzne výrobky ochutnávky exkurzie, 

besedy a i. 

 IV. oddelenie s p. vych. Navarovou navštívilo v Iuvente výrobné dielne – práca 

s hlinou 

 I. oddelenie s p. vych. Jablonickou sa zapojilo do medzinárodného projektu „Múdrosť 

ukrytá v knihách“ 

 V rámci „ Mesiaca úcty k starším“  a súčasne i zdravej výţivy si I. oddelenie s p. vych. 

Jablonickou zorganizovalo besedu so včelárkou p. Barčíkovou  

 I. oddelenie s p. vych. Jablonickou malo besedu so zdravotníčkou p. Homolovou 

 V novembri I., II. a VII. oddelenie navštívili Bibianu kde bola výstava víťazných prác 

k 200 – ročnici  Ľ. Štúra, A. Brunovský – „Moja krajina“ 

 V. oddelenie s p. vych. Heribanovou boli v Iuvente na výrobných dielničkách 

v Iuvente 

 V decembri sme mali v ŠKD našu najväčšiu akciu Pred“ Vianočné posedenie rodičov 

s deťmi“  spojenú s Mikulášom, divadelným predstavením „Popoluška“ /divadlo 

Clipperton/ a výrobným dieničkami s p. Bučkovou 

 V polovici januára III. s p. vych. Matuskou oddelenie bolo v Iuvente na výrobných 

dielničkách 

 V tomto mesiaci sa začalo adaptačné vzdelávanie začínajúcej p. vych. Heribanovej 

pod vedením uvádzajúcej p. vych. Matuskej 

 Marec sa niesol v duchu „Mesiaca knihy“, takţe väčšina akcií úzko súvisela s touto 

témou 

 Deti z I., II. a VII. oddelenia sa zúčastnili besedy s p. spisovateľom  Viliamom 

Jablonickým 

 II. a VII. oddelenie s p. vych. Lazarčíkovou a p. vych. Kekelyovou boli v Iuvente na 

keramike – výrobné dielne 

 V tomto mesiaci sme sa zúčastnili na prípravách volebných miestností na parlamentné 

voľby 

 V apríli sme sa s deťmi venovali jednak prírode, keďţe bol mesiac lesov a uţ tradične 

i dopravnej výchove 

 Všetky oddelenia preberali teóriu bezpečnosti na cestách v oddeleniach a praktickú 

časť sme tento školský rok presunuli na dopravné ihrisko na Harmincovej ulici, kde si 

deti vyskúšali jazdy na kolobeţkách a bicykloch  podľa rozpisu 

 I. oddelenie s p. vych. Jablonickou počas tohto mesiaca absolvovalo návštevu 

prezidentského paláca 

 Všetky p. vychovávateľky sa zapojili do prípravy drobných darčekov k zápisu nových 

prvákov  

 V mesiaci máj sa p. vych. Navarová, Heribanová a Kekelyová zúčastnili Švp v Osrblí 

 V poslednom mesiaci školského roka júni sme zorganizovali dve akcie pre deti, 

jednak k MDD to bol karneval a predposledný týţdeň športovo – zábavné popoludnie 
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 IV.oddelenie s p. vych. Navarovou sa zúčastnili v Miestnej kniţnici Karlova Ves 

besedy s p. spisovateľkou Wágnerovou Škamlovou 

 Adaptačné vzdelávanie p. vych. Heribanovej nebolo z objektívnych príčin ukončené  

 

PK SJL a DEJ 

 Hviezdoslavov Kubín - II. a III. kategória, 1. miesto v kategórii poézia získala 

Alexandra Konečná a v prednese prózy Noemi Poracká z V. B triedy. 

 V III.kategórii v prednese poézie si prvenstvo odniesla Veronika Drahňovská - VII.A 

trieda, v prednese prózy Natália Sobihardová, VII.A trieda. Okresné kolo - II.kategória 

- sa uskutočnilo 17. marca 2016, v ktorom sa Alexandra Konečná a Noemi Poracká 

umiestnili na 2. mieste. Okresné kolo III. kategória sa uskutočnilo 22. marca 2016, 

v ktorom Natálka Sobihardová získala 1. miesto v prednese prózy a postúpila do 

Krajského kola. 

 TESTOVANIE 9 - 6. apríl 2016 -poďakovanie p. uč. Zuzane Bublovej 

Národný priemer: 62,6 % 

Priemerná úspešnosť školy: 70,3 % 

 Vyučujúce SJL pripravili panel s literárnymi prácami ţiakov ku Dňu otvorených dverí 

na našej škole. 

 Účasť na Obvodnom kole dejepisnej olympiády - príprava 2 ţiaci 8. ročníka - Sofia 

Račková a Martin Brutenič, umiestnenie: Martin Brutenič - 2. miesto - postup do 

Okresného kola, Sofia Račková - 6. miesto. Martin Brutenič - Krajské kolo - úspešný 

riešiteľ. Poďakovanie p. uč. Chovanovej za prípravu ţiakov na súťaţ. 

 Hodina tichého čítania - starší ţiaci čítajú mladším.... 

 Ţiaci IX.A triedy navštívili Múzeum ţidovskej kultúry 8.apríla 2016. 

 Mauzóleum Chatama Sofera navštívilo 16 členov nášho pedagogického kolektívu dňa 

18.apríla. 

 Dňa 26. apríla 2016 - literárno - dejepisná exkurzia pod názvom  Po stopách našich 

národných buditeľov pod vedením p. uč. Bublovej a p.uč. Vilčekovej - trasa: MODRA 

- HLBOKÉ - DOBRÁ VODA 

 Bratislavské metamorfózy - Krajské kolo súťaţe Hviezdoslavov Kubín - Natálka 

Sobihardová - 2. miesto - 4. máj 2016 

 Okresné kolo súťaţe v rétorike Štúrov Zvolen - Hanka Jeţeková - 1. kategória -  

1. miesto 

 Alex Gašparíková - 2.kategória - 1. miesto - obe postup do celoslovenského kola. 

 3. máj 2016 - kultúrno - vzdelávacie predstavenie pod názvom Shakespeare - 

Prokofiev- 

 RÓMEO A JÚLIA - ţiaci 9. ročníka, zodp. p uč. Z. Bublová 

 Dňa 13. mája 2016 - literárno - dejepisná exkurzia OPONICE - Guttenbergova 

kniţnica, ţiaci 6. ročníka, zodp. p.uč. M. Petríková 

 Nočné potulky literatúrou - Noc v škole - vedomostno - zábavné aktivity zamerané na 

opakovanie vedomostí z literatúry - ţiaci 5. a 6. ročníka, zodp. pp. učiteľky Petríková, 

Bublová, členovia Školského detského parlamentu. 
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 ŠKOLSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY - 31. máj 2016 - prezentácia 

projektov s tematikou národných dejín - p.uč. Vilčeková, p. uč. Chovanová / výsledky 

- webová stránka školy/. 

 HISTORICKÁ VYCHÁDZKA PO PAMIATKACH STARÉHO MESTA - informácie 

o jednotlivých pamiatkach prezentované ţiakmi VII. B triedy - p. uč. Vilčeková - 24. 

jún 2016 

PK MAT – FYZ – INF 

 učebné plány pre 5.roč. boli rozpracované podľa inovovaného školského 

vzdelávacieho programu 

 učebné plány pre 6. - 9.roč. boli rozpracované podľa nového ŠVP 

 vyučujúci dbali, aby ţiaci vyuţívali správnu terminológiu, rozumeli jej. Dôraz kládli 

na presnosť a dôslednosť v práci. Snaţili sa o prezentovanie  matematických 

poznatkov s dôrazom na logické opodstatnenie a rozvoj logického a kritického 

myslenia. Ťaţisko práce bolo postavené na vyučovacích hodinách aj prostredníctvom 

nových vyučovacích metód získaných aj na školeniach Škola, ktorej to myslí, čím sme 

nepreťaţovali ţiakov nadmernými domácimi úlohami. 

 pozornosť bola venovaná hlavne ţiakom 9. ročníka, ktorým bolo zabezpečené 

doučovanie pre dosiahnutie lepších výsledkov na prijímacích pohovoroch. 

 ţiaci 7. a 8. ročníka si mohli lepšie osvojiť získané poznatky na Cvičeniach z 

matematiky 

 ţiaci 9. ročníka absolvovali celoštátne TESTOVANIE9-2016  z matematiky, kde pri 

celoštátnom priemere 52,8 %sme dosiahli 67,4%. Percentil školy bol  93,5 %- t. zn., 

ţe toľko škôl bolo od nás horších.  Pre zvýšenie úrovne a včasné odhalenie 

nedostatkov sa ţiaci  6.roč. zapojili do KOMPARA, ktorého výsledky našej úspešnosti 

sú  63,4% a  celoštátna 60,4%. (z oboch tried sa však zapojilo len 36 ţiakov zo 43) 

 Takisto ešte v novembri 12.11.2015 sa ţiaci 8. a 9. roč. zapojili do Kompara kde náš 

9.roč. mal 71,3% úspešnosť a SR 60,7%, percentil školy 9. roč. bol 91,4 % a náš 8. 

roč. 75,5% , v rámci SR 64,2%, percentil školy 8.roč. bol 90,2%.  

 V novembri 25.11.2015 sa uskutočnilo Testovane 5 ţiakov 5. ročníka, kde naše 

výsledky boli 76,6% úspešnosť a v rámci SR bola 61,99%.  

 veľká pozornosť bola venovaná talentovaným ţiakom a ich zapojení do 

Matematických súťaţí: 

PYTAGORIÁDA : 3. – 8. ročník, 8.3. a 9.3.2016 



Základná škola Karloveská 61 Bratislava 
 

18 
 

 školské kolo pre 3.-8.roč., zúčastnilo sa 69 detí, v školskom kole bolo 26úspešných 

riešiteľov, čo je 37,68% úspešnosť. Okrem siedmakov, ktorí v tom čase boli na LVVK 

boli na obvodnom kole po 2 ţiaci. Z 11 zúčastnených ţiakov boli 7 úspešní, čo je 

70%. Najlepšie sa umiestnili: 

3.roč: M. Meszáros, K. Vajdová      6.roč.: J. Brutenič, M. Kočiš 

4.roč.: M. Ligač, J. Rovanová          7.roč.: P. Detvan, E. Kolláriková 

5.roč.: M. Brodňan, E. Kadubcová   8.roč.: J. Roblová, L. Kočišová, A. Gašparíková 

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA: 

 Školské kolo 5.-9. roč. – zapojilo sa 14 ţiakov /12 úspešní riešitelia ................85,7 % 

 Obvodné kolo 5.-9.roč.- zapojilo sa 10 ţiakov/ 5 úspešní riešitelia...................50% 

- úspešní: M. Brodňan, V.A – 8.m., R. Ďurači, V.B – 20. m., P. Detvan, VII.A – 2.m, 

 A. Gašparíková     VIII.B – 1.m,  J. Roblová, VIII.B - 4.m 

 

MATEMATICKÁ SÚŤAŢ -  KLOKAN: 

 I. stupeň- zapojilo sa 69  ţiakov z toho 26 úspešných, čo je 27,08% úspešnosť 

II. st. 17 ţiakov z toho 7 úspešných, čo je 41,17 % 

ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA v kategóriach 

Školák 5:  

 V.A : Lívia Pulišová (83,3%),  

 Miroslava Foltínová (82,5%),  

 V.B:  Richard Ďurači (100%), 

 Soňa Roblová (91,7%) 

Školák 6:  

 VI.B: Ján Brutenič (90,8%) 

Benjamín 9: 

 VIII.B:  Alex Gašparíková (95,8%), Lucia Kočišová (95%) 

 

Zapojili sme sa do korešpondenčnej súťaţe MAKS 

 korešpondenčná 5 kolová súťaţ, ktorá prebiehala celý šk. rok. Zapojilo sa do nej 6 

ţiakov z 5. a 9. ročníka (štyria piataci a dvaja deviataci). Výrazné úspechy nedosiahli, 

nakoľko ţiaci nedoriešili posledné kolá – dôvodom bola či uţ výdrţ doriešiť úlohy, 

ako aj celková vyťaţenosť niektorých z týchto ţiakov. 

 Najúspešnejší však bol R. Ďurači (11.-24.m. v SR) z 5.B a taktieţ L. Pulišová (62.-

65.m. v SR) z 5.A. Ďalší riešitelia – M Brodňan -5.A, S. Roblová – 5.B, L. Marková – 

9.A, T. Ábelová – 9.A 

 

V  rámci Informatiky sme sa zapojili do súťaţí iBobor a Imagine Logo Cup  so ţiakmi  8.-

9.roč. 
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 iBobor  - Najlepšie sa darilo Júlii Roblovej z 8.B triedy, ktorá dosiahla 76 bodov z 80 

moţných. Na druhom mieste sa umiestnila Alex Gašparíková z 8.B triedy s celkovým 

počtom bodov 73. Na treťom mieste skončila Kristína Martinkovičová z 8.A triedy 

s počtom bodov 63. 

 Imagine Logo Cup -  z 96 ţiakov z rôznych škôl zo Slovenska.  Našu školu 

reprezentovala ţiačka VIII.B triedy Alex Gašparíková, ktorá obsadila krásne 4. 

miesto. 

PK cudzích jazykov, (ANJ. NEJ) 

 Európsky deň jazykov – rôzne aktivity na hodinách CJ – piesne, interaktívne 

cvičenia a hry, vedomostný kvíz o reáliách anglicky hovoriacich krajín, čítanie ukáţok 

v rôznych európskych jazykoch, pokus o umelecký preklad, čítanie ukáţok 

v švabachu, ... 

 9.10.2015 – modelové hodiny anglického jazyka s native speakerom z Veľkej 

Británie v rámci vzdelávania ENGLISH ONE – tri hodiny boli odučené na prvom 

a dve na druhom stupni  

 do 10.11.2015 – súťaţ ENGLISH ONE – zapojení ţiaci I. a II. stupňa – spolu 120 

ţiakov a 7 učiteľov, celkový víťaz – Markus Filipko zo IV.A triedy – hodina odučená 

Celleste Buckhingam a koncert tejto speváčky v Camel klube na Molecovej ulici -     

3.12.2015  

 12.1.2016 – obvodné kolo ONEJ – víťaza školského kola sa pani učiteľka P. 

Papieţová rozhodla nevyslať do obvodného kola z dôvodu nízkeho týţdenného počtu 

hodín v porovnaní so ţiakmi, ktorí tam súťaţia 

 13.1.2016 – obvodné kolo OANJ – kategória 1A – E. Kolláriková, kategória 1B – E. 

Papánková – ani jedna zo ţiačok sa neumiestnila na prvých troch miestach –  D. 

Chovanová bola členkou poroty 

 11.2.2016 – krajské kolo ONEJ ( kategória 1C ) – Alexander Tuider 

 15. ročník súťaţe v tvorivom písaní, v ktorom boli minulý školský rok naši ţiaci 

mimoriadne úspešní,  sa z organizačných dôvodov nekonal 

 15.2. – 19.2.2016 – na našej škole sa  opäť konal týţdeň v spolupráci EDUCATE 

SLOVAKIA – naši ţiaci mali moţnosť absolvovať zaujímavé, netradičné vyučovacie 

hodiny s troma anglicky hovoriacimi mladými ľuďmi, ktorí boli na našu školu vyslaní 

– Nadja z Indonézie, Hasan z Egypta a Michael z Juţnej Kórey – veľké poďakovanie 

patrí pani zástupkyni E. Savčákovej, ktorá celé podujatie organizačne zabezpečila aj 

tento školský rok a veľké poďakovanie jej patrí aj preto, ţe napriek istým problémom 

a faktu, ţe sme nevedeli, ţe prídu 15.2., organizačne prebehol celý týţdeň mimoriadne 

dobre – celú aktivitu hodnotili ţiaci aj vyučujúci znova vysoko pozitívne a prínosne, 

preto sme sa dohodli, ţe v tejto aktivite budeme pokračovať aj na budúci školský rok. 

 15.3.2016 – Konferencia OUP – Personalizácia vo vyučovaní anglického jazyka - M. 

Lošonská, J. Matejičková a M. Ščepková 

 pani zástupkyňa E. Savčáková sa niekoľkokrát stretla s rodičmi detí, ktoré mali 

záujem o jazykovo – poznávací kurz v Anglicku – bolo ich deväť, ako pedagogický 

dozor mala ísť M. Ščepková – na poslednom spoločnom stretnutí im vysvetlila  



Základná škola Karloveská 61 Bratislava 
 

20 
 

novovzniknutú situáciu – pani riaditeľka zo školy v Čadci, so ţiakmi ktorej mali 

cestovať naši ţiaci, im vycestovanie z dôvodu komplikovanej zahraničnej situácii na 

francúzsko – anglických hraniciach nepovolila. Pani V. Bačová, ktorá tento jazykovo 

– poznávací kurz organizovala, ponúkla niekoľko náhradných riešení, ale ani jedno 

nebolo z rôznych dôvodov vyhovujúce, na konci šk. roku ponúkla moţnosť 

vycestovať v decembri – záujem prejavilo 8 ţiakov – mali by vycestovať so ţiakmi so 

ZŠ Vazovova 

 v rámci projektu eTwinning pani zástupkyňa v spolupráci s p. učiteľom informatiky J. 

Kristínom pripravila so ţiakmi VIII.B triedy kalendár na rok 2016 pre ţiakov 

v druţobnej škole v poľskej škole v Štetíne. Bohuţiaľ, vyučujúci, s ktorými naša škola 

spolupracovala, sa z dôvodu dlhodobej PN dlhší čas neozývali , aţ v júni poslali 

ţiakom fotografie a poďakovanie 

 projekt ERAZMUS + nám neschválili – pani riaditeľka sa stretla s koordinátorkami 

projektu M. Lošonskou, M. Miláčkovou a P. Papieţovou a dôvody neprijatia 

prediskutovali 

 7.3.2016 – divadelné predstavenie v anglickom jazyku – uskutočnilo sa na našej škole 

– predstavenie bolo určené pre ţiakov 3., 4., 5. a 6. ročníka – vyučujúce ANJ sa zhodli 

na tom, ţe predstavenia neboli na vysokej úrovni, neboli veku primerané, takţe s nimi 

v budúcnosti spolupracovať nebudeme 

 25.4.2016 – zasadnutia PK CJ sa zúčastnila p. G. Korpádiová , ktorá pracuje ako ELT 

Consultant v Macmillan Education – diskusia o učebniciach cudzích jazykov  

 školské kolo OANJ pre ţiakov 4. ročníka – 13.6.2016 - písomná časť – všetci ţiaci 

4. ročníka – ústnej časti sa zúčastnili 7  

 24.5.2016 – 3. ročník celoslovenskej jazykovej súťaţe v anglickom jazyku ENGLISH 

STAR – 46 ţiakov 1. stupňa a 44 ţiakov 2. stupňa, spolu 90 ţiakov – výsledky: 

- Jakub Greškovič – II.A – získal plný počet bodov – výherca 2. ceny ( MP3 

prehrávač) 

- Veronika Labárová – VI.A – 99/100 bodov – výherca 1. ceny ( tablet Lenovo) 

 24.6.2016 – divadelné predstavenie Rómeo a Júlia ţiakov 9. a 5. ročníka pri 

príleţitosti Dňa školy – M. Florovič 

 zo ŠkVP a  Plánu práce  PK CJ vyplýva úloha pouţívať metódu CLIL na prvom stupni 

– vyučujúce na prvom stupni ju vyuţívali na hodinách  matematiky, prírodovedy 

a výtvarnej výchovy 

 

PK BIO – CHEM – GEO 

Ţiaci priebeţne počas školského roka vypracovávali v jednotlivých predmetoch projekty na 

rôzne témy, ktoré prezentovali v triede. 

Na hodinách sme aktívne vyuţívali metódy vyplývajúce z projektu Škola, ktorej to myslí. 

 

 25.9.2015 Biela pastelka- rozhlasové vysielanie, finančná zbierka v spolupráci 

s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vyzbieralo sa 489,98 €. 

 5.10.2015  Svetového deň zvierat - rozhlasové vysielanie 
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 Svetového deň duševného zdravia (10.10.)- rozhlasové vysielanie.                  

 19.10 – 23.10.2015  Týţdeň zdravej výţivy 

 23.10.2015  Deň jabĺk- akcia „Daruj jabĺčko“ v spolupráci so školskou jedálňou.  

 26.11.2015 Kurz prvej pomoci- EAS- certifikát prvej pomoci. 

 Svetového deň prevencie HIV/AIDS- rozhlasové vysielanie 

 10.12. 2015  školské kolo geografickej olympiády 

 15.1.2016  Poznaj Bratislavu- súťaţ. 

Mladší ţiaci- Bartoš D. (V.B) a Bezáková T. (VI.A)- 4. miesto 

Starší ţiaci- Zajac P. (IX.B) a Dostál D. (IX.B) 

 5.2.2016  Obvodné kolo geografickej olympiády: Kočišová L. (VIII.B)- 6. miesto 

 10.3.2016  Chemická olympiáda, kategória D- obvodné kolo- 3. miesto- Matej Šándor 

(IX.A)- postup do krajského kola. 

  22.3.2016 Svetový deň vody- rozhlasové vysielanie. Modrý deň v Modrej škole- 

akcia pri príleţitosti Svetového dňa vody. 

 12.4.2016 - Čas premien- beseda pre ţiačky 6. ročníka 

 Deň narcisov- rozhlasové vysielanie (14.4.), informačná nástenka, finančná zbierka 

v spolupráci s LPR. Vyzbieralo sa 1522,10  €- ţiaci IX.A a IX.B triedy.                                                                   

 21.4.2016 - Chemická olympiáda- krajské kolo- 11. miesto- Matej Šándor (IX.A). 

 22.4.2016 - Svetový deň Zeme- rozhlasové vysielanie10.5.2016 

 Biologická olympiáda, kategória D- obvodné kolo: 

Terézia Bezáková (VI.A)- 1. miesto 

 31.5.2016 - Chemická olympiáda- slávnostné oceňovanie úspešných ţiakov na PRIF 

UK- Matej Šándor (IX.A). 

Aj v tomto školskom roku sme pokračovali v zbere papiera, plastov a PET fľiaš v spolupráci 

s pracovníkmi spoločnosti RENVIRO. Podarilo sa nám vyzbierať 63,12 kg PET fľiaš. 

 

PK VÝCHOV 

 8.10.2015 – CEZPOĽNÝ BEH – druţstvá- 2.miesto 

 16.10.2015 – Výchovný koncert - program Chameleón zameraný proti závislostiam, 

P.Baţík 

 4.12.2015 – okresné kolo v ŠACHU – L. Marková, Z.Klemanová.  

L. Marková postúpila na majstrovstvá BA - 7. miesto 

 15.12.2015 -  postupovú– viackolovú súťaţ -  v STREĽBE ZO VZDUCHOVKY - 

Zuzana Klemanová,  ţiačka deviateho ročníka  vystrieľala 2. miesto, kde z 300 

moţných bodov získala 262. 

 súťaţ v BASKETBALE dievčat - okresné kolo - 2.miesto, postup na majstrovstvá 

kraja 

 súťaţ vo FLORBALE dievčat -  okresné kolo - 3. miesto 

 súťaţ vo VYBÍJANEJ mladších ţiačok, kde sme v obvodnom kole obsadili 3. miesto 

 súťaţ v streľbe zo vzduchovky, kde ako druţstvo sme na majstrovstvách kraja 

obsadilo 4. miesto 

 21.1.2016 – Novoročný turnaj – dievčatá vo vybíjanej a chlapci vo futbale 

 Lyţiarsky kurz  – Čertov 

Počet ţ. – 24ţ. 8ţ.-7.A, 14ţ.-7.B, Vyučujúci – J.Kristín, Z. Veľasová 
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 22.4.     –   OK v hádzanej chlapcov a dievčat -   

historický úspech – chlapci - 1. miesto, dievčatá  - 2. miesto 

 2.5.   -    6.5.   -    Deň kedy sa mlčalo 

 9.5.    -   Návšteva poslanca J.Drobu pre 8. roč. s témou práca v parlamente. 

 20.5.  -   KK v hádzanej  chlapcov v Malackách    -    5. miesto 

 25.5.  -   KK vo volejbale chlapcov v Senci           -    4. Miesto 

 30.5.  -   OK v atletike  -   chlapci   –   2. miesto 

-   dievčatá  -   5. miesto 

-   celkovo   -   3. Miesto 

 1.6.  -     MDD  -    súťaţ o putovný pohár riaditeľky školy získala po druhý krát Petra 

Bohunická 

 8.6.  -    KK v atletike  -    Michal Vrba – vrh guľou -  3. miesto 

 21.6. - 22.6. – sa uskutočnil  naplánovaný branný kurz a účelové cvičenie. 

UC – prebehlo v Líščom údolí a víťazom branného preteku sa stala trieda 6.A 

 Spolupráca s Okresným riaditeľstvom PZ BA IV. - Npr. Martinou Kočišovou. 

 

7. ročník - Legálne a nelegálne drogy - september 2015 

9. ročník - Extrémizmus - september 2015 

8. ročník - Trestná zodpovednosť z hľadiska veku páchateľa - december 2015 

spolupráca so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. 

8. ročník - Diskriminácia - november 2015 

9. ročník  –  Obchodovanie s ľuďmi.   

8.ročník    -   Beseda s pani Ľudmilou Václavovou z Linky detskej istoty - Potreba 

tolerancie.  

 

 Ţiaci 5.,6.,7.,8.ročníka sa podieľali na prácach v projekte ŠKOREC . 

Piataci robili základy pre bylinkovú špirálu, sadili jahody a upravovali štrk   pod 

učebňou v prírode .   Siedmaci pracovali na prípravných prácach a ôsmaci na 

jahodovisku.                     

 

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

 

Koordinácia projektov: 

1. Zdravá škola -  Mgr. Andrea Bachratá 

2. Modrá škola -  Mgr. Michaela Konevalová, Mgr. Marcela Puškárová 

3. Výchova k manţelstvu a rodičovstvu, Prevencia sociálno-patologických javov -  

Mgr. Gabriela Vilčeková 

4. Separovaný zber a čistota okolia školy - Mgr. Michaela Janotová 

5. Druhý krok - Mgr. Andrea Bachratá, Mgr. Marcela Puškárová 
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6. Odstráňme šikanovanie a CHIPS: Mgr. Gabriela Vilčeková a Mgr. Eva Hlistová 

7. RENVIRO – Mgr. Michaela Janotová 

8. Educate Slovakia -  PhDr. Elena Savčáková 

9. Medzinárodné projekty: Mgr. Petra Papieţová, Mgr. Martina Lošonská 

10. ŠKOrec (škola recykluje), Naše mesto 2016  - Mgr. Miriam Miláčková, PhD. 

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 manţelstvu 

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

Téma roka: Odstráňme obezitu 

Zdravý ţivotný štýl – podporovať aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýţivy 

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

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

zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín.   

Modrá škola: 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. 

 Úlohy vytýčené v Pláne práce pre školský rok 2015/2016 boli podľa moţností  

splnené. Akcie boli zamerané na budovanie pozitívneho vzťahu ţiakov k pitnej vode ako 

produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako kaţdý iný produkt potrebný pre ţivot človeka. 

Úlohy vyplývajúce z projektu sme realizovali so ţiakmi pre primárne vzdelávanie, a taktieţ so 

ţiakmi pre niţšie stredné vzdelávanie. 

Druhý krok 

Projekt bol realizovaný v dvoch triedach, a to v II.B a v III.A 

Projekt Druhý krok pomáha zvýšiť a udrţať dobrý psychický a zdravotný stav u detí tým, ţe 

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

CHIPS 

V tomto školskom roku sme obnovili projekt vrstovníckej podpory s pani psychologičkou  

Evou Hlistovou - ţiaci VIII.A triedy - Sofia Račková, Barbora Kmeťková,  a Laura 

Dvorčáková -pracujú  v rámci krúţku ARTRELAX  s deťmi na I. stupni s cieľom vytvárať 

pozitívnu atmosféru a dobré vzťahy medzi ţiakmi našej školy. Dobrovoľníci CHIPS sa 

pravidelne zúčastňujú na krúţkovej činnosti ARTRELAX, kde pomáhajú deťom pri 

výtvarných technikách, pripravujú aktivity formou hier a rozhovorov veku primeranou 

formou. Cieľom projektu je naučiť ţiakov formou rovesníckych skupín vzájomne si 

pomáhať  v ťaţkých chvíľach. Realizácia v spolupráci s UNICEF. 
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Ţiaci 8. ročníka absolvovali Preventívny program s pani Ľudmilou Václavovou na tému 

Tolerancia v nás..../ UNICEF / Ţiaci 8. ročníka sa zúčastnili besedy s poslancom – p. Jurajom 

Drobom. 

Odstráňme šikanovanie, Prevencia sociálno-patologických javov 

V oblasti prevencie proti šikanovaniu boli jednotlivé aktivity zamerané na hlavný cieľ- aby 

deti pochopili nebezpečenstvo akejkoľvek formy šikanovania. Vytváranie dobrých 

medziľudských vzťahov, netolerovanie  foriem šikanovania je prioritnou úlohou všetkých 

pedagogických pracovníkov v tejto oblasti. 

V oblasti prevencie sociálno-patologických javov sme úzko spolupracovali s Okresným 

riaditeľstvom PZ Bratislava IV – s pani Mgr. Martinou Kočišovou, ktorá prezentovala na 

našej škole niekoľko tém –   na 2.stupni spomeniem besedu Šikanovanie v triednom kolektíve 

a prevencia proti nemu –  Trestná zodpovednosť – 8. ročník, v 2.polroku boli prezentované  

besedy pre 7.ročník - Legálne a nelegálne drogy a v II. polroku je naplánovaná beseda pre 

ţiakov 9.ročníka-  Obchodovanie s ľuďmi . 

Spolupracovali sme aj s Centrom prevencie pedagogickej a psychologickej poradne na 

Fedákovej ul. Naďalej plánujeme spolupracovať so Slovenským národným strediskom pre 

ľudské práva. 

Ţiaci 9. ročníka sa stretli na pôde našej školy s pánom Tomášom Foldesom  - téma 

Extrémizmus. 

Dňa 3. novembra 2015 sa uskutočnilo stretnutie lektorov zo SNSĽP so ţiakmi 8. ročníka na 

tému Diskriminácia, 9. februára bude témou besedy pre ţiakov 7. ročníka Základné ľudské 

práva a slobody, 16. februára je naplánovaná beseda pre ţiakov 6. ročníka – Vzťahy 

v triednom kolektíve. 

RENVIRO 

Keďţe sme škola, ktorej záleţí na kvalite ţivotného prostredia, v ktorom ţijeme. Aj v 

tomto školskom roku sme pokračovali v zbere papiera, plastov a PET fľiaš v spolupráci 

s pracovníkmi spoločnosti RENVIRO. Podarilo sa nám vyzbierať 63,12 kg PET fľiaš. 

V kaţdej triede a odbornej učebni biológie a chémie sú umiestnené ţlté zberné nádoby od 

spoločnosti Renviro označené nálepkou Billyho Bottla. Do týchto nádob ţiaci zbierajú 

výlučne PET fľaše.  

eTwinning 

V školskom roku 2015/2016 ţiaci siedmeho a ôsmeho ročníka naďalej pokračovali 

v spolupráci s poľskou školou v meste Szczecin.  Po tom, ako si na začiatku školského roka  

ţiaci vymenili informácie o letných prázdninách prostredníctvom vlastnoručne vyrobených 

pozdravov, ktoré si ţiaci pripravili na hodinách výtvarnej výchovy, pokračovala naša 

komunikácia prostredníctvom Skypu. Virtuálny kontakt prebiehal do konca marca. Od apríla 

sa naša komunikácia prerušila z dôvodu dlhodobej PN učiteľky Barbari Sipowicz.  
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Na hodinách anglického jazyka ţiaci VIII. ročníka vyrábali kalendár, za pomoci p. učiteľa J. 

Kristína. Kalendár obsahoval informácie o zaujímavých miestach Bratislavy. Pod vedením p. 

zástupkyne PhDr. E. Savčákovej odoslali vlastnoručne vyrobený kalendár do Poľska. Na 

spätnú odpoveď sme čakali kúsok dlhšie, no nakoniec sme sa dočkali. Kalendár mal pozitívne 

ohlasy.  

ERASMUS+ 

2. februára 2016 bol podaný projekt v rámci programu Erazmus + pre oblasť vzdelávania a 

odbornej prípravy, KA1 - vzdelávacia mobilita jednotlivcov pod názvom Zdravá škola, ktorej 

to myslí. Projekt bol zameraný na odbúranie stresu pri vyučovaní v súvislosti s moţnosťou 

vyuţívania Eko učebne pri vyučovaní a tieţ rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov na 

kurze zameranom na pouţitie CLIL metódy vo vyučovaní. 

Projekt nebol schválený Národnou agentúrou programu Erazmus + pre vzdelávanie a odbornú 

prípravu - SAAIC s odôvodnením -  nedostatok finančných prostriedkov. 

Národnou agentúrou nám bolo doporučené jednotlivé časti prihlášky rozpracovať 

konkrétnejšie a podrobnejšie a tak zvýšiť šancu na schválenie projektu. 

 
ENGLISH ONE  

projekt je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných 

školách. Ţiaci tretieho, štvrtého, piateho a deviateho ročníka  sa mohli tešiť z modelových 

vyučovacích hodín so zahraničným lektorom z Anglicka, ktorý predviedol vyuţívanie portálu 

Planéta vedomostí na hodinách ANJ.  Zapojili sme sa do súťaţe "VYHRAJ CELESTE DO 

ŠKOLY". Do súťaţe sa v rámci celého Slovenska zapojilo aţ 877 učiteľov a 20 000 ţiakov. 

Ţiak IV.A triedy Markus Filipko vyhral pre svoju triedu hodinu ANJ s Celeste Buckingham a 

pre školu koncert Celeste Buckingham. 

EDUCATE SLOVAKIA 

15.2. – 19.2.2016 mali ţiaci moţnosť absolvovať zaujímavé, netradičné vyučovacie hodiny 

s troma anglicky hovoriacimi mladými ľuďmi, ktorí boli na našu školu vyslaní – Nadja 

z Indonézie, Hasan z Egypta a Michael z Juţnej Kórey.  Kaţdý z nich pútavou formou 

predstavil ţiakom  II. stupňa  kultúru a tradície svojho národa, jeho mentalitu a ţivotný štýl. 

Tento projekt umoţňuje ţiakom vyuţiť a zlepšiť svoje komunikačné a jazykové schopnosti. 

ŠKOrec, (Škola recykluje) 

Projekt ŠKO-rec sa nám podarilo realizovať vďaka spolupráci ţiakov, rodičov a 

zamestnancov školy. Našou veľkou podporou sú tieţ zamestnanci z radov enviro-expertov 

organizácie OZ  Ţivica a firemní dobrovoľníci. Za finančnú podporu sme veľmi vďační 

Nadácii VÚB a dm drogerie markt.    

Vybudovanie bylinkovej špirály v areáli školy pri vchode z nadjazdu sa dialo pod taktovkou 

OZ ŢIVICA, ktoré pracuje na projekte Mestské včely v spolupráci s MÚ Karlova Ves.  

Pod záštitou neziskovej organizácie Ţivica bol zrealizovaný Deň dobrovoľníctva – 3.6.2016, 

 s cieľom zhotoviť hotel pre hmyz. V rámci projektu ŠKO-rec sme sa rozhodli recyklovať 

pouţité pneumatiky, ktoré slúţia ako črepníky na kvety  a lavičky. 
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Naše mesto 2016 

Dňa 10. a 11. júna sa našej škole opäť podarilo zapojiť do akcie firemného dobrovoľníctva 

s názvom Naše Mesto. Firemní dobrovoľníci, z firmy GA Drilling,  pomáhali nám zhotoviť 

sedenie z paliet v našej novej EKO  triede v školskom parku. 

Školský detský parlament 

Pod vedením ZRŠ PhDr. Eleny Savčákovej a predsedu, ţiaka VIII.B triedy, Martina 

Bruteniča uskutočnil ŠDP tieto aktivity:  

 Športové turnaje (v spolupráci s p. učiteľkami telesnej výchovy) 

 Rubbish Fashion Show a príprava Dňa školy 

 CHIPS  ( patronátne skupiny) 

 Lampiónový sprievod s RC KLBKO 

 Noc v škole- pomoc s organizáciou 

 Zbierka hračiek pre deti v Afrike 

 Vytvorenie stravovacej komisie 

 Valentínska pošta 

 Starší čítajú mladším 

 Hodina tichého čítania a iné. 

 

Prehľad krúţkovej činnosti v školskom roku 2015/2016 

1) Precvičovanie angličtiny (KVŠ) 

2) Vedecké pokusy (KVŠ) 

3) Loptové hry (KVŠ) 

4) Angličtina ABC - Jazyková škola ABC English 1. - 4. ročník  

5) Športové a loptové hry (KVŠ) 

6) Floorbal (KVŠ) 

7) Stolné hry a šach (KVŠ) 

8) Keramika (KVŠ) 

9) Wattsenglish - Angličtina pre deti s anglickými lektormi 1. a 2. ročník 

10) Artrelax - vedie školská psychologička Eva Hlistová 

11) Výtvarný krúţok (KVŠ) 

12) Elektrotechnický krúţok (KVŠ) 

13) Bojové športy a sebaobrana (KVŠ) 

14) HIP – HOP (KVŠ) 

15) Príprava na Testovanie 9 - 9. ročník: MAT - Mgr. Jana Manczalová ,SJL - Mgr. 

Zuzana Bublová 

16) Nemecký jazyk 7. a 8. ročník - Mgr. Petra Papieţová 

17) Geografia 5. - 9. ročník - Mgr. Alena Ţureková 

18) Cvičenia z matematiky 7. ročník - RNDr. Gabriela Tomášová 

19) Recitačný krúţok 5. - 9. ročník - Mgr. Marcela Petríková 

20) Futbal - p. Gálik 

21) SQUASH IMET - (+ kurty v IMET) 

http://9.ro/
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22) Basketbal - prípravka 

23) Basketbal MBK - Mládeţnícky basketbalový klub 

(KVŠ) – Krúţky v škole 

OZ Krúţky v škole poskytujú na našej škole uţ druhý školský rok kvalitné voľnočasové 

aktivity. Spolupráca s p. riaditeľom Ľ. Tomkom je prínosná tak pre OZ ako aj pre školu.. 

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

Z dôvodu jej dlhodobej PN bola od 8.10.2015 poverená vedením ŠKD Mgr. Simona Matuská. 

13. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou v škole 

V školskom  roku 2015/2016 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 46. výročie zaloţenia 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 2014/2015: 

 Premena záţitkovej 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 protipoţiarne 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 kniţničného 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 
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V školskom roku 2015/2016: 

Opravy s finančnou podporou MČ Karlova ves: 

 Rekonštrukcia telocvične - Odstraňovanie plesne a oprava osvetlenia – september 

2015 

 Zateplenie a kompletná rekonštrukcia strechy nad 3. poschodím - firma EMTAS - 

Stavebné a izolačné práce – júl, august 2016 

 Oprava stien, maľovanie a výmena podlahovej krytina na chodbovej časti 3. poschodia 

– august, september 2016 

 

 Rekonštrukcia odbornej učebne anglického jazyka s finančnou podporou RZ pri ZŠ 

Karloveská 61 

 EKO trieda v školskom parku – finančné granty z rôznych projektov 

 17.9.2015 prezentoval zástupca firmy Ecologic na rozšírenom výbore rodičovského 

zdruţenia analýzu úspory a návratnosti modernizácie osvetlenia. Rodičia svojimi 

podpismi vyjadrili súhlas pre podanie návrhu zriaďovateľovi školy MÚ Karlova Ves 

na financovanie tohto projektu – neuskutočnené 

 zabezpečenie nového skriňového nábytku do kabinetov, formou daru  

 príspevok zz RZ K61 na vybavenie tried interaktívnymi (spolu 11 interaktívnych 

tabúľ)  

  a magnetickými tabuľami 

 zabezpečenie počítačových zostáv do kaţdej triedy – formou daru 

 zakúpenie aSc Agendy – softvér, rozšírený balík, vyuţívanie EŢK 

 Oprava prístreškov nad hlavným a bočným vstupom do školy 

 zakúpenie  a výmena poškodených WC zariadení 

 

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

Príloha č. 1 

Rozpočet 2015 

Vypracovala: Slavomíra Mészárosová, ekonómka školy 

Príloha č.2 

Rozpočet a čerpanie prostriedkov RZ pri ZŠ Karloveská 61 na rok 2015 

Vypracovala: Slavomíra Mészárosová, hospodárka RZ 

16. SWOT analýza - autoevalvácia školy  

 

Silné stránky školy 

 Pedagogický zbor /skúsenosti, 

aktívny vek, odborné vzdelanie/ 

Slabé stránky školy 

 Slabá účasť v medzinárodných 

projektoch 
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 Spolupráca s rodičmi ţiakov 

 Tradícia  a meno školy /škola 

s rozšíreným vyučovaním cudzích 

jazykov od šk.r. 1991/92 

 Výučba cudzieho jazyka (ANJ) od 

1.ročníka 

 Vysoká vzdelanostná úroveň ţiakov  

/ celoslovenské Testovanie 9, 

KOMPARO/  

 Dodrţiavanie vnútorných pravidiel 

/školský poriadok- inovovaný/ 

 Okamţité riešenie vzniknutých 

problémov /výchovné komisie, 

školská psychologička, asistentka 

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 

a odvetrávanie v telocvični, 

rekonštrukcia strechy a celého 3. 

poschodia/ 

 Školský klub detí – pestré aktivity, 

odborný personál, väčšina oddelení 

v druhej budove školy 

 Veľký areál školy s dopravným, 

volejbalovým, basketbalovým 

ihriskom. 

 EKO trieda v školskom parku. 

 Zahraničný pobyt ţiakov 2.stupňa  

 Nové odborné učebne /chémie, 

fyziky, biológie, informatiky –1., 2, 

 Zmeny v pedagogickom zbore, 

triednictve /odchody na materskú 

dovolenku – v súčasnosti 5 uč./ 

 absencia parkoviska v blízkosti školy 
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dejepisu a geografie, ANJ, HUV/ 

 Aktívna práca školskej 

psychologičky: psychologické 

poradenstvo, preventívne programy, 

diagnostika 

 Pomoc integrovaným ţiakom priamo 

na vyučovacej hodine – asistentka 

učiteľa 

 Integrácia nadaných ţiakov 

Príleţitosti školy 

 Vyučovanie podľa rámca EUR 

/moderné vyučovacie metódy, 

kritické myslenie ţiakov/ - pilotná 

škola v SR 

 Zapájanie sa do celoslovenských 

projektov a súťaţí 

 Dobre fungujúce poradné orgány 

školy: metodické zdruţenia 

a predmetové komisie 

 Propagácia školy v miestnych 

a slovenských médiách 

 Imidţ 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 - 

ţiak 

 

17. Koncepcia ďalšieho rozvoja školy 

Hlavný cieľ: 

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

 Moderným vzdelávaním rozvíjať u ţiakov nové kompetencie, ako kritické myslenie 

a vnímanie, flexibilné rozhodovanie, zvládnutie náhodných situácií, efektívnu 

kooperáciu a komunikáciu. 

http://zskarloveska61.edupage.org/
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 Ponúknuť verejnosti kvalitné sluţby na získanie niţšieho stredného vzdelania so 

zameraním na cudzie jazyky, informačnú gramotnosť a prezentačné schopnosti. 

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

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

zrelosť, perspektívu a ţiak originalitu, nespútanosť a nadšenie. 

Na naplnenie predloţenej vízie navrhujem nasledovné strategické ciele: 

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

partnerov. 

 Jasne vnímať seba samého ako celoţivotného ţiaka. 

 Pozitívne vnímať spoločenstvo, v ktorom ţije. 

 Správne vyuţívať 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 ţiakom a rodičom. 

 Umoţňovať prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania ďalší odborný rast 

pedagógov. 

 Vnímať digitálnu gramotnosť ako schopnosť porozumieť informáciám a pouţívať 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 poţiadavkám rodičov a ţiakov 

 Venovať sa rozvoju čitateľskej, informačnej a finančnej gramotnosti vyuţívaním 

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

kniţnicu ako čitateľské centrum. Navštevovať miestnu a mestskú kniţnicu, 

usporadúvať besedy a workshopy. Zapájať sa do informatických súťaţí. 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 umoţňujú učiteľom a ţiakom z rôznych krajín pracovať spolu 

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

umoţňuje ţiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu 

jazyka. 

 Rozvíjať národné a kultúrne hodnoty, vlastenectvo a občiansku zodpovednosť.  

 Rozvíjať komunikačné schopnosti ţiakov v materinskom jazyku. 

 Ukončiť primárne a niţšie stredné vzdelávanie výstupom v podobe prezentovania 

dlhodobého projektu. 

 Rozvíjať a podporovať ţiakov v záujmových krúţkoch. 

 Integrovať nadaných ţiakov, zdravotne znevýhodnených a ţiakov so špeciálno-

vzdelávacími potrebami. Vypracovať a hodnotiť individuálne VVP. 
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 Ponúkať rodičom moţnosti zúčastňovať sa rodičovských skupín organizovaných 

školskou psychologičkou. Zabezpečiť propagáciu týchto stretnutí. 

 Podporovať činnosť krúţku ARTRELAX – ako formu relaxácie umením. 

 Motivovať nadaných ţiakov k účasti na súťaţiach, olympiádach a na umeleckých i 

športových aktivitách. 

 Skvalitniť konzultačné sluţby pre rodičov a ţiakov. 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 ţiakov. 

 Akceptovať podnety Školského detského parlamentu pri tvorbe programu školy. 

 Rešpektovať ŠKD  ako neoddeliteľnú kvalitnú súčasť školy. 

 Umoţniť rodičom prístup k aktuálnym udalostiam v škole prostredníctvom webovej 

stránky školy. 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti riadenia a personálnych zdrojov 

 V štruktúre riadenia vyuţívať 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, predloţiť 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 imidţ 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 poţiadavky 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 moţností 

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. 
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 Doplniť kabinetné zbierky. 

 Vyuţiť poradenstvo projektového manaţéra 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 

Správa výchovno-vzdelávacej činnosti obsahuje mnoţstvo údajov o úspechoch a 

ocenení Základnej školy na Karloveskej ulici 61. Funkčná telocvičňa, nezatekajúca strecha, 

odborné učebne určite nie sú nadštandardom pre školu 21. storočia. Všetky spomínané 

úspechy sa nám podarilo dosiahnuť VĎAKA učiteľom, pedagógom.  Kolektív, ktorý sa 

formoval počas predchádzajúceho školského roku dokázal v jednote zastávať potreby 

premeny slovenského školstva. Tak ako som uviedla aj do SWOT analýzy najväčším 

potenciálom tejto školy sú ľudia.  Učiteľ-ţiak-rodič. Verím, ţe budeme naďalej vytvárať 

podnetné prostredie a škola bude  pre našich ţiakov miestom, kde sa chcú kaţdý deň vracať, 

hrať a učiť sa. 

 

 

Na správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy spolupracovali: 

 Mgr. Eva Horníková – riaditeľka školy 

 PhDr. Elena Savčáková – zástupkyňa riaditeľky školy 

 Viera Kráľová – vedúca ŠKD, Mgr. Simona Matuská 

 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 2015/2016 

 Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických zdruţení a 

predmetových komisií 

 Zápisníc zo stretnutí Rady školy pri ZŠ Karloveská 61, Bratislava 

 Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 

Prerokované v pedagogickej rade dňa : 5. októbra 2016 
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