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Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej  

školy, Karloveská 61, Bratislava za školský rok 2018/2019 

 
 

        

 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade  

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2018/2019 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa   9.10.2019  
 

 

 

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

                                riaditeľ školy 

 

 

II. Prerokovanie v rade školy 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2018/2019  prerokovala rada školy dňa 16.10.2019.  

 

 

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

predseda rady školy 

 

 

III. Stanovisko zriaďovateľa:  

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 

a) s c h v a ľ u j e 

b) schvaľuje  s  pripomienkami 

c) neschvaľuje 

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

Karloveská 61, Bratislava za školský rok 2018/2019. 

       

 

 

 

 

 
Bratislava, dňa ...................          

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

            Dana Čahojová 

                         starostka 
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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 MiÚ MČ Karlova Ves, Námestie sv. Františka č.8 

842 62 Bratislava 

 

2. Zamestnanci školy 

Vedenie školy 

 

Riaditeľka školy Mgr. Eva Horníková 

Zástupca riaditeľky školy  Mgr. Ján Kristín 

Vedúca školského klubu detí Mgr. Simona Matuská 

Výchovná poradkyňa Mgr. Petra Miklošková 

 

Pedagogickí a správni zamestnanci školy 

 

Rozdelenie triednictva: 

 

 
Trieda 

Meno a priezvisko triednej 

učiteľky 

1. I.A Mgr. Marcela Puškárová 

2. I.B Mgr. Iveta Harceková 

3. I.C Mgr. Lucia Olšavská 

4. I.D Mgr. Mária Demeková 

5. II.A Mgr. Andrea Bachratá 

6. II.B Natália Andrisová 

7. III.A Mgr. Jana Čerňanská 

8. III.B Mgr. Ing. Eva Sabolíková 

9. III.C Mgr. Petra Zvarová 

10. IV.A Mgr. Katarína Nemčovská 

11. IV.B Mgr. Monika Kolinská 

12. V.A Mgr. Lenka Cireňová 

13. V.B Mgr. Danica Hudobová 

14. VI.A Mgr. Alica Šimová 

15. VI.B Mgr. Gabriela Vilčeková 

16. VII.C Mgr. Art, Zlatica Šomorjai 

17. VIII.A Mgr. Alena Ţureková 

18. VIII.B Mgr. Zuzana Kubovčíková 

19. IX.A PaedDr. Zuzana Veľasová 

20. IX.B Mgr. Zuzana Lučeničová 

 

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

 

1. Mgr. Dana Chovanová 

2. Mgr. Martina Lošonská 

3. Mgr. Gabriela Vilčeková 

4. Mgr. Miroslava Rzounková 

5. Mgr. Peter Nádaský 

6. Mgr. Dana Glatznerová 

7. ThDr.ThLic.František Dulina 

8. Viera Kordošová 

 

Odborní zamestnanci: 

 

1. Školská psychologička: Mgr. Eva Hlistová 

2. Špeciálny pedagóg: Mgr. Adam Škopp 

3. Asistent učiteľa: Bc. Matej Barta 

 

Organizácia ŠKD 

 

Trieda Oddelenie Vychovávateľka 

1.A I. Mgr. Zuzana Štefanková 

1.B II. Andera Navarová 

I.C III. Mgr. Monika Schwartzová 

I.D IV. Mgr. Art. Marianna Kassayová 

II.A V. Viera Kráľová 

II.B VI. Bc. Lýdia Matejová 

III.A VII. Helena Kekelyová 

III.B delené   

III.C VIII. Mgr. Simona Matuská 

IV. A delené  

IV. B delené  

 

Správni  zamestnanci: 

 

1. Iveta Kašparová - tajomníčka školy, personálna referentka 

2. Mgr. Miroslava Rzounková - hospodárka školy, polovičný pracovný úväzok 

3. Ing. Adriana Višváderová - mzdová účtovníčka, externý zamestnanec 

4. Denisa Pipíková - ekonómka školy, externý zamestnanec 

5. Martin Spusta  - školník 

6. Peter Billý - vrátnik, záhradník 

7. Emília Čomorová - upratovačka 

8. Edita Lippeová - upratovačka 

9. Ingrid Kukučová, - upratovačka 

10. Andrea Kissová - upratovačka 

11. Alţbeta Radványiová - upratovačka 
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Materská a rodičovská dovolenka:  

 

Mgr. Bublová Zuzana   

Mgr. Janotová Michaela   

Mgr. Sabová Mária   

Mgr. Paštrnáková Nikola   

Mgr. Kotulová Katarína   

 

3. Údaje o rade školy 

 

Meno a priezvisko Zvolený (delegovaný) za Funkcia 

Mgr. Andrea Bachratá pedagogických 

zamestnancov 

predsedníčka 

Mgr. Greškovičová Katarína, 

PhD. 

rodičov podpredsedníčka 

Mgr. Dana Chovanová pedagogických 

zamestnancov 

členka 

Mgr. Eva Hlistová nepedagogických 

zamestnancov 

členka 

Ing. Danica Kobydová rodičov tajomníčka 

Mgr. Scarlett Čanakyová rodičov členka 

Ing. Alexandra Veselková rodičov členka 

Mgr. Iliana Medviďová zriaďovateľa - Školský úrad 

MiÚ 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 2018/2019 

 

Dňa 28.10.2018 zvolala predsedníčka RŠ A. Bachratá na základe ţiadosti riaditeľky 

školy Evy Horníkovej mimoriadne zasadnutie rady školy, ktoré sa uskutočnilo 12.11.2018  

v zborovni školy. 

Odôvodnenie: 

Dôvodom stretnutia je incident, ktorý sa uskutočnil dňa 4.7.2018 a ku ktorému vydal Okresný 

úrad Bratislava Odbor všeobecnej vnútornej správy rozkaz o uloţení sankcie za priestupok 

zamestnancovi školy. 

Prizvaní hostia: 

 zákonný zástupcovia Eduarda Ďuračiho  

 zákonný zástupcovia Sebastiána Molnára ( bývalí ţiaci školy) 

 Marcela Zacharová -  za Oddelenie sociálnych vecí, MČ Karlova Ves  

 Miloslav Hrádek, JUDr. LL.M -  miestny kontrolór 

V závere Rada školy odporúčala riaditeľke školy zváţiť overenie osobnostných predpokladov 

na výkon pedagogickej činnosti u zástupcu RŠ v spolupráci  s nezávislým psychológom 

s príslušnou kompetenciou. 

Dňa 5.2.2019 doručil zástupca RŠ posudok o psychologickej spôsobilosti. 
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 Uznesením MZ MČ Bratislava – Karlova Ves č. 17/2019 zo dňa 19.2.2019 boli 

delegovaní do rady školy títo poslanci: 

 

Ing. Martin Ganz, PdDr. Branislav Záhradník, Ing. Peter Lenč 

 

4. Poradné orgány vedenia školy: Metodické zdruţenia a predmetové komisie: 

Názov poradného orgánu Vedúca MZ a PK 

MZ 1. – 4. ročník Mgr. Monika Kolinská 

MZ 1. - 4. ročník ANJ Mgr. Martina Lošonská 

MZ ŠKD Mgr. Simona Matuská 

PK MAT – FYZ - INF PaedDr. Zuzana Veľasová 

PK SJL - DEJ Mgr. Zlatica Šomorjai 

PK cudzích jazykov Mgr. Martina Lošonská 

PK BIO – CHEM - GEO Mgr. Alica Šimová 

PK výchov Mgr. Alena Ţureková 

 

Zasadnutie poradných orgánov vedenia školy sa uskutočňuje 4 krát ročne, 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 prostredníctvom hodnotiacich správ. 

 

5. Údaje o počte ţiakov školy. Výchovno-vyučovacie výsledky v školskom roku 

2018/2019 

 

Počet ţiakov v ZŠ: 

I. stupeň:   259 ţ. / 128 d.  

 

  

II. stupeň:   207 ţ. / 90  d.  

 

  

Spolu:          466 ţ. /  218 d.  

Prospeli:  

I. stupeň:      

1. ročník :  
 

 84  ţ. /37 d.  

z toho  

 

  

externí        4 ţ / 1 d.  

2- 4. ročník:    172 ţ. /  87 d.  

z toho  PV   156  ţ. / 81 d.  

  PVD    10  ţ. /4 d.  

  P       1 ţ. /0 d.  

externí         5 ţ / 2 d.  

II. stupeň:  PV  117  ţ. /  51 d.  

                       z toho PVD  65  ţ. /  24 d.  

  P  20 ţ. /  2 d.  

                      externí     3 ţ /2 d.  

 

Oproti minulému školskému roku 2017/2018: nárast počtu ţiakov o 39. 
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Neklasifikovaní - externí 

I. stupeň:  Trieda II. stupeň:  Trieda 

Plašienka Viliam 1.B  Trnovec, Zuzana 

Gabriela 
5.B 

Emrich Daniel 1.C 

Schődinger  Ella 1.C  Labaj Matúš 7.C 

Zidan  Al Khaldi         

1.D 

Migašová, 

Michaela 

Elizabet 

7.C 

Šaffa  Samuel 2.A     

Trnovec  Rafael Jakub 2.A     

Slámková Marianna 2.B     

Labajová Kristína 4.A     

Emrich Tibor 4.B     

 

RŠ povoľuje ţiakom v zahraničí vykonať komisionálne skúšky v termíne do 15.10.2019 

z predmetov, z ktorých nie sú klasifikovaní v zahraničí. 

 

Neprospievajúci ţiaci 

P E 1.B SJL 

J H 1.C SJL 

B V 1.D SJL 

K A 5.B MAT 

K M 8.B MAT 

Zníţená známka zo správania 

P E 1.B uspokojivé (2) 

B V 1.D uspokojivé (2) 

D D 2.A uspokojivé (2) 

D V 5.A uspokojivé (2) 

K A 5.B menej uspokojivé (3) 

  

Podrobné informácie o dôvodoch zníţenia známky zo správania a výchovných opatreniach 

zaslala RŠ aj oddeleniu sociálnych vecí a rodiny na MČ Karlova Ves. 

 

Počet ţiakov v ŠKD: 

I. stupeň:   237 

Počet stravníkov  v ŠJ  

I. stupeň:   240 ţiakov   

II. stupeň:  160 ţiakov   

Spolu:  400 ţiakov   

zamestnancov  40 

 

  

dôchodcov 5     

  

Uvedené počty sú z pedagogickej rady konanej dňa 21.6.2019. 
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Dochádzka ţiakov: 

Trieda 
Počet 

ţiakov 

Ospravedlnené 
Neospravedlnen

é 

Vymeškané 

hodiny 

celkovo 
Počet ţiakov s 

neospravedlnený

mi 
Sum Priem Sum Priem Sum 

Prie

m 

1.A 22 602 27,4 0 0,0 602 27,4 0 

1.B 21 806 38,4 28 1,3 834 39,7 1 

1.C 23 900 39,1 0 0,0 900 39,1 0 

1.D 21 1179 56,1 66 3,1 1245 59,3 1 

2.A 27 980 36,3 14 0,5 994 36,8 1 

2.B 26 803 30,9 0 0,0 803 30,9 0 

3.A 20 526 26,3 0 0,0 526 26,3 0 

3.B 20 768 38,4 0 0,0 768 38,4 0 

3.C 21 665 31,7 0 0,0 665 31,7 0 

4.A 29 1423 49,1 0 0,0 1423 49,1 0 

4.B 29 1135 39,1 0 0,0 1135 39,1 0 

5.A 25 898 35,9 35 1,4 933 37,3 1 

5.B 26 1367 52,6 116 4,5 1483 57,0 2 

6.A 22 1090 49,5 1 0,0 1091 49,6 1 

6.B 21 1033 49,2 0 0,0 1033 49,2 0 

7.C 27 1084 40,1 0 0,0 1084 40,1 0 

8.A 21 1469 70,0 2 0,1 1471 70,0 2 

8.B 21 1113 53,0 0 0,0 1113 53,0 0 

9.A 21 1363 64,9 12 0,6 1375 65,5 1 

9.B 23 1609 70,0 0 0,0 1609 70,0 0 

Spolu 466 20813 44,7 274 0,6 
2108

7 
45,3 10 

 
 

Výchovné opatrenia: 

 

Trieda 

Pochvala od 

riaditeľky 

školy 

Pokarhanie od 

riaditeľky školy 

Pochvala od 

triedneho 

učiteľa 

Napomenutie od 

triedneho učiteľa 

Zníţená 

známka zo 

správania 

1.A 2 0 0 0 0 

1.B 6 0 0 0 1 

1.C 8 0 0 0 0 

1.D 1 0 0 0 1 

2.A 18 0 0 0 1 

2.B 9 0 5 0 0 

3.A 11 0 2 0 0 

3.B 11 0 5 2 0 
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3.C 11 0 5 0 0 

4.A 7 0 13 2 0 

4.B 10 0 10 4 0 

5.A 7 0 12 2 1 

5.B 11 0 3 0 1 

6.A 8 0 21 2 0 

6.B 3 0 3 2 0 

7.C 7 0 7 1 0 

8.A 1 0 3 1 0 

8.B 4 2 3 0 0 

9.A 8 1 13 3 0 

9.B 5 0 13 0 0 

Spolu 148 3 118 19 5 

 

148 ţiakom bola udelená pochvala od riaditeľky školy na slávnostnej akadémii 27.6.2019 

v DK Dúbravka.  

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie 

 

I. stupeň ZŠ  
Priemerné známky z predmetov 

SJL ANJ MAT PRV PRI VLA INF 

ZŠ Karloveská 61 

1. ročník 
SH-P,  

3 - N 
SH-P SH-P SH-P x x x 

2. ročník 

 

1,36 

 

1,25 1,12 1,02 x x x 

3. ročník 1,28 1,05 1,16 0 1,10 1,13 1,00 

4. ročník 1,69 1,39 1,59 0 1,43 1,50 1,00 

Poznámky: 

SH – slovné hodnotenie = P prospel, N neprospel 

 

II. stupeň ZŠ 
Priemerné známky z predmetov 

SJL ANJ NEJ MAT  DEJ GEO FYZ CHE BIO INF 

ZŠ Karloveská 61 

5. ročník 1,48 1,52 x 1,86 1,44 1,24 x x 1,16 1,02 

6. ročník 1,75 1,56 1,55 1,87 1,61 1,63 1,91 x 1,40 1,00 

7. ročník 1,80 1,40 1,68 2,24 1,96 1,48 1,56 1,16 1,60 1,00 

8. ročník 1,98 1,56 1,66 2,26 1,98 2,56 1,67 1,24 1,31 1,00 

9. ročník 2,01 1,31 1,44 2,57 1,75 1,37 1,90 1,57 1,57 1,95 

Celkový prospech 
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 s vyznamenaním x x 48 

90,

5 61 100 47 81 39 76 27 63 16 59 19 45 16 36 
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veľmi dobre x x 1 1,9 0 0 9 16 7 14 12 28 8 30 17 40 21 48 

Prospeli 84 96,5 1 1,9 0 0 0 0 3 6 4 9 1 4 5 12 7 16 

Neprospeli 3 3,5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 

Neukončili    3 5,6 0 0 2 3 1 2 0 0 2 7 0 0 0 0 

 

Klasifikačná správa je súčasťou zápisnice z klasifikačnej porady, konanej dňa 21.6.2019 

Tematicky  výchovno-vzdelávacie plány sú v súlade so školským vzdelávacím programom 

„Škola, ktorej to myslí“ 

 
Výsledky celoslovenského testovania TESTOVANIE 5-2018, 21.11.2018 

Priemer za 5. ročník:     MAT : 65,4 %,        SJL: 62,4 % 

SR:                                    MAT: 59,3  %         SLJ – 58,4  % 

 

Výsledky celoslovenského testovania TESTOVANIE 9 - 2019, 3.4.2019 

 

Priemer za 9. ročník: MAT: 71,1 %       SJL: 66,1 % 

SR:                                MAT: 63,1 %        SJL: 62,3 % 

 
Pre zvýšenie úrovne a včasné odhalenie nedostatkov sa naši ţiaci 4., 6., 8. a 9. ročníka,  

zapojili v školskom roku 2018/2019 do celoslovenského testovania  KOMPARO, ktoré 

pripravuje a vyhodnocuje  firma EXAM.  

Získali sme pre 4., 6. ako aj 8. a 9. ročník ocenenie:  

 

Škola, ktorá to so vzdelávaním myslí váţne. 

Škola sa zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku. 

 

 

6.) Počet zapísaných detí do 1. ročníka  

a prehľad prijatých a zapísaných ţiakov na jednotlivé typy stredných škôl 

 

Počet zapísaných detí spolu: 121, z toho dievčat: 57 

Z celkového počtu zapísaných detí:  

a) má trvalé bydlisko v MČ Bratislava-Karlova Ves:  106 

b) má trvalé bydlisko na inom území: 15 

Počet ţiakov, ktorí nastúpili 3.9.2018:  86 

S odloţenou povinnou školskou dochádzkou: 17 detí 

 

Prehľad prijatých ţiakov na osemročné gymnáziá, bilingválne školy a umelecké školy 

 

Na štúdium na 8 – ročnom gymnáziu sa hlásilo 23 ţiakov, prijatých bolo 8 ţiakov . 

Talentové skúšky robilo spolu 43 ţiakov, z toho 31 ţiakov  9. ročníka a 12 ţiakov 8. ročníka. 

Prijatí a zapísaní ţiaci na stredné  školy s talentovkami: 

 

VIII.A – 3 ţiakov 

VIII.B –  2 ţiaci 

IX.A –    5 ţiakov 

IX.B – 8 ţiakov 
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Prehľad ţiakov 9. ročníka prijatých a zapísaných na SŠ k 20.6.2019 

 

Škola                                      IX.A, B                                    
 

Gymnázium                           11 / 6 ch                                

SOŠ                                         19 / 13 ch                             

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

Spolu                                      30 / 19 ch                               
  

 

 

7.) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

Analýza zloženia pedagogických a odborných zamestnancov zamestnancov školy  
 

pedagogickí zamestnanci spolu 36 

         z toho  učitelia  ZŠ  28 

vychovávatelia 8 

         z toho nekvalifikovaní PZ 2 

odborní zamestnanci   2 

         z toho nekvalifikovaní OZ   0 

 

Analýza PZ a OZ podľa kariérového stupňa 

 

Kariérový stupeň začínajúci samostatný s I. atestáciou s II. atestáciou nekvalifikovaný 

učiteľ ZŠ  2 15 9 2 1 

vychovávateľ 1 7   1 

pedagogický asistent 1     

odborný zamestnanec  2    
 

Analýza PZ a OZ podľa kariérovej pozície 

 

Pedagogický zamestnanec špecialista :  počet 

triedni učitelia 20 

výchovná poradkyňa 1 

uvádzajúci pedagogický zamestnanec 3 

vedúci PK a MZ 8 

koordinátor informatizácie 1 

Odborný zamestnanec špecialista : 2 

uvádzajúci odborný zamestnanec 1 

supervízor 0 

zamestnanec určený na špecializované činnosti 0 

Vedúci pedagogický zamestnanec :  

riaditeľka 1 

zástupca riaditeľky 1 

vedúca vychovávateľka 1 
 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 
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 Adaptačné vzdelávanie – 4 začínajúci PZ a OZ 

 Aktualizačné vzdelávanie, Program Dr Sindelar – 1 OZ 

 Inovačné vzdelávanie – 1 PZ 

 Jednorazové vzdelávanie – semináre – 32 zamestnancov 

 

8.)  Práca odborných zamestnancov školy 

 

Školský špeciálny pedagóg, Mgr. Adam Škopp 

 

V starostlivosti školského špeciálneho pedagóga bolo v II. polroku školského roka 

2018/2019 27 ţiakov vzdelávaných formou školskej integrácie a ďalších 50 ţiakov s 

rôznymi problémami v edukačnom procese. V II. polroku 4 ţiaci zmenili formu vzdelávania 

formou školskej integrácie. Všetci ţiaci vzdelávaní formou školskej integrácie mali 

vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie programy. Ich výchovno-vzdelávacie 

výsledky sú hodnotené v súlade s prílohou č. 2 – zásady hodnotenia ţiaka so ZZ začleneného 

v základnej škole, metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy. Pri 

hodnotení učebných výsledkov pedagógovia rešpektovali psychický, fyzický a zdravotný stav 

ţiakov, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak mal vplyv na úroveň a výsledky práce 

ţiaka v príslušnom predmete. Ţiaci v edukačnom procese postupujú podľa nasledovných 

vzdelávacích programov:  

 

VZDELAVACÍ PROGRAM POČET ŢIAKOV 

Pre ţiakov s vývinovými poruchami učenia 13 

Pre ţiakov poruchami aktivity a pozornosti 6 

Pre ţiakov s autizmom alebo inou pervazívnou vývinovou poruchou 3 

Pre ţiakov so všeobecným intelektovým nadaním 5 

 

Školský špeciálny pedagóg za pravidelne zúčastňuje na metodických zdruţeniach 

školských špeciálnych pedagógov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie na Fedákovej 3. 

Zúčastňoval SA výchovných komisií, Testovania 9 ţiakov zaradených do II. kategórie, 

TIMSS (4. ročníky), Školy v prírode a iných školských akcií. Rovnako je zapojený do 

celoročného programu Škola inkluzionistov a na škole zaloţil Inkluzívny tím pozostávajúci 

z pedagogických a odborných zamestnancov školy.  
 

Pedagogický asistent, Bc. Matej Barta  

 

Asistuje pedagógom v priebehu výchovno-vzdelávacieho, konkrétne spolupracuje 

s triednymi pani učiteľkami: 

 

Mgr. art. Zlatica Šomorjai – 7.C 

Mgr. Zuzana Kubovčíková – 8.B 

Natália Andrisová – 2.B 

Mgr. Monika Kolinská  - IV. B 

Mgr. Katarína Nemčovská – IV.A 
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Zo záverov psychologických správ majú  pedagogických asistentov pridelení ţiaci: 

 A A - ţiak 7. ročníka, vysoko funkčný autizmus 

 Š H - ţiak 8. ročníka, individuálne integrovaný ţiak s vývinovými poruchami učenia- 

dysgrafiou,  sekundárnou dysortografiou a dyskalkúliou 

 P V -ţiačka 2. ročníka, ADHD 

Školská psychologička,  Mgr. Eva Hlistová 

 

Zameranie na ţiakov školy 

1. Pozorovania v 1. – 4.ročníku za účelom zmapovania   a porozumenia vzťahov, 

spolupráce, skupinovej hierarchie – spolupráca s triednymi učiteľkami formou 

individuálnych konzultácií. 

2. Pozorovania v 1.-4.ročníku ako podpora individuálnej terapeutickej práce 

s jednotlivcami. 

3. V IV.A triede realizované triednicke hodiny počas 2. polroka, ako kontinuálne 

pokračovanie aktivity Silné stránky, v spolupráci s triednou učiteľkou. 

4. V VI.A triede sa realizovalo 6 triednickych hodín ( január – február ) na posilnenie 

spolupráce a podpory v kolektíve, v spolupráci s triednou učiteľkou. 

5. V VIII.B triede sa realizovali v spolupráci s triednou učiteľkou 4 triednicke hodiny  

( máj – jún ) so zameraním na diagnostiku atmosféry v triede a zachytenie 

šikanovania. Následne trieda absolvovala 2 workshopy  v spolupráci s CPPPaP na 

Fedákovej ulici na posilnenie vzťahov v triede.   

6. Individuálne poradenstvo a terapia pre ţiakov I.stupňa – 7 ţiakov ( terapia hrou, 

imaginácie, rozhovory, kresby ) a pre ţiakov II.stupňa -  9 ţiakov ( imaginácie, 

kresby, rozhovory, dotazníky ). 

7. Záujmový útvar Artrelax pre ţiakov 1.-4.ročníka – štvrtok v čase 15.45 – 17.30. 

Artrelax navštevovalo v 2.polroku 13 detí. 11.6.2019 sme zorganizovali návštevu 

galérie Danubiana, ktorej sa zúčastnili ţiaci z ŠKD, II.C triedy a vybratí ţiaci 5.a 

8.ročníka. 

8. Pre ţiačky 7. ročníka sa uskutočnili workshopy projektu Dievčenské laboratórium, 

v rozsahu 4 vyučovacích hodín  

Zameranie na učiteľov školy 

 Vypracovanie Smernice o šikanovaní v spolupráci s koordinátorkou prevencie v škole, 

inovácie prenesené do Školského poriadku. 

 Spolupráca s výchovnou poradkyňou pri výbere strednej školy u ţiakov 9.ročníka – 

informácie o prijatých ţiakoch, pomoc  pri neprijatí na SŠ - rodičia, ţiaci. 

 Spolupráca  so školským  špeciálnym  pedagógom –  integrovaní ţiaci, ţiaci 

s poruchami učenia – informácie, správy z diagnostiky, konzultácie. 

 Seminár pre učiteľov na tému separačná úzkosť – 6.3.2019 a pre vychovávateľky 

v ŠKD – 25.3.2019 

Zameranie na rodičov 

 Individuálne dlhodobejšie poradenstvo pre rodičov ţiakov 9. ročníka 

 Individuálne dlhodobejšie poradenstvo pre 9  rodičov  

 Rodičovská skupina 

Spolupráca s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave – prax študentov psychológie- február – 

marec 2019. 
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9.) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti, spolupráca s rodičmi školy 

Poradné orgány vedenia školy 

 Metodické zdruţenie 1. – 4. ročník 

 Metodické zdruţenie 1. – 4. ročník ANJ 

 Metodické zdruţenie ŠKD 

 Predmetová komisia SJL – DEJ 

 Predmetová komisia MAT – FYZ – INF 

 Predmetová komisia BIO – CHEM – GEO 

 Predmetová komisia výchov 

 Predmetová komisia cudzích jazykov 

Koordinácia projektov a prevencií 

 

1. Zdravá škola -  Mgr. Andrea Bachratá 

2. Modrá škola -  Mgr. Marcela Puškárová 

3. Projekt EDULAB, Expedícia Fenomény sveta – Mgr. Zuzana Kubovčíková  

4. Čistota okolia školy, Sluţby v ŠJ - Mgr. Alica Šimová 

5. Druhý krok - Mgr. Petra Zvarová  

6. Odstráňme šikanovanie – Mgr. Eva Hlistová 

7. Rovesnícka skupina CHIPS: Mgr. Gabriela Vilčeková 

8. Educate Slovakia -  Mgr. Martina Lošonská 

9. EnglishOne -  Mgr. Martina Lošonská 

10. Medzinárodný projekt Erasmus+ : Mgr. Martina Lošonská 

11. ŠKOrec – škola recykluje - EKO trieda v školskom parku – Mgr. Alena Ţureková, 

12. Škola inkluzionistov – Mgr. Adam Škopp  

13. Školský detský parlament: Mgr. Zlatica Šomorjai 

14. Školská koordinátorka krúţkovej činnosti: Mgr. Zuzana Štefanková 

15. Administrátor webového sídla školy, správca školskej siete: Mgr. Ján Kristín 

16. Metodička, koordinátorka ŠkVP „Škola, ktorej to myslí“ – Mgr. Ing. Eva Sabolíková 

17. Školská koordinátorka krúţkovej činnosti: Mgr. Zuzana Štefanková 

18. Školský detský parlament: Mgr. Zlatica Šomorjai 

19. Školská koordinátorka pre finančnú gramotnosť:  Mgr. Lucia Olšavská 

20. Školská koordinátorka pre činnosť s nadanými ţiakmi: Mgr. Andrea Bachratá 

21. Školská koordinátorka - Výchova k manţelstvu a rodičovstvu, Prevencia sociálno-

patologických javov - Mgr. Gabriela Vilčeková 

 

 

Moderným vzdelávaním, vyuţívaním inovatívnych, aktivizujúcich metód a foriem práce 

sme neustále rozvíjali u ţiakov kreativitu, predstavivosť,  kritické myslenie, efektívnu 

kooperáciu a komunikáciu i prezentačné schopnosti.  

Na vyučovacích hodinách sme podľa záujmu vyuţívali: 

 virtuálnu kniţnicu pre učiteľov Zborovňa.sk 

 vzdelávací portál Datakabinet.sk 

 vzdelávací portál Planéta vedomostí.sk 

 portál digitálneho vzdelávania Kozmix.sk 

 interaktívne úlohy AlfBook 
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 projekt a úlohy z neho vyplývajúce:  www.fenomenysveta.sk 

 metódy ŠKTM (Zdruţenie ORAVA – Škola, ktorej to myslí) vo vyučovacom procese 

Úroveň vzdelávacích výsledkov ţiakov sme monitorovali testami, vykonávali ich dôslednú 

analýzu a v prípade zistených nedostatkov sme prijali opatrenia na ich odstránenie. 

 

Metodické zdruţenie 1. – 4. ročník 

 

Snaţili sme venovať osobitnú, zvýšenú pozornosť ţiakom, ktorým sťaţujú učenie 

špecifické poruchy učenia a tieţ k slabšie prospievajúcim ţiakom. Môţeme skonštatovať, ţe 

takýchto ţiakov stále pribúda. Úzko sme spolupracovali so špeciálnym pedagógom 

Adamom Škoppom, školskou psychologičkou Evou Hlístovou a odborníkmi z CPPPaP. Na 

druhej strane sme sa snaţili podporovať talent a nadanie šikovných, nadaných ţiakov 

individuálnym prístupom, integráciou a zapájaním ich do súťaţí. 

Venovali sme pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti ţiakov vo všetkých predmetoch. 

Kládli sme dôraz na čítanie s porozumením, formovali ich literárny vkus výberom vhodnej 

mimočítankovej literatúry a časopisov  pre jednotlivé ročníky  

Veľkú časť práce pani učiteľky z prvého ročníka venovali plynulému prechodu 

a dobrej adaptácie detí  z MŠ na základnú školu. Úzko sme spolupracovali s materskými 

školami Borská, Suchohradská a L. Sáru. Predškoláci z týchto MŠ navštívili našu školu. Mali 

moţnosť prezrieť si exteriér i interiér školy a okúsiť atmosféru prváckeho vyučovania. Pani 

učiteľky sa zúčastnili rodičovských zdruţení na šiestich MŠ s cieľom prezentovať našu školu 

a pozvať rodičov predškolákov na Deň otvorených dverí. 

Účasť p. učiteliek z 1. stupňa na RZ v materských školách: 

MŠ Ľ. Fullu, MŠ Borská, MŠ Suchohradská, MŠ Majerníková, MŠ L. Sáru. 

 

Podieľali sme sa v plnej miere na plnení úloh vyplývajúcich z projektov: Modrá škola, 

Zdravá škola, Druhý krok, EDULAB Moja prvá škola, Erasmus + a Viem, čo zjem, Malá 

finančná akadémia, Najbohatšie ekosystémy sveta 

 

Uskutočnené aktivity 

 26.9. 2018 - Európsky deň jazykov 

 29.11. 2018 - Zdobenie vianočného stromčeka na Nádvorí sv. Jána Nepomuckého  

 10.4. 2019 - Deň otvorených dverí 

 12.4.-13.4. Zápis do 1. ročníka 

 15.4. – 24.4. Týţdeň vnímavej školy 

 2.5. Komparo 4. ročník 

 14.5.- 15.5. 2019 Elektronické testovanie ţiakov 4. ročníka (TIMSS) 

 23.5. 2019 - Prezentácia projektových prác ţiakov 4. ročníka 

 27.5.-6.6. Škola v prírode v Skalke pri Kremnici v 2 turnusoch  

 22.5. – 24.5. Zber papiera 

 19.6.-20.6. Didaktické hry v prírode, teoretická + praktická časť 

 24.6. Deň školy – „Športovci v akcii“ 

Účasť na súťaţiach 

 18.10. Súťaţ v minivybíjanej – Okresné kolo mladší ţiaci 

 23.10. Okresné kolo ţiakov v šachu 

 29.11.2019  Súťaţ Všetkovedko  
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 12. 12. Školské kolo Pytagoriády v Okresnom kole,v kategórii P4 získal 1. miesto 

Maximilian Piussi  

 21.1. Školské kolo recitačnej súťaţe Šaliansky Maťko 

 Január 2019 – Čitateľský oriešok 

 28.1. Okresné kolo recitačnej súťaţe Šaliansky Maťko – Diana Hlaváčová získala 3. 

miesto a Ella Šimová 2. miesto 

 21.2. Školské kolo recitačnej súťaţe Hviezdoslavov Kubín  

 21.3.  medzinárodná súťaţ -  Matematický Klokan 

 marec – Logická olympiáda pre nadaných, M. Hanková a M. Piussi postúpili do 

celoslovenského kola v Prešove 

 7.5.. McDonald´ s Cup turnaj v minifutbale, získali 3. miesto 

 Maxík – priebeţne počas školského roku, úlohy riešilo 40 ţiakov 

 9.5. Englishstar ( najúspešnejšia Stella Hanusová z II.A triedy) 

 5.6. Čokoládová tretra – postup ţiaka I.A triedy D. Strapoňa do semifinále 

medzinárodných atletických pretekov v Brne v behu na 100 metrov 

Výchovné koncerty a divadelné predstavenia  

 15.11.2018 Výchovný koncert o Slovensku v DK Dúbravka 

 18.12. 2018 Vianočný výchovný koncert( LETart) 

 29.1.2019  Divadlo v anglickom jazyku v DK Dúbravka A Bolt Rabbit in Africa 

 10.5. 2019 Výchovný koncert Svet peňazí 

Výlety a exkurzie 

 28.9.2018  Exkurzia Smolenice, jaskyňa Driny – 4. ročník 

 23.11. Exkurzia do Vedeckého centra VIDA v Brne spojená s návštevou planetária, 3. 

ročník 

 14.1. 2019  Exkurzia do NR SR – ţiaci IV. A triedy 

 12. a 15.2. Interaktívna výstava Moje telo, ţiaci II. B a IV. B triedy, III.B a III.A 

triedy 

 11.6. Výlet do Budapešti – návšteva Tropicaria, 2. ročník 

 12.6. Výlet do Hvezdárne a vlastivedného múzea v  Hlohovci, 4. ročník 

 19.6. Výlet Červený Kameň, 1. ročník  

 20.6. Výlet do rakúskeho Orthu, 3. ročník 

 Návšteva galérie moderného umenia Danubiana, ţiaci III. B triedy 

Metodické zdruţenie anglického jazyka na 1. stupni  

 

V prvom ročníku sme tento školský rok zaviedli novú učebnicu Kid´s Box. Na 

hodinách ANJ ţiakov sprevádzajú členovia hviezdnej rodinky a učiteľom ponúka učebnica 

široký sortiment doplnkových materiálov a špeciálnych aktivít, ktoré ozvláštnia hodiny 

angličtiny. Samozrejmosťou je moţnosť vyuţitia interaktívnej tabule pri práci s učebnicou 

a tieţ zadávanie online úloh.  

Moderným vzdelávaním sme rozvíjali u ţiakov nové kompetencie, schopnosť lepšie 

porozumieť vlastnej a cudzej kultúre, podporovali sme vzťah k cudziemu jazyku, prácou na 

projektoch zlepšovali  prezentačné schopnosti ţiakov a v neposlednom rade sme rozvíjali 

čitateľských kompetencií v cudzom jazyku, viedli sme deti k čítaniu v angličtine pomocou 

doplnkovej literatúry k čítankám. 
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Metodické zdruţenie školského klubu detí 

 

Výchovno–vzdelávaciu činnosť v ŠKD sme počas školského roka 2018/2019 obohatili 

o rôzne akcie a aktivity: 

 

 október – „Týţdeň zdravej výţivy, Bibiana – A ako animátor, Svet Japonských 

rozprávok , Halloween part, Urob si svojho robota 

 november – divadelné predstavenie „Safaládka a Špajdlička“ , Mestská kniţnica 

„Rozprávky z juţných morí“ , beseda „Drogové závislosti“ s Mudr. Lipovským, 

Bibiana tvorivá dielňa – hudobno – výtv. Antické Grécko, Amfory 

 december –pred “Vianočné posedenie rodičov s deťmi“, divadielko Step up 

„Pripravme sa na Vianoce, Rozprávky z ukradnutej zeme,  vianočná tvorivá dielnička  

 január –ateliér Na Hrebienku, výroba mozaiky  

 február – ateliér Na Hrebienku, výstava „Ľudské telo“ , Mestská kniţnica – 

Knihoplavba „Rozprávky zo starého kontinentu“, ateliér Na Hrebienku  

 marec – Mestská kniţnica „Noc s Andersenom“  príprava oddelení na prezidentské 

voľby – 1. a 2. kolo , keramika Katy  

 apríl – „Mesiac dopravnej výchovy“ -  návšteva dopravného ihriska Junior 

v Dúbravke, príprava DOD, výrobky k zápisu detí do prvých ročníkov, keramika Katy 

– glazovanie Mestská kniţnica „Knihoplavba“  ateliér Na Hrebienku, Noc v škole 

 máj – dopravné ihrisko v Dúbravke Junior, karneval, Mestská kniţnica Knihoplavci 

„Rozprávky spod kvitnúcej sakury“, príprava oddelení na voľby do Európskeho 

parlamentu 

 jún – II. turnus Švp, rozlúčkové športovo – zábavné popoludnie, celodenný výlet do 

Budapešti, Tropicarium, exkurzia v Danubiane, celodenný výlet na zámok Orth 

v Rakúsku, celodenný výlet na Červený kameň,  letné kúpalisko Rosnička, slávnostná 

akadémia v DK Dúbravka, Klepáč – rozlúčka s deťmi a rodičmi 

Predmetová komisia slovenský jazyk, literatúra a dejepis 

 

Predmetová komisia v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, dejepis si za cieľ 

stanovila rozvíjať jednotlivé kompetencie a zručnosti ţiakov prostredníctvom inovatívnych 

metód (skupinová práca, diskusia, argumentácia, dialóg, dramatizácia...), podporovať v nich 

záujem o národné dejiny a literatúru účasťou na exkurziách, prehliadkach a divadelných 

predstaveniach. Vyučujúci sa snaţili ţiakov motivovať a podporovať ich v účasti na rôznych 

súťaţiach. 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Okresné kolo - 28.11.2018 

1. miesto - Hana Jeţeková , 9. ročník, Mgr. Z. Lučeničová 

Šaliansky Maťko - súťaţ v prednese slovenskej povesti 

Okresné kolo - 28.1.2019 

2. miesto - Ella Šimová - v I. kategórii 

3. mietso - Diana Hlaváčová - v II. kategórii 

1. miesto - Juraj Durec - v III. kategórii, Mgr. Art. Z. Šomorjai 

Testovanie 5 – 21.11. 2018 

Výsledky testovania v predmete slovenský jazyk a literatúra 
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5.A - 56,5 %, 5.B - 68 % 

Priemer za piaty ročník - 62,4 %    Národný priemer - 58,4 % 

 

Testovanie 9 Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť  za 9. ročnik - 66,1% 

Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 62,3% 

 

Individuálne sme pristupovali k integrovaným ţiakom a k ţiakom hodnoteným podľa 

špeciálnych metodických pokynov. 

Vo výchovno-vyučovacom procese sa vyučujúci snaţili predchádzať všetkým formám 

diskriminácie, rasizmu a xenofóbie, pestovať zásady humanizmu a demokracie. 

Spolupracujeme s OZ Post Bellum a jednou z foriem spolupráce sú aj workshopy, ktoré u nás 

Post Bellum realizuje. 

V jednotlivých ročníkoch sme realizovali literárno-dejepisné exkurzie / Múzeum 

holokaustu v Seredi,  Múzeum židovskej kultúry v Bratislave, rodný dom Ľudovíta Štúra 

v Uhrovci/. Realizovali úlohy vyplývajúce z projektu Zdravá škola, z Koncepcie výchovy 

k manţelstvu a rodičovstvu ako i z Koncepcie úloh koordinátora sociálno-patologických 

javov. Aktívne vyuţívali inovatívne spôsoby výučby, ktoré sa dali uplatniť na hodinách SJL - 

DEJ, v súlade so ŠkVP „Škola, ktorej to myslí“.  

 

Predmetová komisia matematika, fyzika, informatika 

 

Členovia predmetovej komisie vyhodnotili plnenie plánu práce PK. 

Učebné plány boli rozpracované podľa učebných osnov. V 7. ročníku sme viac precvičili 

Kombinatoriku a z 8.ročníka sa presúva Pravdepodobnosť a štatistika do 9. ročníka. Učebné 

plány pre 5., 6. , 7.a 8.roč. boli rozpracované podľa inovovaného školského vzdelávacieho 

programu. 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. Nepreťaţovali sme ţiakov nadmernými 

domácimi úlohami. 

Ţiaci 9. ročníka absolvovali celoštátne Testovanie 9 z matematiky, kde pri celoštátnom 

priemere 63,1 % sme dosiahli 71,1%. Pre zvýšenie úrovne a včasné odhalenie nedostatkov sa 

ţiaci  6. roč. zapojili do testovania prostredníctvom firmy EXAM, KOMPARA, ktorého 

výsledky našej úspešnosti sú 70,5% , celoslovenský priemer bol 58,2% a všeobecné študijné 

predpoklady boli na 76,3% . 

Takisto v novembri, 15.11.2018 sa ţiaci 8. a 9. roč. zapojili do testovania 

prostredníctvom firmy EXAM, KOMPARA , kde 9.roč. mal úspešnosť 63,2% a SR 60,3 %, 

percentil školy 9. roč. bol 67,7 % ., 8. roč. 51,2% , v rámci SR 50,4%, percentil školy bol 

52,0%.  

21.11.2018 sa uskutočnilo Testovane 5 ţiakov 5. ročníka, kde naše výsledky boli 

65,4% úspešnosť a v rámci SR bola 59,3%.  

Veľká pozornosť bola venovaná talentovaným ţiakom a ich zapojení do 

Matematických súťaţí: 

PYTAGORIÁDA– okresného kola, 4.roč.: M. Piussi – 1. miesto 

Matematická olympiáda, súťaţ Klokan.     
V rámci Informatiky sme sa zapojili do súťaţí iBobor so ţiakmi  6.-9.roč. 
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iBobor  - celoslovenská informatická online súťaţ, ktorej cieľom je podporiť u ţiakov záujem 

o informačné technológie a tieţ otestovať ich schopnosť logicky a samostatne uvaţovať. 

Najlepší v kategórii Kadet, t.j. 8. a 9.roč. víťazom sa stal M. Juhás (100%). 

Maks- korešpondenčný seminár, zapojili sa ţiaci 5.aţ 8. ročníka a to 4 piataci, 2 šiestaci, 1 

dvojica siedmakov a 1 ôsmak 

Expert geniality- súťaţ  prebehla v I. polroku 29.11.2018. Súťaţe sa zúčastnilo 1 ţiak 5.roč., 7 

ţiakov 6.roč., 1 ţiak 7. roč., a dvaja ţiaci 8.roč. Ţiaci súťaţili v dvoch z piatich okruhov.                                           

 

Predmetová komisia biológia, chémia, geografia 

 

Na skvalitnenie a spestrenie výučby sme zorganizovali rôzne prednášky, exkurzie 

a záţitkové učenie. V tomto školskom roku sme vyuţili platené prednášky organizácie MP 

education SR  - je to výchovno – vzdelávací tím ľudí, ktorí nám sprostredkovali cyklus 

prednášok „Dospievam..." pre I. a II. stupeň. Veľmi poučné boli prednášky NEPZ 

(Najbohatšie ekosystémy planéty Zem). 

Slabo prospievajúcim ţiakom, ţiakom s poruchami učenia a integrovaným ţiakom 

sme venovali individuálnu pozornosť, spolupracovali sme s príslušnými CPPPaP, 

s asistentom učiteľa p. Bartom, so špeciálnym pedagógom p. Škoppom a s rodičmi ţiakov.  

V tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenského projektu Recyklohry, získali sme 

zbernú nádobu na batérie, ţiaci si vyskúšali rovesnícke vyučovanie. 

Zadanie, ktoré sme odovzdali v rámci 

41. úlohy  Cesta elektroodpadu, patrilo k dvadsiatke najlepších na Slovensku.. 

Záver projektu - Zelená škola – Certifikácia – získaný „ Certifikát a Vlajka Zelenej školy“ 

Sme Eco school  
Dobrovoľníctvo: 

Verejná zbierka „Deň narcisov“ – Dúbravka, Karlova Ves, 20 ţiakov 9. ročníka v 5 

skupinách – vyzbierali  a odovzdali sme 1439,92 eur 

Biela pastelka- rozhlasové vysielanie, finančná – ţiaci 9. ročníka (4 skupiny - 16 ţiakov) 

v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vyzbierali a odovzdali sme  

559,51 €. 
Talentovaných ţiakov sme pripravovali na školské a okresné kolá Biologickej 

a Geografickej olympiády.  

Ţiaci tieţ priebeţne počas školského roka vypracovávali v jednotlivých predmetoch projekty 

na rôzne témy, ktoré prezentovali v triede. Všetci vyučujúci robia na svojich predmetoch 

projektové vyučovanie - plagáty, postery, prezentácie, 3D modely. 

  

Predmetová komisia výchovných predmetov 

 

Pri vypracovávaní IVVP integrovaných ţiakov sme spolupracovali so ŠP, asistentom 

učiteľa a špeciálneho pedagóga   E. Hlistovou, M. Bartom , A. Škopom. 

Na druhom stupni zabezpečil náboţenskú výchovu v alternácii s etickou výchovou  ZRŠ  

J. Kristín . Tieţ pripravil  Branné kurzy a Účelové cvičenia pre ţiakov II. stupňa. Účelové 

cvičenia zorganizovala Z. Veľasová. 

Osobitnú pozornosť sme venovali nadaným a talentovaným ţiakom a zapájali ich do 

projektov a súťaţí.  

  

Telesná výchova  

 

 Atletická súťaţ o Pohár dekana FTVŠ UK –  R. Kunický - skok do výšky,   

D. Gomba - beh  na 60m -  3.miesta 
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 Cezpoľný beh  

 okresné majstrovstvá v rapid šachu obvod Bratislava IV.   

 Stolný tenis  

 Basketbal – ţiaci – chlapci,  lokalita Karlova Ves - 2.miesto a postúpili   

                      do okresného kola. V OK -  3. miesto, dievčatá – 4.miesto 

 Florbal –   ţiačky, ţiaci, lokalita – 4. miesta 

 Streľba zo vzduchovky, Majstrovstvá okresu: 
V kategórii starších ţiakov:   1. miesto -  R.Martinský  

                                                          2 .miesto – R.Toma 

                                                          4.miesto -  M. Kleman  

Táto trojica si v druţstvách vybojovala  1.miesto a postup do krajského kola. 

 

  V kategórii mladších ţiakov:  J. Durec - 2.miesto, H. Pešková - 2.miesto. 

 hádzaná -  chlapci v okresnom kole -  3.miesto 

 minifutbal – McDonald´s Cup, mladší ţiaci – 1. miesto 

 Atletika, okresné kolo, FTVŠ, Lafranconi 

celkové umiestnenie: starší chlapci -  2.miesto, staršie dievčatá –  3.miesto 

 okresné kolo- futbal ţiačok – 3miesto 

Lyţiarsko- výchovno výcvikový kurz 17. 2. -  22.2.2019  bol v Tatranskej Lomnici. 

 

Výchova umením 

Deviataci navštívili SNG kde si pozreli výstavu  FULA – FILA. 

SND  - Navštívili predstavenie -  Zmierenie alebo Dobrodruţstvo pri obţinkoch. 

Muzikál  –  Studňa lásky  -  deviaty ročník. 

Divadelné Predstavenie „Slovenčina naša.“  v kamel klube. 

 

Etická výchova 

Keďţe podporujeme rozvoj osobnosti ţiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, 

rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva  snaţili sme sa vytvárať 

pokojné pracovné prostredie, dobré medziľudské vzťahy. V rámci projektu Odstráňme 

šikanovanie, sa ţiaci prostredníctvom modelových situácii učili rozoznávať rôzne formy 

šikanovania. 

Prednáška – 8 a 9. roč. – Trestnoprávna zodpovednosť z hľadiska veku                                                             

páchateľa 

 

Prednášky,  8. - 9. ročník – v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské 

práva:  

 Nebezpečenstvá extrémizmu 

 Obchodovanie s ľuďmi 

Technická výchova 

 

 Pocitový chodník, budovanie v eko učebni v areáli školy 

 Botanická záhrada,  exkurzia  

 Hrad Devín – exkurzia  

 Ort  -  exkurzia  - luţné lesy 
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Predmetová komisia cudzích jazykov 

 

Anglický jazyk sa vyučoval v 40 skupinách z toho na druhom stupni v 18 skupinách – 

spolu 134 vyučovacích hodín z toho na druhom stupni 80 hodín týţdenne. Nemecký jazyk sa 

vyučoval v 14 skupinách – v 6., 7., 8. a 9. ročníku spolu 28 hodín týţdenne.  

Naša škola sa zúčastnila Informačných dní k Výzve 2019 na predkladanie návrhov 

projektov programu Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládeţ a šport, ktoré 

usporiadala SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 

prípravu, kde M. Lošonská prezentovala náš projekt Zvyšovanie školských noriem 

prostredníctvom kreativity a outdoorového učenia ako jeden z príkladov dobrej praxe. 

V decembri si ţiaci 6.A triedy  vymenili vianočnú poštu plnú vlastnoručne vyrobených 

pohľadníc s  deťmi 6˚E triedy, Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo, Oliveira do Bairro v 

Portugalsku. Divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre ţiakov celej školy  - 

Bold Rabit in Africa – 1.stupeň, The Onlines – 2.stupeň  

EDUCATE SLOVAKIA – projektu organizácie AIESEC Hlavným cieľom projektu je 

priblíţiť ţiakom ţivot v rozličných krajinách a dať im moţnosť pouţiť anglický jazyk v 

praxi, v situácii, keď opačná strana vôbec neovláda slovenčinu a tieţ keď angličtina nie je 

rodným jazykom ani pre toho s kým sa chceme dohovoriť.  Pre našich ţiakov je to nesmierne 

cenná skúsenosť, v ktorej sa skĺbi moţnosť počuť rôzne úrovne, a rôzne prízvuky angličtiny, 

ale aj nové slová v iných často exotických jazykoch, s ktorými sa ešte nikdy nestretli, 

Tento rok na našej škole pôsobilo aţ osem lektorov: Siti Anisya - Indonesia, Perizat 

Zhalalova - Kyrgyzstan, Zining Jin - Čína, Nurul Aulia Ridwan - Indonesia , Nurlan - 

Azerbajdzan ,Marianna - Brazilia, Femila Sari Nursyah - Indonesia, Geovane Schmitt – 

Brazília 

28.5. – 31.5. 2019 – Jazykovo – poznávací pobyt v Bavorsku  -  34 ţiakov druhého stupňa  

9.5. a 10.5. 2019  - English Star  -  do jazykovej súťaţe sa zapojilo 109 ţiakov školy  

 

Medzinárodný projekt Erazmus + K1,   mobility:  

 

 26.10. 2018 -  PaedDr. Zuzana Veľasová a Mgr. Martina Lošonská                     

hospitácie v Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro v Portugalsku. 

 16.11. 2018 – hospitácie kolegov z Langley Green Primary School v našej skole 

 8.3. 2019 – Mgr. Danica Hudobová a Mgr. Martina Lošonská, hospitácie v gréckej 

škole Dimotiko Scoleo Skoutareous v Skoutary- Serres 

 6.5. – 10.5.2019- Mgr. Eva Horníková a Mgr. Martina Lošonská, hospitácie v 

španielskej škole Escola Salvador Sanromá v meste Llinars del Vallés 

 13. 5. – 17.5.2019- Mgr. Veronika Hrustičová a Mgr. Martina Lošonská - hospitácie 

v rumunskej škole Scoala Gimnaziala Iustin Pirvu v mestečku Poiana Teiului. 

 ERASMUS+K1, sluţobná cesta - Cyprus,  8. 7.– 12. 7.2019, Z.: L. Olšavská 

 ERASMUS+ K2, získanie finančného grandu na kľúčovú kompetenciu 2  

 

Pilotný projekt na Slovensku: FENOMÉNY SVETA 

 

Tematický týţdeň vo februári bol fenomenálny. Všetci sme sa na vlastné oči 

presvedčili o tom, ţe Fenomény sveta môţu do slovenských škôl priniesť skutočný záţitok z 

učenia. Navyše, v závere týţdňa sme si pre ţiakov pripravili celoškolskú vedomostnú súťaţ s 

YouTuberom @Miroslav Bača. 

„Expedícia nás ZBLÍŢILA“ - bolo pre nás, pedagógov, veľmi hodnotné vyjadrenia ţiakov.  
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O nás na TA3: Na stovkách základných škôl na Slovensku testujú moderný typ výučby. Ţiaci 

druhého stupňa si na týţdeň oddýchli od beţného rozvrhu a nové informácie získavali inak - 

prostredníctvom videí a skupinových aktivít. Takýto týţdeň majú za sebou aj na jednej z 

bratislavských škôl. Deti si inovatívne vzdelávanie pochvaľovali, a atmosféra v triede bola 

pozitívna. 

V piatok 22.2.2019 prebehla tlačová konferencia pre pozvaných hostí, odborníkov 

a médiá, na ktorej riaditeľka školy Eva Horníková od prezentovala prebiehajúci projekt 

Fenomény sveta. 

Fenomény, ktoré formujú našu prítomnosť a predznamenávajú našu budúcnosť. Na 

kaţdý z nich sa ţiaci pozreli z rôznych uhlov pohľadu a výsledkom sú štyri perspektívy, ktoré 

spolu vytvárajú komplexný obraz o téme. Ţiakom ukazujeme svet v celistvosti a dopĺňame 

tým neúplný obraz, ktorý poskytujú jednotlivé špecializované predmety. 

 

Pilotný projekt na Slovensku: ŠKOLA INKLUZIONISTOV 

V rámci projektu školský špeciálny pedagóg v tomto školskom roku absolvoval 3 

workshopy organizované Nadáciou pre deti Slovenska.  

Prvá časť projektu nazvaného Nie je škola ako škola (nie je ţiak ako ţiak) bola zameraná na 

vzdelávanie učiteľov a druhá časť projektu na kúpu špeciálnych didaktických pomôcok pre 

ţiakov so zdravotným znevýhodnením alebo všeobecným intelektovým nadaním. Naša škola 

sa zapojila aj do rozšíreného výskumu inkluzívneho vzdelávania, ktorý na našej škole 

prebiehal 9.10.2018 formou rozhovorov s riaditeľkou školy, so školským špeciálnym 

pedagógom, s asistentom učiteľa a niekoľkými vyučujúcimi.  

3.12.2018 bol na našej škole realizovaný press event (tlačová konferencia) na 

podporu inkluzívneho vzdelávania. Prezentovali sme sa v niekoľkých médiách. 

Zoznam reportáţí: 

1. MARTÍZA - http://www.markiza.sk/neprehliadnite/1945569_inkluzivne-vzdelavanie-

moze-fungovat-v-praxi-aj-na-slovenskych-skolach 

2. EDUWORLD - https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/5446/inkluzivne-vzdelavanie-v-

praxi-skola-inkluzionistov 

3. TA3 https://www.ta3.com/clanok/1143142/podla-odbornikov-su-specialne-skoly-prezitok-

chcu-inkluzivne-skolstvo.html 

4. SME - https://tv.sme.sk/v/37285/vdaka-plesu-v-opere-spustili-program-skola-

inkluzionistov.html 

5. TOPKY - https://www.topky.sk/cl/5/1757081/Inkluzivne-vzdelavanie-moze-fungovat-v-

praxi-aj-na-slovenskych-skolach 

6. decembrový časopis SLOVENKA 

Sekundárnou súčasťou projektu bol Týţdeň vnímavej školy, ktorý sa u nás realizoval 

v termíne od 15.4.2019 do 24.4.2019. Tento rok sme sa zamerali na osoby so zrakovým 

postihnutím. Kaţdý deň ţiaci zaţili tematicky zamerané aktivity, ktorých cieľom bolo 

scitlivovanie témy inakosti a odlišnosti. 

 

Projekt - Modrá škola 

 

V školskom roku  boli akcie 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 sekundárne vzdelávanie. 

Nadácia BVS v roku 2018 prostredníctvom Grantového programu Naučme sa viac 

o vode podporila pravidelnú a dlhodobú výučbu o vode a vodárenstve na školách. Nové lopty 

https://www.topky.sk/cl/5/1757081/Inkluzivne-vzdelavanie-moze-fungovat-v-praxi-aj-na-slovenskych-skolach
https://www.topky.sk/cl/5/1757081/Inkluzivne-vzdelavanie-moze-fungovat-v-praxi-aj-na-slovenskych-skolach
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do škôl- v mesiaci október sme boli vybraní z 21 aktívnych základných škôl na území 

obchodného pôsobenia BVS. Aj našej škole bol odovzdaný nadačný dar – športové lopty 

a pitné fľaše. 

Zúčastnili sme sa a získali 3. miesto v projektovej súťaţi Festival vody. Cieľom 

festivalu bolo pomôcť školám aktívne zapájať ţiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu v 

oblasti environmentálnej výchovy. 

 

Projekt:  Zdravá škola  

 

Téma roka: Viem, čo zjem 

Cieľom je podporovať aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýţivy 

a porúch príjmu potravy. Podporovať pohybové aktivity, rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a 

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

zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín. Venovať pozornosť výchove k zdraviu 

v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému ţivotnému štýlu.V šk. roku 2018/2019 

sme v rámci projektu Zdravá škola pripravili rozhlasové relácie  k  Svetovému dňu duševného 

zdravia , k Svetovému dňu výţivy ,rozhlasovú reláciu k Týţdňu boja proti rakovine a RV ku  

Dňu  vody.Povedomie ţiakov o duševnom zdraví sme zvýšili rozhlasovými reláciami 

Downov syndróm a k Svetému dňu povedomia o autizme. 

V projekte Viem, čo zjem sme pokračovali 3. sériou prednášok na témy Hygiena 

a potraviny a Prevencia nesprávneho stravovania.  Prednášky boli vedené podľa  

pripravenej metodiky a pracovných listov. 

Prednáška  na tému Čas premien a prednáška Anorexia a bulímia bola pre ţiačky 7., 8. a  9. 

ročníka pripravená v priestoroch Ligy proti rakovine. 

Šesť učiteľov absolvovala seminár Prvá pomoc. 

 

Projekt ŠKOrec – Škola recykluje 

 

Veľká záhrada je časť eko-triedy o ktorú sa starajú naši ţiaci so svojimi  vyučujúcimi 

techniky a svetu práce. Súčasťou projektu Škorec je aj starostlivosť o ţivotné prostredie, 

a preto sme práve starostlivosť o ţivotné prostredie implementovali do osnov predmetu 

Technika do všetkých ročníkov.  

Všetci ţiaci pracovali na našej záhrade, aby bola krásna, zdravá a uţitočná.  Hrabali pokosenú 

trávu, ošetrovali vysadené rastlinky, trhali burinu, kopali a polievali. Postarali sme sa o 

vysadené s ľalie. Nahradili staré časti hmyzích hotelov za nové a  pripravili opory k novým 

rastlinkám a kríkom. 

Altánok v eko učebni vyuţívame počas jarných dní na stretnutie s rodičmi, záţitkové učenie 

a popoludňajšie aktivity ŠKD.  

 

OBLASŤ PREVENCIE 

Sociálno – patologických  javov, Výchova k manţelstvu a rodičovstvu, Prevencia šikany  

na škole 

 

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

deti pochopili nebezpečenstvo akejkoľvek formy šikanovania. Realizovali sme v spolupráci 

so školskou psychologičkou Evou Hlistovou projekt Odstráňme  šikanovanie na 1. a 2. 

stupni veku primeranou formou. Cieľom projektu je oboznámiť deti so všetkými formami 

šikanovania prostredníctvom modelových situácií. 

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

detí proti násiliu, ktorý pomáha riešiť agresiu, násilie, šikanovanie. Vypracovaný je tak, aby si 
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deti osvojili myslenie a reagovanie sociálne vyspelých detí a uplatňovali ho v rámci 

kaţdodenných interakcií s rovesníkmi. 

Naďalej pokračuje spolupráca s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru 

Bratislava IV s p. Npor. Mgr. Katarínou Vykydalovou  - pre 2. stupeň sa uskutočnili 

preventívne prednášky. 

Dobrovoľníci  Rovesníckej skupiny  sa  zúčastňovali na krúţkovej činnosti 

ARTRELAX.  

Naďalej pokračujeme v projekte Správaj sa zodpovedne  - na podporu 

komunikačných zručností a sebapoznania. V rámci Týţdňa proti drogám sme na hodinách 

etickej výchovy realizovali aktivity zamerané na podporu produktívneho trávenia voľného 

času.  

V rámci výchovy detí k tolerancii  bola odvysielaná rozhlasová relácia k Pamätnému 

dňu holokaustu a rasového násilia. Ţiaci 9.ročníka  navštívili Ţidovské múzeum a Múzeum 

holokaustu v Seredi.  

Pre ţiakov sa uskutočnila beseda  pod názvom Báť sa, či nebáť zameraná na rizikové faktory 

v období dospievania a ich vplyv na reprodukčné zdravie.  

Ţiaci 3. ročníka absolvovali besedu o šikanovaní a kamarátstve. Divadelné predstavenie 

s proti drogovou tematikou bolo určené pre ţiakov 8.a 9. ročníka.  
 

Finančná gramotnosť 

 

Pri výučbe finančnej gramotnosti kladieme dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa 

týkajú boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa. 

Cieľom je naučiť ţiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti 

a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej 

budúcnosti. Dôraz sa kladie na praktické vyuţitie poznatkov a prepojenie s realitou, nielen na 

nadobudnutie teoretických vedomostí. Predpokladáme, ţe ţiak bude ovládať pojmy 

vyskytujúce sa v jednotlivých témach. Toto ovládanie znamená, ţe ţiak rozumie zadaniam 

úloh, v ktorých sa tieto pojmy vyskytujú, vie ich správne pouţiť pri formuláciách svojich 

odpovedí, vie dôleţité pojmy stručne opísať (definovať). 

Stanovené témy sú: 

1. Človek vo sfére peňazí 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie ţivotných potrieb – Príjem a práca 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

5. Úver a dlh 

6. Sporenie a investovanie 

7. Riadenie rizika a poistenie 

 

 

Krúţková činnosť 
 

V školskom roku 2018/2019 sa v našej škole uskutočňovali tieto krúţky: 

 

 Hravá angličtina pre 1. a 2. ročník 

 Hravá angličtina pre 3. a 4. ročník 

 Vedecké pokusy pre začiatočníkov 

 Vedecké pokusy pre pokročilých 

 Zdravé varenie 

 Minibastet (MBK) 
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 Florbal pre 1. stupeň 

 Florbal pre 2. stupeň 

 S výtvarnou okolo sveta 

 Wats English 

 Keramika 

 Logické hry a šach 

 Naprogramuj si robota 

 Futbal 

 Artrelax 

 Hip- hop a moderný tanec 

 Športmix 

 Hellen Doron English 

 Hra na flautu 

Väčšinu krúţkovej činnosti zastrešovala organizácia „Krúţky v škole“.  

Minibasket zastrešovala MBK Karlovka, Artrelax – pani psychologička Eva Hlistová,  

Furtbal- pán tréner Gálik, Hellen Doron English-  pani Ryšavá 

Krúţková činnosť je veľmi praktická aj pre rodičov, nakoľko dieťa je v školskom klube 

a zároveň navštevuje krúţkovú činnosť. 

 

Dobrovoľnícka činnosť  

 

- Deň narcisov 

- Biela pastelka 

- Naše MESTO –  nadácia PONTIS - so 40 dobrovoľníkmi sa nám podarilo 

vymaľovať všetky šatne na prízemí školy – „Šatne v novom šate“ 

- Deň dobrovoľníctva v spolupráci s rodičmi -  jarné upratovanie v areáli školy 

 

Deň otvorených  dverí, 3. apríl 2019 

 

            Privítali sme budúcich prváčikov v sprievode svojich rodičov. Pekne vyzdobené 

triedy, učebne a chodby lákali deti vyskúšať si všetko, čo ich zaujímalo: interaktívne tabule, 

učebné pomôcky,  učebnice,  zošity,  popozerali si odborné učebne biológie, fyziky, chémie, 

hudobnej výchovy a učebne cudzích jazykov, kniţnicu,  záţitkovú miestnosť, priestory ŠKD, 

telocvičňu a jedáleň. V učebni chémie   boli pripravené zaujímavé pokusy  a  veľký 

záujem  bol  o modelovanie v technickej učebni.  Rodičia sa počas prehliadky  mali 

moţnosť  porozprávať  s  pani učiteľkami  o škole a organizácii  výchovno – vzdelávacieho 

procesu najmä  v 1. ročníku.    

 

KONFERENCIA obhajoby záverečných prác ţiakov 4. ročníka, 9.5.2019 

 

Prítomní rodičia mali moţnosť vidieť a počuť prezentačné schopnosti svojich detí po 

niekoľko mesačnej práci s mentorkou, mentorom projektovej práci. 

 
Ţiaci 2. aţ 4. ročníka sa zúčastnili ŠvP v Kremici – Skalke, kde absolvovali aj plavecký 

výcvik. 
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DEŇ ŠKOLY, 24.6.2019  – „Športovci v pohybe“ 

 

Myšlienkou projektu je podporovať deti a mládeţ k športovým aktivitám a zdravému 

ţivotnému štýlu, ktorý má byť kaţdodennou súčasťou ich ţivota uţ od malička. 

Uţili sme si zábavu, tanec i  netradičné športy vďaka animátorom stepup. Všetci zúčastnení si 

pochutnali na obede pod holým. 

 

Športový deň  

 

3.júna sme oslávili MDD športovaním. Korene stromov boli zmáčané daţďovou 

vodou, preto sa súťaţilo v telocvični a v jej okolí. Najšportovejšou triedou sa stala VI. B. NAJ 

ŠPORTOVEC školy je MIROSLAV MICHVOCÍK. 

 

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA, 27.6.2019,  k záveru školského roka 2018/2019 

 

 Slávnostné oceňovanie najlepších ţiakov.  

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

 Slávnostný príhovor riaditeľky školy – vyhodnotenie školského roka. 

 

Starostka MČ Bratislava - Karlova Ves, Dana Čahojová, udelila v júni 2019 ocenenie 

ŢIAK ROKA  Matejovi Kočišovi ţiakovi 9. ročníka,  za výborné študijné výsledky a vzornú 

reprezentáciu školy a mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 

 

Ocenenie PZ pri príleţitosti Dňa učiteľov starostkou MČ Karlova Ves 

 

bolo udelené Mgr. Monike Kolinskej: 

Za celoţivotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, za 

výsledky regionálneho a celoslovenského významu, ktoré šíria dobré meno školstva v 

mestskej časti. 

 

Súhrn aktivít realizovaných Školským detským parlamentom v šk. r. 2018/2019 

 

Školský detský parlament pri ZŠ na Karloveskej ulici 61 v Bratislave reprezentuje 

ţiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľke  a vedeniu školy. V tomto školskom 

roku mal ŠDP 22 členov. Predsedom bol Artur Vydarený, zástupcom Adriana Motúzová, 

koordinátorom Mgr. Art. Zlatica Šomorjai. 

Na základe zhodnotenia svojej doterajšej činnosti a jej skvalitnenia,  sa členovia 

parlamentu rozhodli vytvoriť tímy, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé aktivity počas celého 

roka. Vytvoril sa tak dostatočný časový priestor na diskusiu, organizáciu i realizáciu  

naplánovaných aktivít. Týmto krokom sa zároveň zvýšil pocit zodpovednosti a samostatnosti. 

Uskutočnenie naplánovaných akcií: Hodnotenie čistoty tried, Dotazníky o zlepšení 

ţivota školy – spracovanie a vyhodnotenie, Mikuláš, Zbierka sladkostí pre detský domov,  

Vianočná výzdoba,  Valentínska pošta, Týţdeň s knihou, Deň učiteľov, Tanečný slnovrat. 
Pri príprave a organizácii jednotlivých podujatí viedli konštruktívne diskusie, učili sa 

argumentovať, kriticky hodnotiť výsledky svojej práce a navrhnúť opatrenia na moţné 

zlepšenie. Učili sa zodpovednosti a samostatnosti. K úspešnému roku pomohli aj pravidelné 

stretnutia v ranných hodinách alebo počas veľkej prestávky. 

O svojej činnosti pravidelne informovali pani riaditeľku na spoločných stretnutiach.  

 

 

https://zskarloveska61.edupage.org/news/#1050
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10.) Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

Naša škola bola otvorená 1. septembra 1969. Je plno organizovaná, má 9 ročníkov. V 

školskom roku 2018/2019 na prvom stupni v ročníkoch 1 - 4  bolo 11 tried, na druhom stupni 

v ročníkoch 5 - 9 je 9 tried.  
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 2015/2016: 

Opravy s finančnou podporou MČ Karlova Ves a OZ Rodičovské zdruţenie pri ZŠ 

Karloveská 61:  

 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 z 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 

 

V školskom roku 2016/2017 

Opravy s finančnou podporou MČ Karlova Ves a OZ Rodičovské zdruţenie  pri ZŠ 

Karloveská 61:  

 

 Rekonštrukcia školskej kuchyne: Výmena podlahovej krytiny, obkladu, elektriny, 

svietidiel, zabezpečenie nových kotlov, pultov a malého spotrebného materiálu. 

 Zabezpečenie internetového pripojenia v ŠJ. 

 Technické vybavenie kancelárie vedúceho školskej jedálne – 2x PC, tlačiareň 

 Zabezpečenie čipového systému – hardvér a softvér, zakúpenie čipov pre stravníkov 

 Maľovanie a bezpečnostné úpravy v admin trakte školy. 

 Modernizácia zborovne, kancelárie ZRŠ a riaditeľne školy. 

 Objednávka nového koberca na chodby v admin. časti školy. 

 Výmena PC v zborovni školy 

 Zmena umiestnenia a inštalácie školského servera 

 Objednané a doručené učiteľské zápisníky a perá 

 Úprava a výmena tabúľ v triedach. 

 Montáţ sklenených vitrín pri hlavnom vchode do školy 
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 zakúpenie aSc Agendy – softvér, rozšírený balík, vyuţívanie EŢK, ETK 

a Katalógových listov 

 

V školskom roku 2017/2018 

Opravy s finančnou podporou OZ Rodičovské zdruţenie  pri ZŠ Karloveská 61:  

 

 maľovanie školskej jedálne 

 výmena výdajových okien v ŠJ 

 rekonštrukcia odbornej učebne technickej výchovy 

 obnova skladu učebníc 

 dodávka  a montáţ nových školských lavíc a stoličiek pre mladší školský vek 

 zabezpečenie kancelárskeho nábytku z firmy Bartex, poďakovanie pani Šeršeňovej 

 výmena nábytku v triede na prízemí 

 maľovanie 2 tried a chodby na 1. poschodí 

 výmena a lepenie ochranných prostriedkov na schody, farebné označenie 

 kosenie  a úprava školského areálu 

 Úprava a výmena tabúľ v triedach, inštalácia dataprojektorov 

 príprava kabinetu a miestnosti pre špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa 

Opravy s finančnou podporou MČ Karlova Ves  

 

 Oprava strechy nad šatňami 

 Úprava vykurovacieho systému na uzavretý – odpojenie kúrenia od expanzných nádrţi 

umiestnených na streche, nahradenie tlakovými nádobami inštalovanými v kotolni.  

 Výmena vchodových dverí do školskej kuchyne/vchod na zásobovanie potravinami.  

 

V školskom roku 2018/2019 

Opravy s finančnou podporou MČ Karlova Ves  

 výmena kuchynského robota v hodnote 6.500,- € 

 bezbariérový vchod do budovy s telocvičňou 

Opravy s finančnou podporou OZ Rodičovské zdruţenie  pri ZŠ Karloveská 61:  

 

 maľovanie a príprava miestností pre 1. ročník vo vedľajšej budove školy 

 výmena osvetlenia v nových triedach 1. ročníka 

 montáţ interaktívnych tabúľ, dataprojektorov 

 objednávka  a inštalácia nových notebookov pre vyučujúce 1. ročníka 

 výmena elektrických poistiek 

 výmena a lepenie ochranných prostriedkov na schody 

 

Spolupráca s OZ Rodičovského zdruţenia pri ZŠ karloveská 61, pod vedením 

predsedníčky rozšíreného výboru rodičov Ing. Danici Kobydovej je nadštandardná. 

Hospodárka OZ Slavomíra Mészárosová vydáva na začiatku školského roka usmernenie 

k čerpaniu financií z OZ na základe schváleného rozpočtu v novembri príslušného školského 

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

Príloha č. 1 

PROTOKOL PRÁVNEHO SUBJEKTU  

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2 0 1 8 (podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 

Vypracovala: Denisa Pipíková, ekonómka školy 

Príloha č.2 

Rozpočet a čerpanie prostriedkov  RZ pri ZŠ Karloveská 61 na rok 2017 

Vypracovala: Slavomíra Mészárosová, hospodárka RZ 

 

2. SWOT analýza - autoevalvácia školy  

Silné stránky školy 

 Pedagogický zbor /skúsenosti, aktívny 

vek, odborné vzdelanie/ 

 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 

 Výučba 2. cudzieho jazyka od 6. 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 

 Zavedenie elektronických triednych kníh, 

ţiackych kniţiek, elektron. výkazov 

 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/ 

 Modernizácia školskej kuchyne – 

ZDRAVÁ STRAVA 

 Školský klub detí – pestré aktivity, 

Slabé stránky školy 

 Zmeny v pedagogickom zbore, 

triednictve /odchody na materskú 

dovolenku – v súčasnosti 5 uč./ 

 absencia parkoviska v blízkosti školy 

 Absentujúca beţecká dráha – 

momentálne v prípravnej fáze budovania 
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odborný personál, väčšina oddelení 

v druhej budove školy 

 Veľký areál školy s dopravným, 

volejbalovým, basketbalovým ihriskom. 

 EKO trieda v školskom parku 

s dreveným altánkom 

 Zahraničný pobyt ţiakov 2.stupňa 

v anglicky a nemecky hovoriacej krajine 

 ERASMUS+ K1, K2 – medzinárodný 

projekt 

 Odborné učebne /chémie, fyziky, 

biológie, informatiky, dejepisu 

a geografie, ANJ, HUV, NEJ/ 

 Aktívna práca školskej psychologičky: 

psychologické poradenstvo, preventívne 

programy 

 Pomoc integrovaným ţiakom priamo na 

vyučovacej hodine – asistent učiteľa 

 Práca školského špeciálneho pedagóga 

 Integrácia nadaných ţiakov 

Príleţitosti školy 

 Vyučovanie podľa rámca EUR, moderné 

vyučovacie metódy podporujúce kritické 

myslenie ţiakov 

 Pilotná škola v SR vo viacerých 

projektoch  

 Zapájanie sa do celoslovenských 

projektov a súťaţí 

 Propagácia školy v medzinárodných 

projektoch  

 Dobre fungujúce poradné orgány školy: 

metodické zdruţenia a predmetové 

komisie 

 Tvorba inkluzívneho tímu 

 denne: 8,00 - 8,10 h – Ranná 

komunita s TU 

 Propagácia školy v miestnych 

a slovenských médiách 

 Imidţ školy, aktuálna webová stránka 

školy 

Ohrozenia školy 

 Počet ţiakov, ktorí odchádzajú na SŠ – 

8-ročné gymnáziá, bilingválne gymnáziá 

a SŠ 

 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 
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http://zskarloveska61.edupage.org/? 

 Viac finančných prostriedkov získaných 

z 2% z daní 

 

Opatrenia na odstránenie slabých stránok (nedostatkov): 

 

Z fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení máme schválenú modernizáciu 

osvetlenia pred a v telocvični v celkovej hodnote 14 000,- € Taktieţ z  fondu rozvoja športu 

a telovýchovných zariadení máme schválených 10 000,- € na revitalizáciu školského areálu, 

konkrétne beţeckú dráhu. V týchto dňoch riaditeľka školy intenzívne spolupracuje 

s oddelením správy budov,  vedúcou p. Ďuricovou z MiÚ Karlova 

 

Školské stravovacie zariadenie – Školská jedáleň 

Vedúci Š J – Marek Ravasz 

Školská jedáleň realizovali projekty, podporované Európskou úniou: 

1. Školský mliečny program na podporu zdravej výţivy 

2. Školské ovocie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny od domácich pestovateľov 

 
Koncepcia rozvoja školy 2019 – 2024 

 

PARTNERSTVO – TRADÍCIE – NOVÉ TRENDY 
nadväzuje na predchádzajúcu koncepciu rozvoja školy 2014 - 2019 a jej analýzu, aktuálny 

stav školy, tradície a silné stránky školy. Vychádza zo sociálnej, spoločenskej, demografickej 

a ekonomickej analýzy školy. 

 

Hlavný cieľ: 

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

 

Zameranie školy: 

- Osobnostný rozvoj – zamestnancov a ţiakov 

- Cudzie jazyky – vyučovanie 2 cudzieho jazyka od 6. ročníka – spestriť ponuku CJ 

- Environmentálna výchova - vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov 

- IKT – vedieť efektívne vyuţívať IK techniku a získané informácie 

- Detské práva – dodrţiavať práva všetkých ţiakov - intaktných , zdravotne 

znevýhodnených, cudzincov 

 

Vízia školy: 

 Vo väčšine  našich škôl je výučba stále rozčlenená podľa vyučovacích hodín. Pritom 

v praxi človek rieši vzniknuté situácie a problémy inak, komplexnejšie, lebo vyuţíva znalosti 

z rôznych oblastí. To je aj podstatou prierezovej výučby a je to presne to, ako chceme naučiť 

rozmýšľať aj našich ţiakov.  

Edukačný proces je potrebné orientovať na rozvíjanie kompetencií ţiakov, najmä na 

rozvíjanie najdôleţitejších kľúčových kompetencií, čo je moţné prostredníctvom rôznych 

obsahov, v rôznych predmetoch alebo oblastiach vzdelávania. Poţiadavky na výchovno-

vzdelávacie výsledky ţiakov nemôţu byť teda prioritne viazané na špecifiká jednotlivých 

vyučovacích predmetov, ale dotýkajú sa univerzálnejších znalostí, schopností, zručností, 

postojov a hodnôt, ktoré beţne potrebujeme vo svojom ţivote a ktoré sú vyuţiteľné v 

mnohých ţivotných situáciách i pracovných oblastiach. 

 

http://zskarloveska61.edupage.org/
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Vytvoriť podmienky pre denné ranné komunity 

- nenásilne preladia ţiakov na vyučovanie 

- umoţňujú vyjadrovať svoje pocity a vytvoria nenásilnú motiváciu smerom 

k učeniu 

- 8,00 – 8,10 h – ranná komunita s triednou učiteľkou 

- Zabezpečiť prípravu metodického materiálu k ranným komunitám 

 

Vytvárať podmienky pre rovesnícke vzdelávanie – vzájomné učenie sa 

Jedna z  foriem rozvoja kompetencií ţiakov, v  rámci ktorej vyuţívajú svoje zručnosti 

a vedomosti pri riešení problémov v konkrétnych situáciách. Prínosom je aj práca v tíme, 

ktorej je tieţ potrebné sa priučiť. Je to teda príleţitosť pre osvojenie si jej základov, 

zoznámenie sa so skupinovou dynamikou, zručnosťami, ako riešiť konflikty v tíme. 

 

Vytvoriť priestor pre splnenie 2 podmienok:  

1. zmeniť spôsob vyučovania vo formálnom vzdelávaní,  

2. viac prepojiť formálne a neformálne učenie sa a tým eliminovať 

negatívne postoje ţiakov k škole a k vzdelávaniu 

 

Poskytovať rodičom a  ţiakom kariérové poradenstvo 

 

Podporovať prácu školských koordinátorov a preventistov: 

 

Vytvorenie INKLUZÍVNEHO tímu - personálne posilnenie 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy: 

- v pedagogickej oblasti 

- v oblasti personálnych zdrojov 

- v oblasti spolupráce s rodičmi 

- v oblasti materiálno-technických podmienok  

 

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 

 Vybaviť ţiakov základnými jazykovými zručnosťami, ako je slovná zásoba a jazyková 

vybavenosť, ktoré tvoria nevyhnutný základ pre vývoj vyšších úrovní čitateľskej 

gramotnosti. Realizovať skupinové čitateľské projekty rozvíjajúce sociálne zručnosti 

ţiakov. 

 Školský  elektronický časopis – redakčná rada -  zabezpečiť  elektronické prepojenie 

s vyuţitím ponúkaných technických vymoţeností. 

 Metodická pomoc k téme osobnostný a sociálny rozvoj ţiakov, vyučovanie 

psychologických tém v škole a rozvíjanie emocionálnej inteligencie ţiakov. 

 V rámci prevencie realizovať programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie 

konfliktov medzi ţiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií v triedach a 

prácu so skupinovou dynamikou. 

 Organizovať jazykovo-poznávacie pobyty do štátov EU – motivácia učiť sa cudzie 

jazyky 

 Medzinárodný projekt ERASMUS+ - obohatiť o kľúčovú akciu 2  (KA2) 
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 Zapájať ţiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak 

jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a 

kultúrnej rozmanitosti Európy. 

 Organizovať školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a zúčastňovať sa vyšších kôl 

týchto súťaţí. 

 Zapojiť sa do celoslovenského programu Školy, ktoré menia svet v rámci rozvoja 

občianskych kompetencií a výchovy k aktívnemu občianstvu - Program prepája 

občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor 

na to, aby ţiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, 

a tieţ získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov 

 Realizovať environmentálny program školy. 

 Realizovať program Vnímavá škola - Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie 

odlišností 

 Kaţdoročne zabezpečiť celoslovenské testovanie pohybových predpokladov ţiakov  

1. ročníkov základných škôl.  

 Zabezpečiť lyţiarsky výchovno-výcvikový kurz, školy v prírode a plavecké výcviky 

na 1. a 2. stupni. 

 Monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov ţiakov – prostredníctvom 

firmy Exam, NúNCEM 

 Ukončiť primárne a niţšie sekundárne vzdelávanie výstupom v podobe prezentovania 

dlhodobého projektu. 

 Zapájanie ţiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania 

dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi 

organizáciami v lokalite školy. 

 Rozvíjať a podporovať ţiakov v záujmových krúţkoch, spolupráca s OZ Krúţky  

v škole 

 Integrovať nadaných ţiakov, zdravotne znevýhodnených a ţiakov so špeciálno-

vzdelávacími potrebami. Vypracovať a hodnotiť individuálne VVP. 

 Podporovať rozvoj artefiletiky - stavia na záţitkovom poznávaní človeka a umoţňuje 

rozvoj emotívnej, sociálnej i tvorivej stránky ţiakovej osobnosti 

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

športových aktivitách. 

 Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí 

a ţiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v 

oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov. 

 Akceptovať podnety ţiackej školskej rady – školského parlamentu pri tvorbe 

programu školy, podporovať participáciu ţiakov a ich zákonných zástupcov na tvorbe 

školského poriadku. 

 Rešpektovať školské zariadenia: ŠKD a ŠJ  ako neoddeliteľnú kvalitnú súčasť školy. 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti personálnych zdrojov 

 

 Zabezpečiť vhodné podmienky pre participáciu metodických orgánov na procesoch 

riadenia školy, na podporovaní vytvárania priaznivej sociálnej klímy v triednych 

kolektívoch, na zlepšovaní vzájomných vzťahov medzi ţiakmi a učiteľmi, medzi 

ţiakmi navzájom. 

 Vnútornú kontrolnú činnosť zamerať na systematické sledovanie kvality výchovy a 

vzdelávania v kontexte inkluzívneho vzdelávania, na výchovu a vzdelávanie detí a 

ţiakov so ŠVVP. 
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 Systematicky hodnotiť prínos kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov školy a následne identifikovať zmeny v ich postoji k riadeniu 

výchovno-vzdelávacieho procesu za účelom zvyšovania efektivity a kvality 

vyučovania. 

 Podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti interkultúrneho vzdelávania so zameraním 

na deti cudzincov 

 V štruktúre riadenia vyuţívať odborné a osobnostné predpoklady zamestnancov – 

zmena organizačnej štruktúry školy. 

 Pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania vytvárať inkluzívne tímy. 

 Vytvoriť podmienky pre vznik nových pozícií: sociálny pedagóg, projektový manaţér. 

 Demokratický a humánny prístup k zamestnancom školy, rozvíjať dobré medziľudské 

vzťahy a vytvárať pokojnú tvorivú atmosféru. 

 Zabezpečiť kvalitné a objektívne hodnotenie pedagogických  a odborných 

zamestnancov – na základe návrhov priamych nadriadených finančne odmeňovať 

zamestnancov školy (osobné ohodnotenia, odmeny) 

 Získavať finančnú podporu pre školu pomocou projektov a grantov. 

 Spolupracovať s MŠ v Karlovej Vsi, s PZ BA 4, CPPPaP na Fedákovej ulici, 

Nadáciou Pontis, Nadáciou pre deti Slovenska. 

 Spolupracovať s Pedagogickou fakultou UK – pedagogická prax študentov. 

 Budovať pozitívny imidţ škola, propagovať a zviditeľňovať jej výsledky. 

 V spolupráci so zriaďovateľom plánovať rekonštrukcie a opravy. 

 Spresniť poţiadavky na prácu triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora 

projektov a vedúcich MZ a PK. 

 Zabezpečiť externé hodnotenie kvality školy podporujúce seba hodnotiace procesy 

a rozvoj školy. 

 Hodnotiť pracovné výkony správnych zamestnancov. 

 Pravidelne sa stretávať na poradách s administratívnymi zamestnancami. 

 Tvorba vnútorných predpisov - evidencia, oboznamovanie, archivácia. 

 V spolupráci s ekonómkou školy vytvárať ročný návrh rozpočtu. 

 zodpovedne spravovať komplexný systém finančného riadenia, zabezpečujúceho 

dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a dodrţiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, v zmysle  

zákona č.  357/2015  o  finančnej  kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v zmysle neskorších úprav 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti spolupráce s rodičmi 

 

 Ponúkať rodičom moţnosti zúčastňovať sa rodičovských skupín organizovaných 

školskou psychologičkou. Zabezpečiť propagáciu týchto stretnutí. 

 Skvalitniť konzultačné sluţby pre rodičov a ţiakov. Dohodnúť si konzultačné hodiny 

v stránkové dni.  

  V procese výchovy uplatňovať princíp sociálneho konsenzu, čo znamená 

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

výchovy ţiakov. 

 Otvoriť školu širokej verejnosti a organizovať podujatia školy za účasti rodičov (napr. 

v Karloveskom centre na Molecovej ul.) 

 Realizovať dni otvorených dverí. 

 Vedieť osloviť rodičov o poskytnutie sponzorských darov a iných moţností 

spolupráce  so školou. 
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 Vypracovávať návrh rozpočtu čerpania finančných prostriedkov z OZ 

Rodičovského zdruţenia pri ZŠ Karloveská 61. 

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

v konkurenčnom prostredí na trhu vzdelávania 

 Umoţniť rodičom prístup k aktuálnym udalostiam v škole prostredníctvom webovej 

a facebookovej stránky školy. 

 Rozvíjať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom, partnerskými a inými inštitúciami 

(Rada rodičov a Rada školy). 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti materiálno-technických podmienok  

 Uplatňovať riešenia z analýzy - Štúdia vzorovej hĺbkovej obnovy školskej budovy  

p. Ladislava Piršela, Slovenská rada pre zelené budovy. Zasadzuje sa o to, aby sa 

ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným 

prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali beţnou vecou. 

 Zabezpečiť výmenu osvetlenia, najmä v telocvični a na prízemí školy. 

 Farebne spestriť ţiacke šatne na prízemí školy. 

 Zabezpečiť reguláciu kúrenia v priestoroch ŠKD. 

 Zabezpečiť dostatočné vychladenie primárneho média - regulátorom diferenčného 

tlaku (podľa poţiadaviek BAT). 

 Výmena čerpadla ústredného kúrenia  (z roku 1969). 

 Vyuţiť poradenstvo projektového manaţéra MČ Karlova Ves pri tvorbe projektov  

zo štrukturálnych fondov a ESF na  modernizáciu školy. 

  Zintenzívniť rýchlosť internetového pripojenia a výkonnú wifi sieť na kaţdej chodbe 

– spolupráca s nový školským internetovým providerom - SWAN 

 Zabezpečiť bezbariérový prístup do školy – vchod do vedľajšej budovy 

 Vybudovať beţeckú dráhu a upraviť doskočisko v areáli školy.  

 Modernizovať dopravné a vybudovať multifunkčné ihrisko. 

 Na chodbách a v eko učebni vybudovať relaxačné zóny. 

 

Záver: 

V našej škole vnímame učenie ako spoznávanie sveta, v ktorom ţijeme a budeme ţiť. 

Vedieme deti k poznaniu svojej ceny, k pozitívnemu vyuţívaniu svojich schopností súčasnej 

dobe veľmi potrebné. Snaţíme sa posilniť vzťahy  medzi všetkými členmi našej školy, 

vrátane rodičov a známych, aby sme vytvorili priateľské prostredie pre naše deti. Okolie školy 

ponúka oázu zelene a pokoja, kde sa všetci, malí aj veľkí, podieľajú na vytváraní pozitívneho 

prostredia. Našou pýchou sú moderne vybavené učebne pre bohaté odovzdávanie vedomostí a 

skúseností. Ţiakom ponúkame pestrú mimoškolskú činnosť a športové aktivity. Pevné 

hodnoty vychádzajú z tradície a naši pedagógovia ich dokáţu spájať so súčasnými trendmi. 

Naša škola je partnerom ţiakov a rodičov.  

Nezastupiteľnú úlohu v edukačnom procese má výučba ľudských práv, ktoré sa 

začínajú právami dieťaťa. Umoţňujú mu vyuţívať svoje schopnosti, vedomosti a talent na 

uspokojovanie potrieb a túţob. Ľudské práva umoţňujú jednotlivcovi ţiť plnohodnotne.  

V koncepcii rozvoja školy ponúkam aktivity, ktoré na jednej strane rešpektujú 

štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím 

programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi a neformálnymi činnosťami budujú 

kritické myslenie ţiakov, ich argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v 

súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, podnecujú záujem 

ţiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, a tým pozitívne 

prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.  
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Všetky dosiahnuté úspechy sa nám podarilo dosiahnuť vďaka učiteľom, pedagógom, 

správnym i administratívnym zamestnancom školy, dobrej spolupráci s MČ Karlova Ves 

a hlavne dobrou spoluprácou s rodičmi našich ţiakov. Kolektív, ktorý sa formoval počas 

predchádzajúcich školských rokov 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: 

 

1. Mgr. Eva Horníková – riaditeľka školy 

2. Mgr. Ján Kristín – zástupca riaditeľky školy  

3. Mgr. Simona Matuská – vedúca ŠKD 

4. Marek Ravasz - vedúci školskej jedálne 

5. Vedúce poradných orgánov školy: MZ a PK 

6. 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 riadenia a rozvoja školy na roky 2014 – 2019 

 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 

 


