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Návrh na uznesenie 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní  

 

 

A/                                                             schvaľuje  

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

Železničná 14, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa za školský rok 2019/2020.  

 

 

 

B/                                                                   žiada 

 
Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07  Bratislava  

 

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

na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2020.  

 

 

 

 

Dôvodová správa 

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

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

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení vypracovať a predložiť správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za predchádzajúci školský rok na schválenie 

zriaďovateľovi. 

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

vyjadrenie. Výsledky hospodárenia základnej školy za predchádzajúci kalendárny rok sú 

spracované v prílohe. 

     V zmysle vyššie uvedenej vyhlášky predkladáme na schválenie Správa o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná 14, 821 07 

Bratislava za školský rok 2019/2020 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa.  
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Uznesenie spoločnej komisie 
Uznesenie č. 19/2020 zo dňa 25.11.2020 

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

Železničná ul. č. 14 Bratislava za školský rok 2019/2020. 

Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú 
 

A/                                                             schváliť  

 

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

Železničná 14, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa za školský rok 2019/2020.  

 

B/                                                            požiadať 

 

Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07  Bratislava  

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

na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2020.  

 

Počet prítomných:  15 

Hlasovanie: ZA:   15  /  PROTI:  0    /  ZDRŽAL SA:  0    

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 268/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020 

 

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

Železničná ul. č. 14 Bratislava za školský rok 2019/2020. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

A/                                                             schvaľuje  

 

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

Železničná 14, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa za školský rok 2019/2020.  

 

B/                                                                   žiada 

 

Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07  Bratislava  

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

na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2020.  

 

Počet prítomných:  10 

Hlasovanie: ZA:   10   / PROTI:  0    /ZDRŽAL SA: 0  / NEHLASOVAL: 0 
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Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Základnej školy Železničná 14,  821 07 Bratislava,  

za školský rok 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, október 2020 

 

Spracovala: Mgr.Andrea Macháčová 

 

 

  



5 

 

 

 

Správa 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy Železničná 14,  

 821 07 Bratislava, za školský rok 2019/2020. 

 

Predkladá: 

 

Mgr. Andrea Macháčová, v.r. 

riaditeľka  ZŠ 

 

  

Prerokované v Rade školy pri ZŠ Železničná 14 

dňa  .................... 

 

Stanovisko rady školy: 

Rada školy odporúča Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

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

vzdelávacej činnosti  ZŠ Železničná 14, za školský rok 

2019/2020 

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

 predseda Rady školy pri ZŠ Železničná 14 

 

                                    Stanovisko zriaďovateľa:  

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

                                    Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

                                    Základnej školy Železničná 14 za školský rok 2019/2020 

 

 

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

                                                                JUDr.Ing. Martin Kuruc 

                                                      starosta MČ Bratislava - Vrakuňa 
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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2005 

3. Plán práce ZŠ Železničná 14 na školský rok 2019/2020. 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií. 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Železničná 14.. 
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Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Základnej školy Železničná 14, za školský rok 2019/2020. 

1. 

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

 

1.   Názov školy Základná škola, Železničná 14,Bratislava - Vrakuňa 

2.   Adresa školy Železničná 14, Bratislava 

3.   Telefónne číslo 02/45247092, 02/45247964, fax: 02/45247092 

4.a   Internetová adresa www.zszelba.sk   

4.b   e-mailová adresa office@zszelba.sk 

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

Bratislava 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr.Andrea Macháčová riaditeľka školy  

Mgr.Jana Kalinková zástupca riaditeľa školy pre I.stupeň  

Ing.Anna Murcinová zástupca riaditeľa školy pre II.stupeň a ŠKD 

Mgr.Veronika Takáčová tajomníčka školy 

Helena Jurányiová vedúca ŠJ 

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

7.1) Údaje o rade školy: 

 

Členovia   RADY ŠKOLY   

Mgr.Ivona Kissová              predsedníčka  RŠ, za pedagogických pracovníkov 

Mgr.Veronika Takáčová                    podpredsedníčka  RŠ, za nepedagogických zamestnancov                                                                     

Mgr.Miroslav Ružička                      za pedagogických pracovníkov 

Mgr.Jana Benedikovičová                       za  rodičov 
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Ing.Radoslava Andruchová  za rodičov 

Mgr.Robert Greizinger               delegovaná  MZ MČ Bratislava - Vrakuňa 

Ing. Zuzana Schwartzová            delegovaná  MZ MČ Bratislava - Vrakuňa 

Ing.Tomáš Galo                                delegovaný MZ MČ Bratislava – Vrakuňa 

Ing.JUDr.Marek Zajíček                    delegovaný MZ MČ Bratislava - Vrakuňa 

Ing.Mustafa Habirkou za rodičov 

Mgr.Zuzana Brunclíková, PhD. za rodičov 

 

Členovia rady školy v školskom  roku 2019/2020 svoju činnosť vykonávali v zmysle schváleného 

Plánu práce na rok 2019/2020 a v súlade s platným Štatútom RŠ. 

Nakoľko sa v tomto školskom roku vyskytli nepredvídateľné okolnosti vírusu Covid – 19 a boli 

karanténne obmedzenia,  členovia rady školy sa stretli len jedenkrát a to dňa 9.10.2019. 

Hlavnými bodmi stretnutia boli: 

-Informácie o počtoch žiakov v ZŠ, ŠKD, ŠJ, Plán školy na školský rok 2019/2020, Revidovanie 

školského vzdelávacieho programu na šk. rok 2019/2020,Školský poriadok, Plán profesijného 

rozvoja, Plán aktivít 2019/2020, Projekty školy, Potrebné opravy 

 

7.2 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy 

 

Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy 

Poradný orgán Vedúci poradného orgánu 

MZ ŠKD Martina Láslopová 

MZ 1.- 4.ročník Mgr.Monika Paiserová 

PK slovenského jazyka, dejepisu a obč. výchovy Mgr. Miroslav Ružička 

PK cudzích jazykov II.stupeň Ing. Mariana Pilátová 

PK cudzích jazykov I.stupeň Mgr.Adriana Mosná 

PK matematiky, fyziky, informatiky Mgr.Daniela Starovičová 

PK biológie, geografie a chémie  Mgr.Helena Sroková 

PK výchovných predmetov 

VYV,TEV,HUV,NBV,ETV 

Mgr. Dana Majdová 
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poradné orgány – výchovná činnosť  

Pedagogická sekcia I.stupeň PaedDr. Iveta Martinkovičová 

Pedagogická sekcia II.stupeň Ing. Mariana Pilátová 

Ostatné poradné orgány a koordinátori činností 

Pedagogická rada Gremiálna rada 

Rada školy Rada rodičov 

Pracovná porada  

Koordinátori: Výchovy k manželstvu a rodičovstvu, Zdravej školy, Športu, Drogovej 

prevencie, Žiacky parlament, Enviromentálnej výchovy, Ľudských práv, Masmediálnej 

komunikácie, Zážitkového učenia 

 

Činnosť metodických a poradných orgánov riaditeľky školy bola v tomto školskom roku do veľkej 

miery poznačená dištančnou formou vzdelávania a nemožnosti stretávať sa. Väčšina pracovných 

stretnutí bola v 2.polroku uskutočnená online. Napriek tomu poradné orgány sa stretávali 

priebežne, riešili aktuálne problémy, týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Metodické orgány (ďalej len MO) a poradné orgány a vedúci MO  

✓ boli koordinátormi vzdelávacieho programu, ktorý realizuje škola 

✓  riešili otázky a organizáciu celoškolského projektu Projektiáda 

✓ Svojou vzájomnou spoluprácou sa snažili prispieť k rozvoju vyučovacieho procesu počas 

celého školského roka.  

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

poradkyňou na škole, s CPPPaP a rodičmi žiakov školy.  

✓ Podieľali sa na úprave učebných plánov a osnov, metodických a didaktických prístupov vo 

vyučovaní. 

✓ Jednotliví pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali rôznych špecializovaných seminárov.  

✓ koordinovali školské vzdelávacie aktivity.  

Veľká pozornosť bola venovaná žiakom so ŠVVP. Pri integrovanom  vzdelávaní žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bola využívaná spolupráca špeciálneho pedagóga 
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v škole a spolupráca s CPPPaP.  Zabezpečované boli primerané opatrenia proti šíreniu drog v 

školskom prostredí. Poradné orgány sa podieľali aj na vytváraní optimálnej psychosociálnej klímy, 

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

preberanie zodpovednosti za vlastné správanie. Na podporu výchovno-vzdelávacích cieľov v ŠKD 

bol venovaný primeraný čas na rozvoj duchovných, mravných a rozumových schopností žiakov. 

V apríli sa  pani vychovávateľky zúčastnili zápisu do 1.ročníka. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť bola v školskom roku 2019/2020 realizovaná podľa školského 

vzdelávacieho programu do 9.3.2020.  

Od 10.3. bola uzatvorená škola z dôvodu ochrany zdravia žiakov pred ochorením COVID 19n na 

základe rozhodnutia primátora mesta Bratislavy a odporúčania starostu mestskej časti Bratislava- 

Vrakuňa. 16.3.2020 vyhlásil minister školstva uzatvorenie škôl. Od uzatvorenia škôl sa vyučovanie 

realizovalo dištančnou formou. Prvé dve týždne posielaním úloh cez systém EDUPAGE z každého 

predmetu. Od 30.3.2020 bolo zabezpečené online vzdelávanie všetkých žiakov školy cez 

platformy: 1.stupeň- ZOOM, Google-clasroom, skype, whap.up, wiber, na 2.stupni – google-

clasroom. Vyučovanie prebiehalo podľa upraveného rozvrhu hodín, v ktorom boli rovnomerne 

rozvrhnuté vyučovacie predmety v obmedzenom počte hodín. Konkrétny obsah učiva – 

obmedzenie obsahu predmetu je predmetom každého metodického združenia a predmetovej 

komisie.  

Správa o priebehu výučby a hodnotenia žiakov školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 

prerušením vyučovania tvorí prílohu č.2                                              

 

Koordinátori 

 

V súlade s plánom práce koordinátorov  boli uskutočnené aktivity 

 

V
ý
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u
 Diskusie: 7. a 8.ročník- puberta a adolescencia, kamarátske a priateľské vzťahy 

Rozhovory na témy: zdravie, zdravá výživa, zdravý životný štýl 

DVD - výchova k manželstvu  a rodine a sexuálne zdravie - 9. ročník 

Poznaj svoje telo – besedy s vyučujúcou biológie a koordinátorkou výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu 

 

 

Ž
ia

ck
y
 

p
ar

la
m

en
t 

IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV – slávnostné privítanie žiakov 1. ročníka  

BIELA PASTELKA – verejná zbierka, ktorá podporuje ľudí so zrakovým postihnutím 

HODINA DEŤOM – verejná zbierka pomáhajúca deťom 
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VIANOČNÝ HELPMARKET a SWAP 

VALENTÍN – rozdávanie valentínok žiakom a učiteľom školy 

DOTAZNÍK O UČITEĽOCH A O ŠKOLE 

 

 

E
n

v
ir

o
 

Celoročný zber papiera 

Triedenie odpadu v triedach 

Exkurzia OLO 

Deň Zeme – online projektové práce 

Starostlivosť o zeleň školy v areáli a v átriu 

Bylinková záhrada v átriu školy 

 

 

D
ro

g
o
v
á 

p
re

v
em

ci
a práce s triedami , vzťahové problémy 

diskusie  (najmä žiaci vyšších ročníkov) v rámci dištančného vzdelávania v oblasti, 

drog, alkoholu a liekov a ich dôsledky v spoločnosti 

   

 

šp
o
rt

 

8 športových krúžkov:    futbalový, basketbalový, minihádzaná, florbal, vybíjaná, 

tenis, stolnotenisový, šachový, šatky 

didaktické hry I. stupeň  pre vo Vrakunskom lesíku a účelové cvičenie žiakov II. 

Stupňa pochodom popri Malom Dunaji ku Slovnaftu 

Európsky týždeň športu na Slovensku,  Be Active,  skoky  cez švihadlo 

jesenný atletický míting na regionálnej úrovni  1. miesto  

Florbalový turnaj 

Organizátor OK sútaží  - školský pohár Slov. sporiteľne (futbal),  stolný  tenis 

žiakov a žiačok, Mc-donald cup 

Liga za duševné zdravie 

Šinter liga 

LVVK 

 

 

M
as
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iá
ln

a 

k
o
m

u
n
k
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ia
 

internetová webstránka školy – neustále aktualizovaná (napríklad sekcia Novinky: 

články + fotografie), pútavá svojím obsahom, otvorená verejnosti, prehľadná, 

prístupná, zrozumiteľná 

mesačník Vrakunské noviny – pravidelné prispievanie článkov 

školský časopis Železnička (práca žiakov, činnosti školy) 

regionálne televízie: Televízia Bratislava, Televízia Ružinov: televízne reportáže 

o zvládnutí situácie počas korony 

Online vyučovanie od 30.3.2020 
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Ľ
u
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é 
p
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v
a 

Medzinárodný deň za odstránenie chudoby 

Mesiac úcty k starším - význam dobrých skutkov, “oral history 

17.11. Deň boja za slobodu a demokraciu - návšteva Múzea holokaustu v Seredi 

20.12. Medzinárodný deň ľudskej solidarity - Vianoce 

Január - Deň komplimentov - Súťaž o najkrajší kompliment 

21.2. Medzinárodný deň materinského jazyka - Prečo ne/mám rád slovenčinu, prečo 

ne/mám rád Slovensko 

22.2. Európsky deň obetí zločinu  

8.5. Deň víťazstva nad fašizmom - diskusia - online 

Deň matiek a Deň otcov - právo na starostlivosť, výchovu 

 

  

V
ý
ch

o
v
n
é 

p
o
ra

d
en

st
v
o
 

preventívne programy podľa plánu DOD 

Spolupráca s CPPaP na psychologickom. posúdení a zhodnotení tried 

Prednášky na témy: Bezpečný internet Sekty a kulty, Prevencia 

šikanovania, Extrémizmus, Alkohol, Fajčenie, Vzťahy medzi spolužiakmi, 

Pravda a drogy (Neber drogy, ale loptu), Sexuálna výchova, Výchova 

k rodičovstvu 

9.roč. – prezentácie učebných odborov stredných škôl  

Riešenie výchovných problémov v spolupráci s vedením školy, školskou 

psychologičkou 

 

 

Z
d
ra

v
á 

šk
o
la

 

programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu 

Kampaň - Odstráň obezitu 

Hovorme o jedle 

Červené stužky 

Zdravie a bezpečnosť v školách 

Aktívne sa zapájali do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl 

 

Štatistika  rozmiestňovania žiakov k 30.júnu 2020 

 

trieda gymnázium SPŠ OA SOŠ UŠ spolu 

 spolu spolu spolu spolu spolu spolu 

 chlapcov dievčat chlapcov dievčat chlapcov dievčat chlapcov dievčat chlapcov dievčat chlapcov dievčat 

IX.A 4 6 2 7  19 

 1 3 6 0 2 0 4 3   13 6 

IX.B 2 5 3 4 1 15 

 2 0 5 0 1 2 3 1 0 1 11 4 
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spolu 6 11 5 11 1 34 

 3 3 11 0 3 2 7 4 0 1 24 10 

 

Žiaci 9.ročníka  sú všetci prijatí na strednú školu. Napr. 

Gymnázium, Hronská 

Stredná odborná škola chemická, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava   

Stredná odborná škola pedagogická, Bullova  

Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, BA,  

Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie, Bratislava  

Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivánska cesta  

Obchodná akadémia Dudova 4, Račianska,  BA  

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova  

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, BA  

Gymnázium Federica Garciu Lorcu, Hronská 3, Bratislava  

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, BA 

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho 

Súkromná ŠUP animovanej tvorby, Vlastenecké nám. 1,Bratislava 

Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Bratislava 

Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava – Ružinov 

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 

Škola umeleckého priemyslu, Sklenárová 7, Bratislava 

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

stupeň Počet tried Spolu 

žiakov 

integrovaní 

I. 16 349 10 

II. 13 309 33 
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spolu 29 658 43 

 

Súčasťou školy sú  aj školské zariadenia – školský klub detí a školská jedáleň 

V školskom roku 2019/2020 bolo v školskom klube zapísaných 320 žiakov školy. Ich činnosť sa 

riadila podľa plánov, ktoré si vychovávateľky zotavili v súlade s nariadeniami a vyhláškami 

platnými pre ŠKD. 

 

V školskej jedálni sa pravidelne stravovalo priemerne 450 stravníkov. 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do I. ročníka ZŠ 

 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  

počet /% 

ODKLADY 

počet /% 

NEZAŠKOLENÍ 

V MŠ 

počet /% 

SAMOSTATNÉ 

137 70 (51,09%) 14 (10,21%) 2 (1,45%) 4 

 

d) údaje o počte žiakov, ktorí končia dochádzku na ZŠ 

 

Počet žiakov 

9.ročníka 

Počet žiakov prijatých na jednotlivé druh SŠ 

gymnáziá Stredné odborné školy 

prihlásení prijatí prihlásení prijatí 

34 6 6 28 28 

 

Počet žiakov 

8.ročníka 

Počet žiakov prijatých na jednotlivé druh SŠ 

gymnáziá Stredné odborné školy - OA 

prihlásení prijatí prihlásení prijatí 

54 12 10 2 2 

 

Počet žiakov 

5.ročníka 

Počet žiakov prijatých na jednotlivé druh SŠ 

gymnáziá Stredné odborné školy 

prihlásení prijatí prihlásení prijatí 

82 18 9 0 0 
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)  

 

Prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkov (priemery) podľa tried – koncoročná 

klasifikácia 

 

e.1.)   I. stupeň 

2019/2020  

  
SJL MAT priemer 

triedy 

1.A 1 1,00 1,00 

1.B 1 1,00 1,00 

1.C 1 1,00 1,00 

1.D 1 1,00 1,00 

priemer predmetu 1 1,00 1,00 

2.A 1,24 1,40 1,32 

2.B 1,27 1,23 1,25 

2.C 1,14 1,05 1,10 

2.D 1,47 1,11 1,29 

priemer predmetu 1,28 1,20 1,24 

3.A 1,35 1,09 1,22 

3.B 1,36 1,73 1,55 

3.C 1,48 1,30 1,39 

3.D 1,26 1,16 1,21 

priemer predmetu 1,36 1,32 1,34 

4.A 1,22 1,18 1,20 

4.B 1,32 1,14 1,23 

4.C 1,19 1,19 1,19 

4.D 1,76 1,57 1,67 

priemer predmetu 1,37 1,27 1,32 

Priemer 1,25 1,20 1,23 

 

e.2.)  II. Stupeň 
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Trieda SJL ANJ NEJ MAT FYZ CHEM DEJ GEO BIO 
Priemer 

triedy 

V.A 1,18 1,29 1,14 1,36     1,25 1,18 1,11 1,21 

V.B 1,93 1,82 2 2,18     1,89 1,86 1,57 1,89 

V.C 1,97 1,45 1,79 1,55     1,21 1,72 1,28 1,57 

Priemer 

predmetu 
1,69 1,52 1,64 1,70 0,00 0,00 1,45 1,59 1,32 1,56 

VI.A 1,78 1,72 1,94 1,89 2,22   1,5 1,83 1,84 1,86 

VI.B 2,47 1,63 1,95 1,95 2,53   2,11 2,26 2,11 2,09 

VI.C 1,87 1,43 2,04 2,48 2,3   1,74 2,13 2,22 2,03 

Priemer 

predmetu 
2,04 1,59 1,98 2,11 2,35 0,00 1,78 2,07 2,06 1,99 

VII.A 1,83 1,25 1,54 2,13 1,21 1,63 1,33 1,67 1,67 1,58 

VII.B 1,43 1,14 1,24 1,48 1,05 1,24 1,14 1,48 1,38 1,28 

VII.C 2,36 2,04 1,83 2,68 1,4 1,68 1,68 2 2,12 1,98 

Priemer 

predmetu 
1,87 1,48 1,54 2,10 1,22 1,52 1,38 1,72 1,72 1,61 

VIII.A 1,74 1,59 1,67 2,22 1,3 1,59 1,37 1,04 1,74 1,58 

VIII.B 1,76 1,32 1,56 1,36 1,84 1,44 1,6 1 1,56 1,49 

Priemer 

predmetu 
1,75 1,455 1,615 1,79 1,57 1,515 1,485 1,02 1,65 1,535 

IX.A 1,58 1,68 1,42 2 1 1,68 2,11 1,68 1,68 1,65 

IX.B 2,33 2,27 1,93 2,53 1,27 1,87 2,33 1,8 1,8 2,01 

  1,955 1,975 1,675 2,265 1,135 1,775 2,22 1,74 1,74 1,83 

Priemer 

predmetu 
1,86 1,60 1,69 1,99 1,26 0,96 1,66 1,63 1,70 1,71 

 

 

e 3.) Výsledky externých meraní –  

TESTOVANIE 9   2019/2020 

Nerealizovalo sa  

 

TESTOVANIE 5 

 

 
Počet žiakov Z toho písalo 

M Ø v % v 

SR 
M Ø v %  

Sj Ø v % v 

SR 

Sj Ø v %                              

 

celkom 82 82 63,4 68,9 64,8 73,8 
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e4.) Výchovné opatrenia  - koncoročné hodnotenie 

Pedagogická rada navrhla a riaditeľka ku koncoročnej klasifikácii v súlade so školským poriadkom  

schválila: 

61 pochvál triednym 

učiteľom 

za výborný prospech, správanie, reprezentáciu triedy, pomoc 

spolužiakom, aktívnu činnosť pre triedny kolektív a pod. 

76 pochvál riaditeľkou 

školy 

za aktívnu  a úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach, nezištnú pomoc 

spolužiakovi, za športové výsledky, recitačné súťaže a pod 

 1 znížená známka zo 

správania na 4 stupeň - 

neuspokojivé 

Neospravedlnené hodiny – záškoláctvo 

 

Výchovné opatrenia boli do značnej miery ovplyvnené prerušením prezenčného vyučovania 

a zavedením dištančnej formy vzdelávania.  

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2019/2020 (§2 ods.1 písm. f) 

  

I. stupeň  

ročník Uplatňovaný variant Počet tried/žiakov 

1. iŠkVP 4/88 

2. iŠkVP 4/86 

3. iŠkVP 4/92 

4. iŠkVP 4/93 

I.stupeň  359 

5. iŠkVP 3/75 

6. iŠkVP 3/80 

7. iŠkVP  3/65 

8. iŠkVP 2/45 

9. iŠkVP 2/34 

II.stupeň  309 

spolu  658 
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 Disponibilné hodiny sú použité na 1.stupni na posilnenie  časovej dotácie v predmetoch na 

vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka, nemeckého jazyka od 3.ročníka a na povinne 

voliteľné hodiny  - loptové hry, umenie hrou, základy tenisu a základy tanca. Na 2.stupni  sú 

disponibilné hodiny použité na posilnenie  časovej dotácie v predmetoch matematika a slovenský 

jazyk, fyzika, geografia a  na vyučovanie nemeckého jazyka od 5. ročníka 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

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

 

Základná škola Počet  Z toho: Školský klub detí Počet 

zamestnanci ZŠ -spolu 76 zamestnanci ŠKD 10 

Z toho PP* 59 Z toho PP 10 

Z počtu PP   Z počtu PP   

- kvalifikovaní 59 - kvalifikovaní 10 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní      0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NP** 17 Z toho NP 0 

Z počtu NP  Z počtu NP  

- školský psychológ*** 2 - upratovačky  

- špeciálny pedagóg 1 ŠKDaŠJ 18 

- upratovačky,školník 6 zamestnanci ŠKDaŠJ-spolu 18 

- ostatní (ekonóm, mzdár, atď.) 3 

 

  

- Pedagogickí asistenti 7 

Spolu počet zamestnancov ZŠ+ŠKD+ŠKaŠJ 76 

Z celkového počtu zamestnancov školy počet PP 59 

  

 

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) za 

školský rok 2019/2020 
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Pedagogickí pracovníci školy sa počas školského roka 2019/2020 zúčastnili nasledovných 

odborných seminárov, priebežného vzdelávania ako aj inovačných štúdií: 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Typ vzdelávania počet 

Predatestačné 2 

1.atestácia 2 

špecializačné 1 

adaptačné 5 

aktualizačné 38 

inovačné 12 

  

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  

 

Počas školského roka škola organizuje mnoho aktivít spoločných pre celú školu. Výnimočné 

a nosné miesto má 5 tradičných podujatí a to: Dary jesene, Vianočné trhy, Školský ples, 

Veľkonočné tradície, Deň rodiny a športu. Tento rok sa však Veľkonočné tradície a Deň športu 

neuskutočnili vzhľadom na nepriaznivú epidemiologické situáciu v spoločnosti. Okrem týchto 

organizujeme  aj iné a zapájame sa aj do mnohých aktivít, ktoré pripravujú iné organizácie. 

Individuálne si triedy vybavujú mnohé exkurzie, návštevy múzeí a výstav a pod. V tabuľke sú 

zhrnuté aktivity pre žiakov 

 

Názov aktivity zapojenosť 

Deň otvorených dverí Pre verejnosť + žiaci školy 

Atletický míting Žiaci okolitých škôl 

Skáče celá škola – švihadlá, Európsky týždeň športu Celá škola 

Tvorivé dielne ŠKD Rodičia + žiaci 

Dary jesene Rodičia + žiaci 

Imatrikulácia prvákov Rodičia+ ŽP+1.roč. 
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Zdravá výživa žiakov MŠ+ZŠ 

Spanie v škole 1.stupeń 

OK Šaliansky Maťko Žiaci BratislavaII 

Novoročný päťboj MŠ Vrakuňa 

Školský ples  Rodičia a pedagógovia 

LVVK Žiaci 7.ročníka 

Anglický týždeň - online Žiaci 2.stupňa 

Rozhýbme Vrakuňu – Testovanie pohybových schopností : 

1. – 9. ročník 

Žiaci 1.-9.ročníka 

Farebná stopa  Det MŠ bratislavského kraja 

Shakespearov pamätník  - súťaž v prednese v angličtine Žiaci 4.-9.ročníka 

 

Vo veľkej miere je do vzdelávacieho procesu včleňované zážitkové učenie. Ako moderná forma 

vyučovania je hybnou pákou nového a moderného vzdelávania detí a pripravuje ich a vyzbrojuje 

praktickými schopnosťami a vlastnosťami, ktoré sú potrebné do ďalšieho vzdelávania. Aktivity ZU 

a konkrétne výjazdy žiakov v reálnom svete sa každoročne odrážajú v projektoch žiakov, ktoré si 

pripravujú počas celého školského roka. Najúspešnejšie projekty tried a následne ročníkov sa 

stretávajú v celoškolskom zápolení . Žiaci v prezentáciách pred publikom svojich rovesníkov školy 

projekt predstavujú nielen vecne, ale aj prostredníctvom audiovizuálnej techniky, ho pútavo 

sprístupňujú divákom . Zážitkové učenie spolu so školami v prírode, športovými aktivitami, či 

odbornými exkurziami patrí k významovo najdôležitejším metódam modernej školy.  

 

Z
áž

it
k
o
v
é 

u
če

n
ie

 1. ročník Bábkové divadlo 

2. ročník Výroba čokolády v Rakúsku 

3. ročník Pravek v Bojniciach 

4. ročník Technika – Svet robotov 

5. ročník Hvezdáreň v Hlohovci, 

6. ročník Carnuntum v Rakúsku 

7.-9. ročník Technické a prírodovedné múzeum vo Viedni .  

 

V rámci školského klubu detí sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých podujatí, na ktorých boli 

rodičia vítaní: 

 

September Šikovný prváčik 
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Október Tvorivé dielne s jesennou tematikou 

November Práca s hlinou v CDT 

December 
Zbierka plyšových medvedíkov na dražbu pre nemocnicu 

Medovníky, Vianočné trhy - výrobky 

január Živé človeče 

Február Karneval 

jún Piknik s vlastnoručne upečenými mafinkami 

 

 

Zoznam mimoškolských aktivít školy   

 

V školskom roku 2019/2020 škola zorganizovala 2-krát účelové cvičenia v prírode (jesenné 

a jarné) a didaktické hry pre žiakov I.stupňa. 

Každá trieda dostala priestor aj na organizovanie školského výletu, ktorí pedagógovia so svojimi 

žiakmi využili v poslednom školskom týždni.  

Na každú aktivitu, ktorú škola organizovala boli všetci rodičia srdečne pozvaní. 

V našej škole prebiehal opäť  celoročný projekt  – Zber papiera pod názvom Chráň stromy našej 

vlasti. Zúčastnili sme sa niekoľkých projektov, ktoré vyhlásili neziskové organizácie.  

 

i.1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach poľa časovej súslednosti: 

 

   Napriek zložitej situácii sa uskutočnilo v školskom roku 2019/2020 aj niekoľko súťaží: 

Zo súťaží prebehli väčšinou iba školské kolá, nakoľko postupové okresné boli plánované na 

jar, v čase  prerušeného  vyučovania.   

Názov súťaže Meno 
umiestnenie 

školské okresné Krajské celoštátne 

Olympiáda zo SJL Michaela Kovačičová 1.miesto 3.miesto   

Terézia Valachová 2.miesto    

Timea Topoľovská 3.miesto    

Šaliansky Maťko Simona Sliacka 1.miesto 2.miesto   

Nell Khady Sarr 1.miesto 3.miesto   

     

Olympiáda ANJ 

 

Michaela Kovačičová 1.miesto 1.miesto 4.miesto  

Sofia Wijedurawardenova 1.miesto 8.miesto 

 

  

Olympiáda v NEJ Sára Soufan 1.miesto 4.miesto   

Jesenný atletický 

miting 

družstvo  1.miesto   

Malý futbal žiakov družstvo  2.miesto   



23 

 

Turnaj 

v  minihádzanej 

Družstvo   1.,4.,3.miesto   

Futbal- školský 

 pohár 

Družstvo  2.miesto  

OK stolný tenis Družstvo dievčatá  3.miesto  

Šinter liga Zmiešané družstvo 1.miesto   

Mc Donald Cup   2.miesto  

Maksík 28 jednotlovcov  Ind.umiestnenia 

Matematický 

klokan 

35 jednotlivcov online Ind.umiestnenia 

ACELIUM 8 žiakov  4.miesto 8.miesto 

Čitateľský oriešok IV.C 6 žiakov – postup do 

finále 

 

Shakespearov 

pamätník 

Školské kolá    

Pytagoriáda Iba školské kolá 3 triedy    

Geografická 

olympiáda 

Ján Sliacky, Róbert Holečka, terézia 

Valachová, Tomáš Bebjak 

 Úspešní 

riešitelia 

 

Biologická 

olympiáda 

Terézia Valachová, Michaela 

Kovačičová, Regina Šejirmanová 

 Úspešní 

riešitelia 

 

 

Šaliansky Maťko  

Poradie jednotlivých kategórií školského kola 

 

2. – 3. ročník: 4. – 5. ročník: 6. – 7. ročník:  

1. Simona Sliacka 3.A 1. Andrea Grecová 5.A 1. Khady Sarr 7.A 

2. Filip Pakos 3.C 2. Petra Toroková 4.D 2. Nataša Gallovičová 6.C 

3. Lea Kiššová 2.B 3. Natália Zajková 5.A 3. Liliana Podhorová 7.B 

 

 

Hviezdoslavov Kubín 

Poradie jednotlivých kategórií školského kola 

 

Kategória 2.-4.roč. 

poézia próza 

1. Gréta Kurucová 2.A 1. neudelené 

2. Petra Toroková 4.C 2. Jakub Hricko 3.C 

3.Alexandra Slížiková 2.A 3. Čabáková 3.D 

 

 

Kategória 5. - 6. ročník 

Poézia:  Próza: 

1. Alžbeta Molnárová 5.C 1. Nataša Gallovičová 6.C 

2. Vasily Lipitsky 6.C 2. Natália Zajková 5.A 

3. Andera Grecová 5.A 3. Adam Tadeáš Danis 5.C 
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Kategória 7. -8. ročník 

Poézia:    Próza:  

1. Sára Vernanská 8.B 1. Barbora Blažencová 8.B 

2. Daniela Šperglová 7.C 2. neudelené 

3. Viktória Zváčová 7.A 3. neudelené     

            

Literárny kvíz pre žiakov 5. -7- ročníka. Zúčastnilo sa ho 18 dvojčlenných  

 

1. Matúš Makky, Teodor Hilčík 6.A 

2. Mia Barteková, Michaela Andraščíková 6.B 

3. Lukáš Vanečko, Filip Týleš 6.C 

 

 

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

 

Názov projektu začiatok ukončenie poznámka 

Cesta emocionálnej zrelosti 

 

priebežne  rozvinúť u detí schopnosť prijímať slobodné 

a zodpovedné rozhodnutia, aby sa na konci 

svojho dospievania priblížili ideálu 

emocionálnej zrelosti 

Zdravá škola priebežne  Medzinárodný projekt. Súvisí s Národným 

programom podpory zdravia 

Liga za duševné zdravie Sept. jún Športový klub polície každoročne organizuje 

celoročný turnaj v minihádzanej  a vybíjanej   

Jarný a jesenný atletický 

míting – 

Sept, jún  súťaž žiakov základných škôl Vrakune a P. 

Biskupíc v ľahkej atletike 

Novoročný päťboj   január  zápolenie detí okolitých materských škôl 

s prvákmi 

Skáče celá škola  október  Týždeň v pohybe 

Farebná stopa   november apríl vernisáž prác žiakov bratislavských 

materských škôl 

Projektiáda – len triedne 

kolá 

sept máj Prehliadka ročníkových projektov žiakov 

školy 

Správaj sa normálne 

5.roč. 

Sept. máj Projekt v spolupráci s Políciou o princípoch 

a podmienkach, riešení problémov mládeže 
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ESF OP Ľudské zdroje – 

V základnej škole 

úspešnejší 

 

XII/17 XI/20 Spolu sa nám ľahšie učí – inkluzívne vzdelávanie – 

asistenti učiteľa 

ESF OP Ľudské zdroje – 

Dopočítajme sa k 

porozumeniu 

XII/18 IX/21 Pedagogické kluby, predmet navyše 

(Porozumenie sveta), krúžky zamerané na 

čítanie s porozumením a rozvoj prírodovednej 

gramotnosti 

Projekty krátkodobého trvania, ktoré sa  zrealizovali v rámci školského roka 2019/2020 

p.č. Názov projektu Obsah projektu Zodpov.   termín 

1. Tekvicové slávnosti  - dary 

jesene 

Jesenné tradície, zber 

ovocia, zeleniny, 

vyrezávanie tekvíc - 

výstava 

Všetci pp priebežne 

2. Moje korene (moji starí 

rodičia) 

Úcta k starším  -výtvarno-

písomný prejav žiakov 

školy 

Všetci pp 

Majdová 

 

3. Triedna a jej prváci Adaptačný program pre 

žiakov 1. ročníkov 

Kissová, 

Štofančíková, 

Čechová 

Do konca 

novembra 

4.  Cesta emocionálnej zrelosti Emočná zrelosť žiakov 

II.stupňa 

Učit.ETV,OBN, 

TEV 

priebežne 

5.  Modernizácia školskej 

knižnice 

Doplnenie fondu Vaňková priebežne 

6. Separujeme zber – PET 

fľaše 

Separovanie odpadu v 

triedach 

Pilátová Január 2020 

 

8. Enviroprojekty enviroexkurzie Murcinová, 

Ruttkayová 

priebežne 

9.  Zdravoprojekty 

 

Deň výživy, zdravá 

desiata, Deň bez tabaku, 

bez auta... 

Pilátová, Fecková, 

Štofančíková 

priebežne 

 

Spolupráca škôl s tuzemskými resp. zahraničnými organizáciami 

 

Názov organizácie Oblasť spolupráce Časové obdobie spolupráce 

WHO 

Štátny fakultatívny ústav 

Lekárska fakulta UK 

UNICEF 

CPPaP 

Škola podporujúca zdravie 

Škola podporujúca zdravie 

Výskum zdravia u detí 

Mimoškolské aktivity  

Výchovno-vzdelávacia oblasť 

nepretržite 

Nepretržite 

4 mesiace 

1 rok 

priebežne 
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ESF Výchovno-vzdelávacia oblasť 

 

Priebežne 

 

Pri svojej práci realizovali učitelia nasledovné projekty: 

 

1
.s

tu
p
eň

 

Rodina 

Zdravá výživa 

Šport 

Môj hrdina 

Shakespearov pamätník 

Vianoce 

 

5
.r

o
čn

ík
 

O rasách a národoch, O doprave nielen na kolesách – DEJ 

Prechádzka dejinami umenia – čo sú masmédiá – DEJ 

Živý vesmír, modelovanie vrásov, zlomov, sopiek - GEO 

Objavitelia Zeme a vesmíru - GEO 

Najkrajšie miesta vytvorené prírodou, najkrajšie miesta, ktoré vytvoril človek - 

GEO 

Liečivé rastliny – BIO 

Rodokmeň- VYV, DEJ, ETV 

 

6
.r

o
čn

ík
 

Kultúra starovekého Grécka  - DEJ 

Kultúra a umenie starovekého Ríma – DEJ 

Zaujímavosti Ázie podľa oblastí - GEO 

Pamiatky a zaujímavé miesta Ázie - GEO 

 

7
.r

o
čn

ík
 

Križiacke vojny – DEJ 

Humanizmus a renesancia  - DEJ 

Turecké vojny na Slovensku – DEJ 

Poznaj svoje mesto – ANJ 

Cesta životom – OBN 
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Powerpointové prezentácie – výtvarné práce 

 

8
.r

o
čn

ík
 

Ľudovít Štúr – Slovenský jazyk DEJ 

Napoleon –DEJ 

Cestovná kancelária – GEO 

Matematické hry – MAT 

Ľudské práva – OBN 

J.Watt, výkon – Fyzika 

T.A.Edison, výroba el.prúdu  – Fyzika 

A.Volta,napätie, batérie – Fyzika 

Zdravý a nezdravý životný štýl- VYV, BIO 

Neopointilizmus + Pointilizmus , Fauvizmus 

 

9
.r

o
čn

ík
 

I.a II.svetová vojna  - DEJ 

Hitler, Stalin – osobnosti – DEJ 

Osobnosti studenej vojny – DEJ 

Životné prostredia Vrakune – GEO 

Ochrana životného prostredia – GEO 

Spracovanie odpadov – GEO 

Enviromentálne problémy – GEO 

Zdravá výživa – ANJ 

Sci-fi – príbeh, Vynálezy – ANJ 

Putujeme po svete – GEO 

Optika – FYZ 

Umelecké smery 20.storočia – DEJ 

Veľká Morava – Cyril a Metod – Slovenský jazyk , DEJ 

Obraz v hudbe, hudba v obraze- VYV, HUV 

Logo Motion, Pivot                    

 

 

V rámci projektov sa žiaci snažili spojiť praktický život s teoretickými vedomosťami, to znamená, 

že teoretické vedomosti využili v praktickom živote. 
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V športovej oblasti sa v rámci školy uskutočnili: 

medzitriedny stolnotenisový turnaj 

jesenný atletický míting 

kurz korčuľovania 

lyžiarsky kurz 

medziškolský turnaj vo futbale   - jesenný 

Vianočný stolnotenisový turnaj + výtvarná súťaž Športom k podpore zdravia 

 

 

 k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  v škole (§ 2 

ods. 1 písm. k)  

 

V školskom roku 2019/2020 nebola  štátnou školskou inšpekciou vykonaná komplexná a ani 

tematická inšpekcia  

 

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

 

miestnosť počet Stručný opis stavu 

Základná škola 38  

Z toho  V niektorých triedach je potrebné vymeniť svietidlá, 

vodovodné potrubia Kmeňové triedy 26 

Bifurkačné triedy 2 

Odborné učebne 9 

telocvične 2 Revitalizovaná časť umyvárok a toaliet 

Umenovedná   1 Revitalizovaná – batizol 

kuchynka 1 Novovybudovaná, liata podlaha, nová kuchynská linka 

Zariadenie šk. stravovania   

kuchyňa 1 Pôvodná – vyžaduje rekonštrukciu, je potrebné doplniť 

a revitalizovať postupne technologické zariadenia 

(konvektomat. Chladničky, umývačky) 
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jedáleň 1 Revitalizované zariadenie  

 

 

Škola sa nachádza v tesnej blízkosti MÚ Vrakuňa, s ktorým má veľmi dobrú spoluprácu, 

Škola je na okraji mestskej časti Vrakuňa , neďaleko je Malý Dunaj s krásnym lesoparkom, ktorý 

využívame na rôzne aktivity, vedľa školy je aj športový areál ŠK Doprastav Vrakuňa.  

Máme k dispozícii 2 telocvične veľkú a malú, jedna má zariadenie pre potreby výuky tanca, baletu 

a športovej gymnastiky. V škole máme miestnosť pre tanec aj s vhodným povrchom – batizolom. 

Zriadili sme si vlastnú školskú knižnicu, v ktorej je vyše 2000 titulov.  

Škola disponuje zrekonštruovaných školským areálom, ktorý je vhodný na rôzne športy 

a využiteľné nielen pre žiakov školy, ale aj pre širokú verejnosť. 

V letných mesiacoch sa postupne rozšírila v budove školy wifi sieť tak, že celá škola je už pokrytá 

dostatočne silným signálom. Škola má dve učebne informatiky a skoro v každej triede 

dataprojektor. Tieto pomôcky veľmi často využívajú učitelia pri svojej práci. Využívame 

elektronickú triednu knihu, doplnili sme pomôckami  fyzikálny kabinet. V letných mesiacoch sme 

vymaľovali spoločné priestory – chodby, opravili sme schodisko, pripravili priestory na 

dobudovanie ďalších 5 odborných  učební. V školskom areáli sme nainštalovali elektrické 

ovládanie  bránky pri vstupe do areálu z dôvodu zvýšenia bezpečnosti detí, vymenili sme svietidlá 

v 2 triedach. V školskej jedálni sme vymenili pult pri umývačkách riadu.  

Pevne veríme, že stále vzrastajúcim sa počtom žiakov v našej základnej škole nám bude úmerne 

rásť aj prídel fin. prostriedkov nielen zo štátneho rozpočtu a podarí sa nám zrealizovať opravy 

a údržbu budovy školy tak, aby sme sa mohli pýšiť novou, modernou, opravenou základnou 

školou, plnou žiakov.  

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

ods. 1 písm. m) 

 

Príloha č.2 

Správa o hospodárení za rok 2019 

 

 

Počet tried a žiakov I. a II. stupňa 

K 31. 12. 2018 K 31. 12. 2019 

1. stupeň 16 tried   351 žiakov 1. stupeň 16 tried 349 žiakov 
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2. stupeň  12 tried   287 žiakov 2.stupeň 13 tried 309 žiakov 

Spolu 28 tried   638 žiakov Spolu 29 tried 658 žiakov 

Priemer na triedu    22,78 žiakov Priemer na triedu   22,68 žiakov 

Z toho začlenených     49 žiakov Z toho začlenených    43 žiakov 
 
 

Počet detí a oddelení v školskom klube 

K 31. 12. 2018 K 31. 12. 2019 

Počet detí 312 Počet detí   323 

Počet oddelení 12 Počet oddelení     11 

Priemer na oddelenie 26 detí Priemer na oddelenie     29,36 detí 

 

Počet žiakov a kalendárnych dní strávených v škole prírody 
K 31. 12. 2018 K 31. 12. 2019 

Počet detí     285 Počet detí     280 

Počet kalendárnych dní 1 425 Počet kalendárnych dní  1 400 

 

Počet zapísaných stravníkov a vydaných obedov v školskej jedálni 

K 31. 12. 2018 K 31. 12. 2019 

Počet stravníkov      582 Počet stravníkov              643 

Počet vyd.obedov žiaci 72 802 Počet vyd.obedov žiaci         80 125 

Počet vyd.obedov zam.   7 971 Počet vyd.obedov zam.           8 538 

Počet vyd.obedov cudzi   1 261 Počet vyd.obedov cudzi           1 237 

Počet vyd. obedov spolu 82 034 

 

Počet vyd.obedov spolu         89 900 

 

Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov 
K 31. 12. 2018 K 31. 12. 2019 

Pedagogickí v ZŠ fyzicky 46 Pedagogickí v ZŠ fyzicky 47 

Pedagogickí v ZS prepočítaný stav 43,25 Pedagogickí v ZS prepočítaný stav 47,19 

Pedagogickí v ŠKD fyzicky 12 Pedagogickí v ŠKD fyzicky 10 

Pedagogickí v ŠKD prepočítaný stav 

Z toho bez potrebnej kvalifikácie 

  10,96 

  1 

Pedagogickí v ŠKD prepočítaný stav 

Z toho bez potrebnej kvalifikácie 

11 

  0 

Na plný úväzok 

z toho dôchodkýň 

39 

  3 

Na plný úväzok 

z toho dôchodkýň 

39 

  3 

Na čiastočný úväzok 

z toho dôchodkýň 

 7 

 0 

Na čiastočný úväzok 

z toho dôchodkýň 

  8 

  0 

Nepedagogickí v ZŠ  10 Nepedagogickí v ZŠ 10 

Zamestnanci v ŠJ  8 Zamestnanci v ŠJ   8 

 

Hospodárenie organizácie v roku 2019 

 

Základná škola, Železničnej 14, 821 07 Bratislava, IČO: 30810655, je rozpočtovou organizáciou 

zriadenou Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa s právnou subjektivitou od 1. 1. 1993. 

Členenie: Základná škola –  prenesený výkon štátnej správy – prenesené kompetencie, financované 

zo štátneho rozpočtu.  

Patrí k nej školský klub detí a školská jedáleň – originálne kompetencie, ktoré finančne 

zabezpečuje samospráva, financované sú z výnosu podielových daní,  z rozpočtu obce a z príjmov 

za ŠKD a réžie v ŠJ. 

Do správy majetku zverená budova bola daná do prevádzky 1. 9. 1989. V škole nie je školnícky 

byt. 

     Všetky triedy a učebne sú kapacitne plne využité.  
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1. V ý d a v k y 

 

Výdavky ZŠ boli hradené z prideľovaných limitov, celkové čerpanie je  99,3 %. 

Celý mzdový normatív, navýšený o prostriedky zo vzdelávacích poukazov bol čerpaný na mzdy, 

odmeny za vedenie krúžkov a odvody za zamestnancov. 

Mzdy boli vyplatené podľa priznaných funkčných platov v rámci upraveného rozpočtu. 

 

Priemerná mzda za rok 2019 podľa mzdových výkazov bola nasledovná: 

 

ZŠ                      1 324,64 €   priemerný prepočítaný evidenčný stav pracovníkov 40,48 

ŠKD                      863,98 €priemerný prepočítaný evidenčný stav pracovníkov             11,00 

ŠJ                   696,21 €priemerný prepočítaný evidenčný stav pracovníkov               7,80 

Inkluz.tím Pg.A.   844,23 €   priemerný prepočítaný evidenčný stav pracovníkov               6,00  

 

Všetky odvody do poisťovní boli odvádzané pravidelne a načas. 

 

Z prevádzkového normatívu najvyššie výdavky (po refundácií) predstavujú náklady na  energie 59 

600 €. Momentálne nemáme žiadny dlh na energiách a faktúry uhrádzame v lehote splatnosti. 

Prostriedky boli čerpané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na nevyhnutnú prevádzku, 

nákup čistiacich prostriedkov, ostatného materiálu, nájomného za kopírovacie stroje, odvoz 

odpadu, príspevok zamestnancom na stravu a do sociálneho fondu a na ostatné služby. 

V tomto roku škola získala finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy v sume 19 955 €, ktoré sa 

použili na  výplatu dohôd a odmien za vedenie krúžkov. V škole pracovalo 22 krúžkov. 

  

 Na jar naša škola organizovala okresné kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín“ a okresné kolo 

súťaže „Hádzaná – chlapci“ a okresné kolo súťaže  „Šaliansky Maťko“. Na jeseň okresné kolo 

v stolnom tenise .  Na tieto súťaže nám boli poskytnuté finančné prostriedky z Okresného úradu 

Bratislava II v celkovej výške 1 250,- €. Prostriedky boli použité na úhradu miezd z dohôd, 

občerstvenie a odmeny pre súťažiacich. 

 V rámci projektov BSK získala naša škola financie na  projekt „AtriUM podporuje 

rozUM“. Finančné prostriedky vo výške 3 400,- € boli použité na rekonštrukciu Átria. Podstatnú 

časť rekonštrukcie átria zafinancovalo rodičovské združenie Železnička. 

  

 V decembri 2017 získala škola financie na projekt „ Spolu sa nám ľahšie učí“ 

z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu s dobou realizácie 35 mesiacov. Prostriedky sú 

určené na mzdy pre 5 asistentov učiteľa a inkluzívny tím. Projekt počíta s 5 % spoluúčasťou 

z vlastných zdrojov. Nakoľko sa mzdy pre pedagogických zamestnancov zvýšili o 10 % 

ministerstvo školstva poskytlo dotáciu na rok 2019 vo výške 10 260,- €. Je potrebné podotknúť, že 

ani 5 % spoluúčasť nie je dostačujúca na dofinancovanie inak myšlienkovo veľmi potrebného 

projektu, preto škola aj tento rok získala sponzorský dar vo výške 7000,- € na dofinancovanie miezd 

pre projekt.  

 

 V decembri 2018 sme získali z ESF OP Ľudské zdroje  v rámci výzvy Rozvoj čitateľskej, 

prírodovednej a matematickej gramotnosti projekt „ (Do)počítajme sa spolu k porozumeniu“, 

v objeme 178 000 €, ktorý v plnom rozsahu začne fungovať od januára 2019 s platnosťou 24 

mesiacov. 

 



32 

 

Stravné pre žiakov v hmotnej núdzi sa poskytovalo iba do 30.6.2019 a to vo výške 113,68 €. Od 

septembra 2019 bola dotácia na stravu poskytovaná všetkým žiakom našej školy, ktorí sú prihlásení 

na stravovanie v ŠJ. 

 

 V prvom štvrťroku sme museli  doriešiť zabezpečenie proti krádeži elektrického otvárania 

brány. Motor sa nachádza v ochrannom kryte, ktorý je napojený na pult centrálnej ochrany. 

Počas celého roku sa vyskytli menšie havarijné poruchy na vodovodnom a kanalizačnom potrubí 

ako aj elektrickom zariadení. Tie sme odstránili v rámci bežnej údržby budovy. 

V priebehu letných prázdnin sme zrekonštruovali hlavný vstup do budovy. Nanovo sme 

vybudovali bezbariérový vstup a vymenili sme starú dlažbu za krytinu s 

protišmykovou povrchovou  úpravou a opravili vonkajší sokel na rodičovskej miestnosti. 

 V budove školy sme tiež vymenili poškodenú dlažbu vo vestibule a v administratívnom 

trakte za liatu epoxidovú podlahu. Nakoľko niektoré z dverí v administratívnej časti  boli 

poškodené po vlámaní, vymenili sme všetky za bezpečnostné a protipožiarne. 

Opäť sme vynovili ďalšie triedy- maľovanie a výmena starých tabúľ za celomagnetické. 

 

V ŠKD bolo celkové čerpanie 98,3 % upraveného rozpočtu. Počet žiakov v ŠKD oproti  minulému 

roku vzrástol o 11 žiakov. Napriek tomu, že v ŠKD sa zvýšil počet deti, máme nižší výber poplatku 

oproti rozpočtu. Je to z toho dôvodu, že do ŠKD sú prihlásení aj piataci, ktorí však navštevujú klub 

len do decembra alebo januára. Druhý polrok už ŠKD nenavštevujú. 

 

Finančné prostriedky z rozpočtu boli použité na vyplatenie miezd a odvodov, čiastočnú úhradu 

energii v ŠKD, nákup učebných pomôcok pre ŠKD, úhradu príspevku na stravu pre 

vychovávateľky a tvorbu sociálneho fondu. Finančné prostriedky vyzbierané z nájmu priestorov 

boli použité ako spoluúčasť na projektoch z ESF zvyšok sa použil kúpu umývacieho stroja na 

podlahy. 

 

V ŠJ bolo  čerpanie na prevádzke, t.j. bez nákupu potravín 100 %. Pridelené rozpočtové prostriedky 

sa čerpali na mzdy, odvody, plyn, elektrickú energiu, na nákup najnutnejšieho materiálu 

potrebného na chod školskej jedálne, na údržbu, na úhradu príspevku na stravovanie zamestnancov, 

OLO, tvorbu sociálneho fondu.  

 

V roku 2019 sme z vyzbieranej réžie kúpili nové vybavenie do ŠJ -  konvektomat, univerzálny 

kuchynský robot a krájač zeleniny. Od septembra sa zvýšil počet stravníkov – deti, preto bolo 

potrebné dokúpiť biely riad a príbor.  

Jedálny lístok je týždenne uverejňovaný aj na internetovej stránke školy. 

 

Prideľované limity boli pravidelne používané len na najnutnejšiu prevádzku, hlavne v zimných 

mesiacoch, kedy boli uhrádzané faktúry za odobraté teplo a teplú vodu. 

 

Základná škola k 31.12.2019 neeviduje záväzky po dobe splatnosti.  V lehote splatnosti evidujeme 

záväzky v sume 138 585,66 € voči dodávateľom, zamestnancom, daňovému úradu a inštitúciám 

sociálneho zabezpečenia.  

 

 

2. P r í j m y 
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Príjmy boli  plnené z nájmov, príspevku rodičov za ŠKD, z réžie v ŠJ  podľa VZN 1/2016  a VZN 

MČ č. 3/2019 , úrokov z účtov v banke a z prijatých projektov, refundácii nákladov spojených so 

vzdelávaním pedagógov, vratky z minulých rokov. Poplatky od rodičov sa platili vo výške 15,-€ 

do 30.6.2019 a 20,- € od 1.9.2019. Réžia v ŠJ za žiakov sa vyberala v hodnote 3,- € za mesiac do 

30.6.2019 a 10,- € od 1.9.2019 u dospelých stravníkov je réžia 1,54 € za 1 obed do 30.6.2019 a 1,73 

€ od 1.9.2019. 

Vlastné príjmy boli naplnené  na 99,50 %.  V roku 2019 sme vybrali na nájomnom viac o 3 

149,94 € ako bol schválený rozpočet. Nakoľko sa výška poplatkov od rodičov za ŠKD a réžie 

v ŠJ počas roku 2019 zmenila a došlo k úprave rozpočtu. Na poplatkoch od rodičov za ŠKD sme 

vybrali o 2 793,48 € menej ako upravený rozpočet.  

 
 

Prehľad využitia vyzbieraných finančných prostriedkov za réžiu za žiaka v ŠJ  v rokoch 2013-2019 

(podľa účtovníctva) 

 

 

 
 

V rokoch 2016 a 2019 je réžia vyhodnotená v 2 riadkoch, nakoľko  sa v priebehu roku menila jej výška. 

 

V horeuvedenej tabuľke sú vyčíslené finančné prostriedky za réžiu iba od žiakov, réžia za 

zamestnancov a cudzích  stravníkov tam nie je započítaná. 

 

 

3. P r e n á j m y 

Rok 

cena réžie za 

žiaka/mesiac 

vyzbieraná 

suma za 

rok použitie fin.prostriedkov 

2013 2 € 1 212 € 

škrabka na zeleninu, veľká 

chladnička, malá chladnička 

2014 2 € 4 098 € 

drvička odpadu, nárezový stroj, 

elektrická panvica 

2015 2 € 4 678 € 

jednodielny drez , výdajový ohrevný 

pult, 2 pracovné stoly 

do júla 2016 2 € 4 930 € výdajné okienka 

 Od sept. 

2016 3  €  3 573€ 

výdajné okienka 

mraziaci box 

2014 kap.výdavok MU 4 896 € varný kotol  

2017 3  € 11 922 € 

Konvektomat ( celková cena 

12 001,88€ ) 

2018 3  € 12 741 € Umývací pult, kuchynský inventár 

 Do juna 2019 3 € 9 417 € 
Konvektomat, 

Univerzálny kuchynský  robot 

Krájač zeleniny 

+prevádzka 
Od septembra 

2019 10 € 20 990 € 



34 

 

 

Škola prenajíma telocvične, školskú jedáleň na schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

bytových domov v mestskej časti, fitnes, bufet a vonkajšie multifunkčné ihrisko. Nájomné zmluvy 

sú uzatvárané so súhlasom zriaďovateľa. 

Prehľad jednotlivých nájomných zmlúv tvorí prílohu č. 2. 

 

 

Z refundácii za energie bolo získaných celkom              15 662,39 € 

 

Týmito  prostriedkami sa ponížilo čerpanie prostriedkov na energie zo štátneho rozpočtu. 

 

Za prenájom bolo vybratých celkom          13 149,94 € 

z toho - prenájom telocvične                         3 931,85 € 

-  prenájom školskej jedálne                 59,76 € 

-  prenájom nebytových priestorov  9 158,33 € 

 

Výber za prenájmy celkom                        28 812,33 € 

 

4. Sociálny fond - čerpanie sa riadi kolektívnou zmluvou 

 

Počiatočný stav k 01. 01. 2019                      6 956,76 € 

Tvorba 1,05 % z hrubých miezd                    8 793,75 € 

Čerpanie                                                       11 154,27 € 

(strava, regenerácia prac. sily) 

Zostatok k 31. 12. 2019                              4 596,24 € 
 

 

5. Záver 

 

Základná škola vykazuje už niekoľko rokov zvyšujúci sa počet žiakov navštevujúcich školu, 

normatívne prostriedky na prenesené kompetencie sú postačujúce iba na nevyhnutnú – 

bezúdržbovú prevádzku školy.  Treba však podotknúť a vyzdvihnúť, že škola vďaka mimoriadnym 

úsporným opatreniam opäť aj tento rok úspešne uhrádza všetky faktúry v lehote splatnosti 

a podarilo sa jej aj zrevitalizovať vstupný priestor budovy školy.  

 

V roku 2019 sa v základnej škole zrealizovalo niekoľko nevyhnutných opráv, uskutočnila sa 

revitalizácia vstupných priestorov, kde sa vymenilo cca 800m2 podlahovej krytiny.  

V spolupráci s mestskou časťou,  rodičovským združením a BSK sme zrevitalizovali aj átrium 

školy, kde sme vymenili nefunkčné a nebezpečné kríky za senzorické chodníky a mäkkú dopadovú 

plochu so zapustenou trampolínou, kde žiaci môžu aktívne tráviť veľkú prestávku a popoludňajší 

čas v školskom klube.  

Za veľký úspech a výbornú spoluprácu s rodičovským združením považujeme zriadenie výučbovej 

kuchynky na prízemí budovy v bloku C. 

 

Napriek mnohým opatreniam, ktoré sme počas roka v škole urobili, je ešte veľa možností na 

revitalizáciu v budove školy. 
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Tento rok sme mali niekoľkokrát haváriu na vodovodnom a kanalizačnom potrubí a v decembri 

sme mali masívny únik pitnej vody, čo si vyžiadalo nákladnú opravu. 

 

Žiaľ, vodovodné i kanalizačné potrubie v technickom suteréne je v havarijnom stave, neustále 

praská a uniká voda v technickom suteréne. 

  

Základná škola mala v pôvodnom projekte zriadené odborné učebne, ktoré sa ale z  kapacitných 

dôvodov  museli zrušiť a nahradiť sa kmeňovými učebňami pre žiakov. V súčasnosti odborné 

učebne chýbajú. Postupne sa zriaďujú v priestoroch, ktoré sa na uvedený účel našli.  

Pevne veríme, že do začiatku nového školského roka sa nám podarí aj zariadiť nové učebne, ktoré 

v rámci projektu IROP získala pre našu školu mestská časť.  

Polytechnická učebňa bude zriadená v šatňovom priestore, ktorý sme stavebne sčasti  upravili na 

učebňu. 

 

Sponzorský dar sme tento rok využili pre mzdy pre asistentov učiteľa a inkluzívny tím, v rámci 

projektu V základnej škole úspešnejší, ktorý získala škola v roku 2017. Projekt je myšlienkovo 

výborne nastavený, avšak finančne je veľmi podhodnotený a je potrebné ho aj v poslednom roku 

realizácie projektu dofinancovať. 

 

V súčasnosti už budeme mať skoro všetky triedy vybavené novými lavicami a stoličkami. Skoro 

vo všetkých triedach máme nové moderné tabule.  

 

Keďže sme jediná nezateplená škola v mestskej časti, dúfame, že v letných mesiacoch sa aj naša 

budova zateplí. Pevne veríme, že sa spoločným úsilím podarí aj našu školu upraviť tak, aby sme 

potom  mohli finančné prostriedky získané šetrením na energiách v zateplenej novej modernej 

škole využiť v prospech našich žiakov. 
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ROZBOR VÝDAVKOV A 

PRÍJMOV 

      TAB 1 

Funkčná 

Ekonomic

k

á Rozpočtová skladba Plnenie 

Uprav. 

Rozpo

čet Plnenie % 

klasifikácia 

klasifikáci

a Položky a podpoložky rok 2018 2019 rok 2019 plnenia 

Výdavky 600+700 

Celkom bežné a kapitálové 

výdavky 1 570 332 1 817 143 1 781 016 98,0 

spolu 600 

Výdavky a transfery ZŠ, ŠKD, 

ŠJ 1 464 198 1 790 745 1 754 619 98,0 

0.9121 600 Bežné výdavky ZŠ 1 126 650 1 387 272 1 377 804 99,3 

0.9211   v tom:         

  
610 

Mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania 
672 781 813 321 813 492 100,0 

  620 

Poistné a príspevky do 

poisťovní 235 294 295 487 295 547 100,0 

  630 Tovary a  služby 215 114 276 884 267 761 96,7 

    z toho:          

  631 cestovné náhrady 103 180 98 54,3 

  632 energie, voda a komunikácie 70 121 81 393 73 133 89,9 

  633 materiál 33 193 58 502 58 499 100,0 

  635 rutinná a štandardná údržba 53 542 52 840 52 839 100,0 

  636 nájomné 1 961 2 723 2 723 100,0 

  637 služby 56 195 81 246 80 470 99,0 

  640 Bežne transfery 3 304 1 000 892 89,2 

  642 Dávky NP 1 108 1 000 892 89,2 

  642 Odchodné 2 196 0 0 0,0 

  700 Kapitálové výdavky 106 135 0 0 0,0 

10.40 633 Stravovanie hmotná núdza 157 580 114 19,6 

0.950 600 Bežné výdavky ŠKD 143 345 162 284 159 456 98,3 

    v tom:         

  
610 

Mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania 
97 314 108 678 108 695 100,0 

  620 

Poistné a príspevky do 

poisťovní 32 869 37 162 37 156 100,0 

  630 Tovary a  služby 12 754 16 144 13 293 82,3 

    z toho:         

  632 energie, voda a komunikácie 7 957 5 179 3 035 58,6 

  633 materiál 111 1 956 1 920 98,2 

  635 rutinná a štandardná údržba 1 732 3 859 3 858 100,0 

  637 služby 2 954 5 150 4 481 87,0 

  640 Bežné transfery ŠKD 407 300 311 103,5 

  642 Na nemocenské dávky  407 300 311 103,5 

  700 Kap. Výdavky SKD 0 2 705 2 704 100,0 

0.9602 600 Bežné výdavky ŠJ 194 202 177 482 176 046 99,2 

    v tom:         
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610 Mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania 54 746 64 522 64 522 100,0 

  620 

Poistné a príspevok do 

poisťovní 18 847 22 396 22 396 100,0 

  630 Tovary a  služby 120 434 90 276 88 840 98,4 

    z toho:         

  632 energie, voda a komunikácie 7 701 9 042 9 041 100,0 

  633 materiál 10 884 4 211 4 210 100,0 

  633011 mater. - potraviny 91 042 69 407 67 971 97,9 

  635 rutinná a štandardná údržba 4 851 752 752 100,0 

  637 služby 5 956 6 864 6 866 100,0 

  640 Bežné transfery ŠJ  175 288 288   

  642 Na nemocenské dávky  175 288 288 100,0 

  700 Kap. Výdavky SJ 0 23 693 23 692 100,0 

10.40 633 Dotácia na stravu 0 63 707 41 314 100,0 

Príjmy 200 Nedaňové príjmy 176 570 278 147 275 352 99,0 

  212 nájmy z nebyt.priestorov  12 803 13 150 13 150 100,0 

  223 001 Réžia ŠJ 26 993 44 066 44 066 100,0 

  223001 

príjem za réžiu deti ZŠ (3 € a 10 

€) 12 741 29 050 29 051   

  223001 príjem za réžiu zamestnanci 12 137 12 734 12 733   

  223001 príjem za réžiu cudzí 2 115 2 282 2 282   

  223 002 príjem od rodičov za ŠKD 44 344 53 700 50 907 94,8 

  243 úroky z účtov 0 0 0   

  292 vratky z minulych rokov 
3 502 4 140 4 139 100,0 

  292 ostatné 

  300 GRANTY 88 928 163 091 163 090 100,0 
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TAB 1

Funkčná EkonomickáRozpočtová skladba Plnenie Uprav. Rozpočet Plnenie %

klasifikácia klasifikácia Položky a podpoložky rok 2018 2019 rok 2019 plnenia

Výdavky 600+700 Celkom bežné a kapitálové výdavky 1 570 332 1 817 143 1 781 016 98,0

spolu 600 Výdavky a transfery ZŠ, ŠKD, ŠJ 1 464 198 1 790 745 1 754 619 98,0

0.9121 600 Bežné výdavky ZŠ 1 126 650 1 387 272 1 377 804 99,3

0.9211 v tom:

610
Mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania 672 781 813 321 813 492 100,0

620 Poistné a príspevky do poisťovní 235 294 295 487 295 547 100,0

630 Tovary a  služby 215 114 276 884 267 761 96,7

z toho: 

631 cestovné náhrady 103 180 98 54,3

632 energie, voda a komunikácie 70 121 81 393 73 133 89,9

633 materiál 33 193 58 502 58 499 100,0

635 rutinná a štandardná údržba 53 542 52 840 52 839 100,0

636 nájomné 1 961 2 723 2 723 100,0

637 služby 56 195 81 246 80 470 99,0

640 Bežne transfery 3 304 1 000 892 89,2

642 Dávky NP 1 108 1 000 892 89,2

642 Odchodné 2 196 0 0 0,0

700 Kapitálové výdavky 106 135 0 0 0,0

10.40 633 Stravovanie hmotná núdza 157 580 114 19,6

0.950 600 Bežné výdavky ŠKD 143 345 162 284 159 456 98,3

v tom:

610
Mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania 97 314 108 678 108 695 100,0

620 Poistné a príspevky do poisťovní 32 869 37 162 37 156 100,0

630 Tovary a  služby 12 754 16 144 13 293 82,3

z toho:

632 energie, voda a komunikácie 7 957 5 179 3 035 58,6

633 materiál 111 1 956 1 920 98,2

635 rutinná a štandardná údržba 1 732 3 859 3 858 100,0

637 služby 2 954 5 150 4 481 87,0

640 Bežné transfery ŠKD 407 300 311 103,5

642 Na nemocenské dávky 407 300 311 103,5

700 Kap. Výdavky SKD 0 2 705 2 704 100,0

0.9602 600 Bežné výdavky ŠJ 194 202 177 482 176 046 99,2

v tom:

610
Mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania 54 746 64 522 64 522 100,0

620 Poistné a príspevok do poisťovní 18 847 22 396 22 396 100,0

630 Tovary a  služby 120 434 90 276 88 840 98,4

z toho:

632 energie, voda a komunikácie 7 701 9 042 9 041 100,0

633 materiál 10 884 4 211 4 210 100,0

633011 mater. - potraviny 91 042 69 407 67 971 97,9

635 rutinná a štandardná údržba 4 851 752 752 100,0

637 služby 5 956 6 864 6 866 100,0

640 Bežné transfery ŠJ 175 288 288

642 Na nemocenské dávky 175 288 288 100,0

700 Kap. Výdavky SJ 0 23 693 23 692 100,0

10.40 633 Dotácia na stravu 0 63 707 41 314 100,0

Príjmy 200 Nedaňové príjmy 176 570 278 147 275 352 99,0

 212 nájmy z nebyt.priestorov 12 803 13 150 13 150 100,0

223 001 Réžia ŠJ 26 993 44 066 44 066 100,0

223001 príjem za réžiu deti ZŠ (3 € a 10 €) 12 741 29 050 29 051

223001 príjem za réžiu zamestnanci 12 137 12 734 12 733

223001 príjem za réžiu cudzí 2 115 2 282 2 282

223 002 príjem od rodičov za ŠKD 44 344 53 700 50 907 94,8

243 úroky z účtov 0 0 0

292 vratky z minulych rokov

292 ostatné

300 GRANTY 88 928 163 091 163 090 100,0

ROZBOR VÝDAVKOV A PRÍJMOV

4 140 100,04 1393 502



PREHĽAD ZMLÚV ZA PRENÁJOM TELOCVIČNE, ŠKOLSKEJ JEDÁLNE A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ZA I. a II. POLROK 2019 

                      

A/ TELOCVIČŇA                   

Por
. Nájomca 

Doba nájmu Platby za energie Platby za nájom 
Dátum                Poznámka   

č. od do predpis úhrada predpis úhrada úhrady     

1 Peter Husár  14.1.2019 24.6.2019 264,00 € 264,00 € 330,00 € 330,00 € 11.2.2019 Zmluva č. 10/2018 VT 

2 Športový klub Koryo  10.1.2019 27.6.2019 337,50 € 337,50 € 90,00 € 90,00 € 3.4.2019 Zmluva č. 13/2018 MT 

3 SK REAL Bratislava o.z. 8.1.2019 16.5.2019 459,00 € 459,00 € 137,70 € 137,70 € 16.9.2019 Zmluva č. 12/2018 VT 

4 Klimo Dance Studio 10.1.2019 13.6.2019 168,00 € 168,00 € 44,10 € 44,10 € 6.3.2019 Zmluva č. 14/2018 MT 

5 Erika Kráľová  9.1.2019 27.6.2019 207,00 € 207,00 € 57,50 € 57,50 € 11.2.2019 Zmluva č. 20/2018 MT 

6 Realiz Sport Team, s.r.o. 13.1.2019 30.6.2019 345,00 € 345,00 € 138,00 € 138,00 € 3.5.2019 Zmluva č. 15/2018 VT 

7 AŠK Inter Bratislava  14.1.2019 31.5.2019 162,00 € 162,00 € 48,60 € 48,60 € 25.1.2019 Zmluva č. 21/2018 VT 

8 ŠK Vrakuňa 9.1.2019 28.3.2019 150,00 € 150,00 € 40,00 € 40,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 25/2018 VT 

9 ŠK Vrakuňa 9.1.2019 28.3.2019 82,50 € 82,50 € 22,00 € 22,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 26/2018 MT 

10 ŠK Vrakuňa 9.1.2019 28.2.2019 120,00 € 120,00 € 32,00 € 32,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 27/2018 VT 

11 ŠK Vrakuňa 9.1.2019 28.3.2019 157,50 € 157,50 € 42,00 € 42,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 28/2018 MT 

12 ŠK Vrakuňa 9.1.2019 28.3.2019 157,50 € 157,50 € 42,00 € 42,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 29/2018 VT 

13 ŠK Vrakuňa 8.1.2019 19.3.2019 75,00 € 75,00 € 20,00 € 20,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 30/2018 MT 

14 ŠK Vrakuňa 12.1.2019 23.3.2019 187,50 € 187,50 € 50,00 € 50,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 31/2018 VT 

15 ŠK Vrakuňa 8.1.2019 11.3.2019 60,00 € 60,00 € 16,00 € 16,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 32/2018 VT 

16 ŠK Vrakuňa 8.1.2019 14.3.2019 135,00 € 135,00 € 36,00 € 36,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 33./2018 VT 

17 ŠK Vrakuňa 8.1.2019 22.3.2019 150,00 € 150,00 € 40,00 € 40,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 34/2018 VT 

18 ŠK Vrakuňa 8.1.2019 22.3.2019 150,00 € 150,00 € 40,00 € 40,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 35/2018 VT 

19 ŠK Vrakuňa 9.1.2019 20.3.2019 75,00 € 75,00 € 20,00 € 20,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 36/2018 VT 

20 ŠK Vrakuňa 8.1.2019 19.3.2019 75,00 € 75,00 € 20,00 € 20,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 37/2018 MT 

21 ŠK Vrakuňa 8.1.2019 12.3.2019 67,50 € 67,50 € 18,00 € 18,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 38/2018 MT 

22 ŠK Vrakuňa 9.1.2019 20.3.2019 75,00 € 75,00 € 20,00 € 20,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 39/2018 MT 

23 ŠK Vrakuňa 9.1.2019 20.3.2019 75,00 € 75,00 € 20,00 € 20,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 40/2018  MT 

24 ŠK Vrakuňa 9.1.2019 31.3.2019 162,00 € 162,00 € 36,00 € 36,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 41/2018 VT 

25 ŠK Vrakuňa 8.1.2019 31.3.2019 297,00 € 297,00 € 66,00 € 66,00 € 27.3.2019 Zmluva č. 42/2018 VT 

26 OZ Krúžky v škole 9.1.2019 11.2.2019 32,50 € 32,50 € 10,00 € 10,00 € 26.2.2019 Zmluva č. 24/2018 MT 

27 Marcel Mucska 13.1.2019 30.6.2019 293,25 € 293,25 € 431,25 € 431,25 € 20.3.2019 Zmluva č. 11/2018 VT 

28 Telovýchovná jednota Rovinka 9.1.2019 28.2.2018 94,50 € 94,50 € 21,00 € 21,00 € 11.2.2019 Zmluva č. 43/2018 VT 

29 Športový klub Koryo  10.1.2019 27.6.2019 172,50 € 172,50 € 46,00 € 46,00 € 16.4.2019 Zmluva č. 44/2018 MT 

30 Rímskokatolícka cirkev 13.1.2019 30.6.2019 315,67 € 315,67 € 69,00 € 69,00 € 15.2.2019 Zmluva č. 16/2018 VT 
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31 Milan Novanský  13.1.2019 31.3.2019 89,10 € 89,10 € 124,30 € 124,30 € 21.1.2019 Zmluva č. 45/2018 VT 

32 TJ Rapid Bratislava 12.8.2019 23.8.2019 525,00 € 525,00 € 175,00 € 175,00 € 5.8.2019 Zmluva č. 4/2019 VT 

33 Športový klub Koryo  9.9.2019 
19.12.201

9 315,00 € 315,00 € 84,00 € 84,00 € 5.12.2019 Zmluva č. 8/2019 MT 

34 Erika Kráľová  17.9.2019 
17.12.201

9 126,00 € 126,00 € 35,00 € 35,00 € 18.9.2019 Zmluva č. 6/2019 MT 

35 Klimo Dance Studio 19.9.2019 
20.12.201

9 104,00 € 104,00 € 27,30 € 27,30 € 
14.10.201

9 Zmluva č. 9/2019 MT 

36 AŠK Inter Bratislava  1.10.2019 
16.12.201

9 99,00 € 99,00 € 29,70 € 29,70 € 24.9.2019 Zmluva č. 10/2019 VT 

37 Marcel Mucska 15.9.2019 
15.12.201

9 165,75 € 165,75 € 243,75 € 243,75 € 
12.11.201

9 Zmluva č. 11/2019 VT 

38 Peter Husár  9.9.2019 
16.12.201

9 168,00 € 168,00 € 210,00 € 210,00 € 
21.11.201

9 Zmluva č. 15/2019 VT 

39 Fun skippers & dancing  

14.10.201
9 

17.12.201
9 337,50 € 337,50 € 90,00 € 90,00 € 

30.12.201
9 Zmluva č. 13/2019 VT 

40 Fun skippers & dancing  

14.10.201
9 

17.12.201
9 67,50 € 67,50 € 18,00 € 18,00 € 

30.12.201
9 Zmluva č. 12/2019 MT 

41 BENI klub, o.z. 1.10.2019 
16.12.201

9 82,50 € 82,50 € 22,00 € 22,00 € 7.10.2019 Zmluva č. 17/2019 MT 

42 Rímskokatolícka cirkev 15.9.2019 
15.12.201

9 178,43 € 178,43 € 39,00 € 39,00 € 
14.10.201

9 Zmluva č. 20/2019 VT 

43 Realiz Sport Team, s.r.o. 15.9.2019 
16.12.201

9 195,00 € 195,00 € 78,00 € 78,00 € 
28.10.201

9 Zmluva č. 7/2019 VT 

44 ŠK Vrakuňa 

21.10.201
9 

21.12.201
9 697,50 € 697,50 € 186,00 € 186,00 € 

15.11.201
9 Zmluva č. 21/2019 VT 

45 ŠK Vrakuňa 8.11.2019 
21.12.201

9 78,75 € 78,75 € 21,00 € 21,00 € 
15.11.201

9 Zmluva č. 22/2019 VT 

46 ŠK Vrakuňa 1.11.2019 
20.12.201

9 189,00 € 189,00 € 42,00 € 42,00 € 
15.11.201

9 Zmluva č. 23/2019 VT 

47 ŠK Vrakuňa 1.11.2019 
23.12.201

9 108,00 € 108,00 € 24,00 € 24,00 € 
15.11.201

9 Zmluva č. 24/2019 VT 

48 ŠK Vrakuňa 

21.10.201
9 

21.12.201
9 465,00 € 465,00 € 124,00 € 124,00 € 

15.11.201
9 Zmluva č. 25/2019 MT 

49 Silvia Marušincová  3.7.2019 31.7.2019 180,00 € 180,00 € 60,00 € 60,00 € 
30.10.201

9 Zmluva č. 5/2019 MT 

50 SK REAL Bratislava o.z. 19.9.2019 
20.12.201

9 356,25 € 356,25 € 101,25 € 101,25 € 
20.12.201

9 Zmluva č. 14/2019 VT 

51 
Oddiel modernej gymnastiky TJ 

Rapid 6.11.2019 
11.12.201

9 90,00 € 90,00 € 30,00 € 30,00 € 
14.11.201

9 Zmluva č. 28/2019 MT 

52 Patrik Deszkás 

20.11.201
9 

18.12.201
9 42,50 €   62,50 €     Zmluva č. 30/2019 VT 

53 Martin Fojt 8.12.2019 8.12.2019 18,00 € 18,00 € 22,00 € 22,00 € 6.12.2019 Zmluva č. J6/2019 VT 
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54 Milan Novanský  1.12.2019 
22.12.201

9 32,40 € 32,40 € 45,20 € 45,20 € 
17.12.201

9 Zmluva č. 31/2019 VT 

55 Samuel Cserepkai 5.11.2019 
17.12.201

9 59,50 €   87,50 €     Zmluva č. 29/2019 VT 

  Rok 2018                   

56 SK REAL Bratislava o.z.        324,00 €   97,20 € 31.1.2019 Zmluva č. 12/2018 VT  

  Spolu     9 872,10 € 10 094,10 € 3 984,65 € 3 931,85 €       

                      

B/ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ                   

Por
. 

Nájomca Doba nájmu     Platby za energie Platby za nájom 
Dátum Poznámka   

č.   od do predpis úhrada predpis úhrada úhrady     

1 Spokojné bývanie s.r.o. 9.4.2019 9.4.2019 16,58 € 16,58 € 13,28 € 13,28 € 12.4.2019 Zmluva č. J1/2019 ŠJ  

2 Spoločenstvo vlastníkov bytov 22.5.2019 22.5.2019 8,29 € 8,29 € 6,64 € 6,64 € 30.5.2019 Zmluva č. J2/2019 ŠJ  

6 Spokojné bývanie s.r.o. 23.9.2019 23.9.2019 16,58 € 16,58 € 13,28 € 13,28 € 30.9.2019 Zmluva č. J32019 ŠJ 

4 Bytokomplet, s.r.o. 6.11.2019 6.11.2019 16,58 € 16,58 € 13,28 € 13,28 € 
31.10.201

9 Zmluva č. J42019 ŠJ 

5 Spokojné bývanie s.r.o. 

19.11.201
9 

19.11.201
9 16,58 € 16,58 € 13,28 € 13,28 € 

10.12.201
9 Zmluva č. J5/2019 ŠJ 

  Spolu     74,61 € 74,61 € 59,76 € 59,76 €       

                      

C/ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PRIESTORY                   

Por
. Nájomca 

Doba nájmu Platby za energie Platby za nájom 
Dátum 

                      
Poznámka   

č. od do predpis úhrada predpis úhrada úhrady     

1 Malárik     3 182,17 € 3 182,17 € 6 572,40 € 6 572,40 € 
22.10.201

9 Zmluva č. 1/2008 fitnes  

2 Kosťová     463,81 € 463,81 € 448,08 € 448,08 € 3.12.2019 Zmluva č. 2/2007  salón  

3 Alexandra Malacká     372,40 € 372,40 € 448,04 € 336,03 € 
19.12.201

9 Zmluva č. 46/2018 bufet 

4 Arton          996,00 € 996,00 € 

31.10.201
9 Zmluva č. 287/mk 02-EP 

billboar
d 

5 Simona Jiskrová  10.1.2019 20.6.2019 77,00 € 77,00 € 36,30 € 36,30 € 27.3.2019 Zmluva č. 17/2018 trieda 

6 OZ Beni klub 8.1.2019 31.5.2019 99,75 € 99,75 € 57,00 € 57,00 € 7.2.2019 Zmluva č. 19/2018 trieda 

7 BRS Music 7.1.2019 30.6.2019 483,00 € 483,00 € 227,70 € 227,70 € 29.4.2019 Zmluva č. 22/2018 trieda 

8 OZ Krúžky v škole 9.1.2019 31.5.2019 67,50 € 67,50 € 30,00 € 30,00 € 26.2.2019 Zmluva č. 23/2018 trieda 

9 BRS Music 11.2.2019 30.6.2019 89,25 € 89,25 € 42,07 € 42,07 € 29.4.2019 Zmluva č. 1/2019 trieda  

10 ECW s.r.o. 29.4.2019 3.5.2019 77,00 € 77,00 € 55,00 € 55,00 € 25.4.2019 Zmluva č. 2/2019 triedy  
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11 AHOJ, s.r.o. 1.2.2019 21.6.2019 119,00 € 119,00 € 56,10 € 56,10 € 17.6.2019 Zmluva č. 3/2019 trieda 

12 NIKA      -2,07 € -2,07 €     3.7.2019 Zmluva č. 13/2007 bufet  

13 International House Bratislava, s.r.o. 1.10.2019 
20.12.201

9 173,25 € 173,25 € 123,75 € 123,75 € 

17.10.201
9 Zmluva č. 19/2019 trieda  

14 Class jazyková školy 27.9.2019 6.12.2019 105,00 € 105,00 € 75,00 € 75,00 € 7.10.2019 Zmluva č. 18/2019 trieda  

15 AHOJ, s.r.o. 25.9.2019 
18.12.201

9 84,00 € 84,00 € 39,60 € 39,60 € 

14.11.201
9 Zmluva č. 27/2019 trieda  

16 BRS Music 1.9.2019 
20.12.201

9 315,00 € 315,00 € 148,50 €   

10.12.201
9 Zmluva č. 26/2019 trieda 

17 BENI klub, o.z. 

11.10.201
9 

20.12.201
9 105,00 € 105,00 € 60,00 € 60,00 € 

12.12.201
9 Zmluva č. 16/2019 trieda 

18 Karin Tylešová  

15.12.201
9 

15.12.201
9 3,31 € 3,31 € 1,65 € 1,65 € 

18.12.201
9 Zmluva č. J72019 trieda 

19 Mgr. Alexandra Ruttkayová 

15.12.201
9 

15.12.201
9 3,31 € 3,31 € 1,65 € 1,65 € 

18.12.201
9 Zmluva č. J82019 trieda  

 Spolu   5 817,68 € 5 817,68 € 9 418,84 € 9 158,33 €     

            

        
 

   

D) Multifunkčné inhrisko  
 

         
Por

. 
Nájomca Doba nájmu Platby za energie Platby za nájom 

Dátum 
                      

Poznámka   

č.   od do predpis úhrada predpis úhrada úhrady     

1                     

 Spolu    0,00 € 0,00 € 0,00 €    

           

           

 SPOLU    15 764,39 € 15 986,39 € 13 463,25 € 13 149,94 €    
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Základná škola 
Železnič
ná   Čerpanie  k  31.12.2019  podľa  zdroja  financovania   

                                TAB 3 

Zdroje Zdroje Mzdy Tarifné Príplatky Odmeny Poistné Prevádzka 

Cest
o
v
. Energie Materiál 

Dopr
a
v
a Údržba Nájom Služby Bežné Kap. 

financovania   spolu platy       spolu               transfery vyd. 

    610 611 612 614 620 630 631 632 633 634 635 636 637 640 700 

ŠR-normatívne 1 141 921,88 727 492,84 545 848,60 128 029,29 53 614,95 256 452,16 157 085,32 
97,8

0 57 599,27 10 375,55   52 838,57 2 723,22 33 450,91 891,56   

ušetr.normatív 
2018 10 000,00 0,00         10 000,00   10 000,00               

ŠR-nenormatívne 51 403,67 18 728,65 10 769,60 69,30 7 889,75 7 553,64 25 121,38 0,00 2 000,00 10 436,88 0,00 0,00 0,00 12 684,50 0,00 0,00 

vzdelávac.poukazy 19 955,00 6 389,75     6 389,75 2 769,97 10 795,28   2 000,00 7 229,88       1 565,40     

Asistenti učitela št. 7 392,00 5 478,00 5 408,70 69,30   1 914,00 0,00                   

Asistenti učitela 
projekt. 10 260,00 6 860,90 5 360,90   1 500,00 2 869,67 529,43             529,43     

príspevok na 
učebnic
e 3 207,00 0,00         3 207,00     3 207,00             

LVVK 2 400,00 0,00         2 400,00             2 400,00     

ŠvP 5 500,00 0,00         5 500,00             5 500,00     

rekreačné poukazy 2 689,67 0,00         2 689,67             2 689,67     

odchodné 0,00 0,00         0,00                   

Projekt / ESF 151 440,46 56 636,93 50 230,56 422,37 5 984,00 31 480,31 63 323,22     33 025,88       30 297,34     

Projekt/ 
spoluúč
asť 7 741,00 3 633,32 3 633,32     60,51 4 047,17     1 515,35       2 531,82     

RZZP  2018 0,00 0,00         0,00                   

Dary/Granty/ 11 650,00 7 000,00 7 000,00       4 650,00     3 144,89       1 505,11     

Kapitálové 
výdavky 0,00 0,00         0,00                   

Dobropisy a vratky 
ZS 3 533,47 0,00         3 533,47   3 533,47               

z rozpočtu MČ 190 323,51 167 297,28 152 268,83 8 551,14 6 477,31 22 395,91 630,32   383,70 82,72 0,00 0,00 0,00 163,90 0,00   

financovanie z 
iných 
zdrojov 171 574,72 5 920,43 5 920,43 0,00 0,00 37 156,29 101 502,66   11 692,09 74 018,33 0,00 4 609,70 0,00 11 182,54 598,60   

financovanie z náj. 5 408,94 0,00         2 704,54         2 704,54       2 704,40 

dobrop.,refund.,od
škod. 0,00 0,00         0,00                   

ŠKD od MC 105 844,51 105 597,89 98 204,00 5 394,22 1 999,67   246,62     82,72       163,90     

SKD poplatky 50 906,52 3 097,43 3 097,43     37 156,29 10 342,17   3 034,61 1 837,23   1 153,70   4 316,63 310,63   

ŠJ od MC 84 479,00 61 699,39 54 064,83 3 156,92 4 477,64 22 395,91 383,70   383,70               

stravné-popl.-réžia 46 683,00 2 823,00 2 823,00       19 879,69   8 051,82 4 210,50   751,46   6 865,91 287,97 23 692,34 

stravne - potraviny 67 970,60 0,00         67 970,60     67 970,60             
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Iné zdroje/ 
dobropis
y SJ 605,66 0,00         605,66   605,66               

Kapitalove 
výdavky 
SJ 0,00 0,00         0,00                   

stravné - HN 113,68 0,00         113,68     113,68             

dotacia na stravu 41 313,60 0,00         41 313,60     41 313,60             

skutočnosť spolu                                 

k 31.12.2019 1 781 015,99 986 709,45 775 671,34 137 072,10 73 966,01 355 098,82 411 320,82 
97,8

0 85 208,53 174 026,88 0,00 57 448,27 2 723,22 91 816,12 1 490,16 26 396,74 

zostatok výd.účtu  35,49                               
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 n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n) 

 

A/ Oblasť výchovy a vzdelávania 

 

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme v súlade s reformou školstva a školským 

vzdelávacím programom pokračovali v uplatňovaní: 

•Zážitkové učenie ako súčasť predmetov prírodovedného a výchovného  zamerania 

•Vyučovanie 2. cudzieho jazyka (NEJ) od 5.  ročníka. Na 1.stupni je v rámci voliteľných 

(disponibilných) hodín zavedený nemecký jazyk od 3.ročníka   

•Na 1.stupni sa pozornosť v rámci disponibilných hodín  zamerala na posilnenie kľúčových 

predmetov a vyučovanie cudzieho jazyka (ANJ) od 1. ročníka. 

•Od 1. ročníka sa  v školskom roku 2013/2014 zaviedlo ako voliteľný predmet - základy 

tenisovej prípravy (nahradené logikou od šk. rok 2020/2021), základy tanca a loptových hier, 

umenie hrou v dotácii 1 vyučovacia hodina  

Dôraz bol kladený na rozvoj: 

kľúčových kompetencií žiakov; celoživotných pravidiel; sociálnych zručností 

žiakov;  telesnej zdatnosti s dôrazom na rozvoj fyzickej a psychickej pripravenosti žiakov, 

 talentu u žiakov 

2. Prvky moderných informačných technológií sa používali v porovnaní s uplynulými 

rokmi vo väčšej miere, s priemerne vyhovujúcim počtom pedagogických zamestnancov  

(používanie  počítačov, dataprojektorov, interaktívnych tabúľ vo vzdelávacom procese). 

Zaviedla sa elektronická triedna kniha a komunikačný portál s rodičmi - Edupage 

3. Jazyková výučba bola posilnená aj ponukou krúžkov so zameraním na anglickú 

konverzáciu na II. stupni. 

4. Všetci zamestnanci školy prispeli k budovaniu pozitívnej otvorenej klímy na škole; 

5. Sme zapojení v  projektoch: 

oŠkola podporujúca zdravie – interný projekt školy zameraný na podporu telesného 

a duševného zdravia žiakov a zamestnancov školy. 

oCesta emocionálnej zrelosti – emočná zrelosť žiakov 2. Stupňa – ETV,OBN,TEV 

o Liga za duševné zdravie – športové turnaje žiakov 4. -7. V minihádzanej v spolupráci s ŠKP 

o Sme v škole – enviromentálna výchova a mediálna výchova – formou workshopov 

diskutovali o aktuálnych témach z oblasti enviromantalistiky a mediálnej  výchovy 

o I.Bobor – súťaž v informatike žiakov II.stupňa 
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o Mc-donald cup – turnaj vo futbale mladších žiakov 

o Futbal – o pohár predsedu samosprávneho kraja – turnaj vo futbale na umelej tráve 

o Anglický týždeň – týždeň bilingválnej výučby anglického jazyka s nativespeaker-mi 

o Liga proti rakovine – deň narcisov  - aktívna účasť žiakov na zbierke 

o Spolupráca s LF UK – realizácia výskumnej úlohy zameranej na problémových žiakov 

o Matematický Klokan, MAKS, PIKOPRETEK, Fyzikálny náboj 

o Hejného matematika 

o Jolly Phonics - angličtina 

6. Zrealizovali sme niekoľko celoškolských projektov: 

•Týždeň zdravej výživy, Imatrikulácia prvákov, Vianočné trhy, Poznaj svoje mesto – exkurzia, 

Šaliansky Maťko, Blokové vyučovanie – Deň Zeme, Minerálne vody na Slovensku, Mestské 

múzeum Bratislavy – stretnutia so športovcami, Tajomstvá faraóna, Vrakuňa očami detí, 

Športový deň, Jarný pohár v atletike, Úcta k človeku – výtvarný projekt, Vedomostný kvíz – 

Po stopách Cyrila a Metoda, Stolnotenisový turnaj, Mladý bratislavský reportér, Zbierame 

plasty –  separácia odpadu enviromentálna výchova,  

7. Žiaci všetkých ročníkov sa  v súlade s plánom zážitkového učenia zúčastnili množstva 

exkurzii súvisiacich s vyučovacím procesom.  

Úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce školy v oblasti výchovy a vzdelávania boli splnené 

vo veľkej miere splnené 

 

B/ Oblasť kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov 

V základnej škole pracovalo: 

49kvalifikovaných učiteľov,11 vychovávateliek v ŠKD, 

 a  koordinátori: prevencie, zdravej školy a enviromentálnej výchovy,výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu, športu, zážitkového učenia, začlenených žiakov, detského parlamentu, ľudských 

práv 

Rezervy sú v nízkom záujme niektorých pedagogických zamestnancov prijímať nové 

metódy a formy práce v rámci ponúkaných vzdelávacích aktivít. Tým, že MPC zverejňuje 

iba na svojej webovej stránke, informácie sa k učiteľom v pasívnej forme nedostávajú. Je 

potrebné zo strany učiteľov vyvinúť aktivitu, aby sa k nejakej forme vzdelávania dostali.  

 

Úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce školy v oblasti vzdelávania PgZ boli splnené len 

čiastočne. 
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C/ Oblasť riadiacej činnosti 

Pedagogické rady, pedagogické sekcie, pracovné porady a ďalšie zasadnutia zamestnancov 

školy boli zvolávané riadne podľa harmonogramu zasadnutí. Operatívne porady širšieho 

vedenia školy sa konali podľa potreby. 

Riaditeľka školy i členovia vedenia školy uskutočnili podľa možností a času s ohľadom na 

prerušenie vyučovania plánované kontroly vyplývajúce z plánu kontrolnej činnosti.Niektoré 

boli uskutočnené aj online. 

Uskutočnilo sa: 

o 28 hospitácií ; 

o 1 riaditeľské previerky zo slovenského jazyka v 9. ročníku; 

o 1 riaditeľské previerky z matematiky v 9.ročníku 

o 2 riaditeľské previerka v 5. ročníku zo SJL  AMT 

o 2 riaditeľská previerka z matematiky na 1.stupni, 

o 2 riaditeľská previerka  a 1 diktát zo slovenského jazyka v 1.ročníkoch. 

 

D/ Oblasť vzťahov s verejnosťou a prezentácia školy 

 

Škola aktívne spolupracovala s: 

•materskými školami v mestskej časti Vrakuňa; 

•Rodičovským združením  – vedenie školy sa pravidelne štvrťročne stretávalo a 

spolupracovalo na riešení konkrétnych problémov a úloh; v priebehu školského roka spoločne 

bolo zorganizovaných 4 triedne aktívy; vo februári 2019 v spolupráci s rodičovským 

združením organizovala škola Školský ples, ktorý sa stretol s mimoriadne pozitívnym ohlasom 

tak zo strany rodičov ako aj pedagogických zamestnancov. Okrem iného vysoko pozitívne 

hodnotíme snahu rodičov o spoluprácu a sponzorstvo najmä v oblasti pomoci pri riešení   

materiálno technického zabezpečenia vyučovacieho procesu didaktickými pomôckami.   

•školským úradom, 

•MPC – vzdelávanie pedagogických zamestnancov; 

•CPPPaP Bratislava II – každodenná spolupráca so psychologičkami, špeciálnou 

pedagogičkou, spoločné triedne projekty, besedy v centre ako pomoc triednemu kolektívu i 

jednotlivcom; 

•Centrum detskej tvorivosti – návštevy keramickej dielne, besedy pre žiakov; školské kvízy, 

mimoškolské aktivity vrámci ŠKD 

•Policajným zborom Bratislava II  pri realizácii projektu „Správaj sa normálne 

•Lekárskou fakultou UK – realizácia výskumnej úlohy so zameraním na vplyv stresu na 

problémových žiakov. 

 

Škola ma zriadenú vlastnú internetovú stránku, kde prezentuje aktuálne aktivity i výsledky 

školy. Je pravidelne aktualizovaná. Každý pedagogickí pracovník má zriadenú vlastnú e-
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mailovú schránku, ktorá slúži aj ako komunikačný prostriedok na komunikáciu s rodičmi.  Celá 

škola je pokrytá wifi sieťou.  

Škola prezentovala svoje aktivity v rámci miestnych novín (Vrakunské listy). 

 

Rezervy vidíme v nižšej angažovanosti všetkých pedagogických zamestnancov, hlavne 

organizátorov a účastníkov rôznych podujatí, súťaží, projektov v prezentácii školy. 

 

 

SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

✓ Zanietenosť pedagogických pracovníkov do vecí 

verejných, do kultúrneho života a športového 

diania  

✓ Stabilný pedagogický zbor  

✓ Kvalifikovanosť pedagógov  

✓ Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu  

✓ Začlenenie žiakov so špeciálnymi potrebami  

✓ Starostlivosť o nadané deti  

✓ Výučba cudzích jazykov ( ANJ, NEJ)  

✓ Fungujúce športové aktivity, krúžky  

✓ Tradičné aktivity  

✓ Mimoškolská činnosť  

✓ Výborná spolupráca s rodičovskou verejnosťou 

✓ Dobrá spolupráca s MŠ a spoločné programy 

✓ Vybudovaný športový areál 

✓ Odborná starostlivosť o žiakov s IVVP 

✓ Zvyšujúci sa kredit školy  

✓ Korektné vzťahy 

✓ Zavádzanie netradičných foriem vyučovania 

✓ Asistenti učiteľa 

✓ Inkluzívny tím 

 

✓ Nedostatok a zastaralosť učebných 

pomôcok  

✓ Nemaľované priestory – z dôvodu 

chýbajúcich prostriedkov – veľkosť 

školy 

✓ Z dôvodu nedostatočnosti fin. 

prostriedkov – slabá údržba školy – 

potrebná rekonštrukcia PVC na 

chodbách 

✓ Chýba rekreačná – aktívna - zóna pre 

školský klub detí  

✓ Vysoké prevádzkové náklady  

✓ Z rozpočtu 82% prevádzkového 

normatívu sa použije na energie  

✓ Nízke finančné ohodnotenie pedagógov, 

nezáujem absolventov o prácu  

✓ Nedostatočné hodnotenie pedagogických 

zamestnancov 

✓ Nedostatočné stráženie vybudovaného 

areálu 

✓ absencia učebníc, resp. ich nedostatok 

✓ nestabilné personálne zabezpečenie 

✓ zvyšovanie byrokratických požiadaviek 

na prácu učiteľa a školy 
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II. Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm.b) 

 

V školskom roku 2019/2020 sme vydali 658 vzdelávacích poukazov. 

Škola otvorila množstvo krúžkov nielen zo vzdelávacích poukazov, ale aj z projektu 

Dopočítajme sa k porozumeniu. Žiaci pracovali v nasledovných krúžkoch:  

Názov krúžku vedúci Určené pre 

Zábavná slovenčina Haneschová 3.roč. 

Hravá informatika Plevková 3.roč. 

Šachový Jurisová 1.-4.roč. 

Minihádzaná Fecková 1.-4.roč. 

Tenis tréner 1.-4.roč. 

Šikovné ruky Fedorová, Gavliaková 2.-3.roč 

Mladí novinári Paiserová, Kalinková, 

Vaňková 

1.stupeň 

Hráme to, čo čítame Martinkovičová, 

Kalabusová, 

Domotorová 

1.stupeň 

Lego počítanie Franková, 

Kanská, Koyš 

1.stupeň 

Zážitková príprava na 

vyučovanie 

Mosná, Kissová, Plevková, 

Čechová 

1.stupeň 

Knižnica pre všetkých Vaňková 1.-9.roč. 

Florbal Kalinková 1.-9.roč. 

Stolný tenis Radová 1.-9.roč. 

Konverzácia ANJ Pilátová 7.-8.roč. 

Basketbal Kusy 5.-9.roč. 

Testovanie 5 Majdová 5 a 8.roč. 

Cvičme v šatke Ruttkayová 5. -6.roč 

Testovanie 5 Mokošáková, Jurisová 5.roč. 

Matematika II.st. Drusová 6.-8.roč. 

Futbal Hudcovský 5.-9.roč. 

Športové hry Kalinková 5.-9.roč. 
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Angličtina plus Miklušová 6.roč 

Kurz prvej pomoci Floreková 5.-9.roč 

Porozumenie textu 

v 9.ročníku 

Majdová, Sroková,  

Jurisová, Mokošáková 

5.-9.roč. 

Slovné úlohy 

v 9.ročmíku 

Drusová,Pilátová,  

Floreková, Ruttkayová 

5.-9.roč. 

 

2. Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 

2 písm. c) 

 

Spolupráca s rodičmi prebieha formou pravidelných stretnutí na Radách rodičov. Rodičia 

v maximálnej miere sa snažia pomôcť škole v oblasti vybavenia učební učebným pomôckami, 

príp. materiálnou výpomocou – ako maľovanie tried, dodanie spotrebného tovaru, sponzorstvo. 

V školskom roku 2019/2020 rodičovské združenie a tým aj všetci rodičia školy vyvinuli 

vysoké úsilie a snahu o kumulovanie finančných prostriedkov potrebných na modernizáciu 

priestorov, vybavenie tried učebnými pomôckami a zlepšenie podmienok pre vzdelávací 

proces v škole.  

Rada rodičov je občianske združenie, ktoré združuje rodičov žiakov základnej školy a je 

nápomocné pri riešení hlavne materiálno-technických otázok školy. Rodičovské združenie je 

aj prijímateľom 2% dane z príjmov, ktoré investujú do modernizácie výchovno-vzdelávacieho 

procesu, zlepšenia mat.podmienok výchovno - vzdelávacieho procesu pre  žiakov školy.  

 

Príloha č2.  

Správa o priebehu výučby a hodnotenia žiakov Základnej školy, Železničná 14,  

821 07 Bratislava v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania 

 

Doba trvania mimoriadnej situácie, zapríčinenej prerušením vyučovania:  

12. 03. 2020 – 22.6.2020 

 

Dôvody vyhlásenia mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách 

v školskom roku 2019/2020:   
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Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je 

zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 

a ochranou zdravia žiakov 

 

Východiská a podklady: 

1.Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 

2.Zápisnice MZ: 1. – 4. ročník, MZ ŠKD 

3.Zápisnice PK: PK SJL,DEJ,OBN,  PK CJ, PK MAT, FYZ, PK výchov, PK GEO,BIO,CHEM 

4.Uznesenie PR 

 

Vypracovali:   

Mgr. Andrea Macháčová, riaditeľka 

Mgr. Janka Kalinková, zástupkyňa riaditeľky pre prvý stupeň 

Ing. Anna Murcinová, zástupkyňa riaditeľky pre druhý stupeň 

 

A. Údaje o priebehu výučby v čase mimoriadnej situácie : 

 

1.Priebeh vzdelávania:   

 

     Vzdelávacie oblasti, ktoré  boli rozdelené a pomenované v čase prerušenia na hlavné 

a komplementárne vzdelávacie oblasti  boli vyjadrené prostredníctvom vyučovacích 

predmetov, obsiahnutých v rámcových učebných plánoch pre základné školy. 

Rozdelenie vzdelávacích oblastí zohľadňovalo povahu predmetov a možnosti súčasnej 

organizácie vzdelávania v domácom prostredí. V dennom vzdelávacom režime žiakov mali obe 

skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené zastúpenie, odlišoval sa však spôsob realizácie 

vzdelávania v jednotlivých oblastiach. Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo 

strany učiteľov vyhodnocujú, sa viazali výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Aktivity z 

komplementárnych vzdelávacích oblastí sa nevyučovali online, zadávali sa len priebežne 

žiakom, ktoré  žiaci plnili a neboli vyhodnocované. 

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020 sa všetky vyučovacie predmety, ktoré sú súčasťou vzdelávacej oblasti Jazyk a 

komunikácia, zameriavali najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových 

kompetencií a komunikačné ciele. 
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Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sa pozornosť venovala najmä 

vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sa zaraďoval 

ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí . Integroval do obsahu hlavných 

vzdelávacích oblastí, nakoľko 97% žiakov  v rámci vzdelávania v domácom prostredí malo 

možnosť využívať informačno-komunikačné technológie. 

 

2.Práca s učivom 

Obsah vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach tvorilo najmä ťažiskové učivo daného 

ročníka  Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách neočakávame, že si žiaci 

osvojili všetko predpísané učivo vyplývajúce z vymedzených ročníkových výkonových 

štandardov. 

Špeciálny pedagóg a asistenti, ktorí v rámci dištančného vzdelávania vzdelávali žiakov so 

zdravotným znevýhodnením, zohľadňovali ich individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby. Prioritou bolo upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých schopností, zručností a 

návykov žiakov. 

Metódy a formy vyučovania - výučba bola zo začiatku postavená na opakovaní učiva do doby, 

kým sa väčšina žiakov nepripojila na online vzdelávanie cez platformu classroom na 2.stupni, 

classroom a zoom na 1.stupni. 3% žiakov na 2.stupni a 5 % žiakov na 1.stupni nemalo 

pripojenie online s vyučujúcimi. Títo žiaci posielali úlohy cez sms, príp. mail rodičov, príp. cez 

iné komerčné aplikácie.   

 

3.Organizácia vzdelávacích aktivít 

Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie realizovalo dištančnou 

formou. Jej podobu sme si zvolili podľa podmienok žiakov a pedagogických zamestnancov - 

využívali sme on-line platformy (zadávanie úloh a cvičení prostredníctvom Edupage, na 

1.stupni ZOOM, Skype, Classroom, na 2.stupni classroom), telefonickú komunikáciu. Cieľom 

bolo zabezpečiť prístup všetkých žiakov ku vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania. 

Úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí zadávali učitelia priamo pri online vzdelávaní, 

pri dištančnej forme posielali úlohy na edupage, príp. e-mailom.  

Námety a aktivity pre komplementárne vzdelávacie oblasti sa  posielali občasne na doplnenie 

a vyváženie aktivít žiakov  
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Jednotliví pedagogickí zamestnanci podľa potreby realizovali konzultácie (telefonické, on-line) 

so žiakmi a ich zákonnými zástupcami. 

Prístup pedagogických zamestnancov k práci bol rôznorodý. Niektorí učili online hneď od 

začiatku prerušeného vyučovania, keď zistili akým spôsobom to realizovať, niektorí zadávali 

úlohy a učivo cez Edupage. Uskutočnilo sa aktualizačné vzdelávanie na využívanie platformy 

classroom, edupage, niekoľko pracovných porád online, mali sme pedagogickú radu online.  

 Komunikácia s rodičmi bola na dobrej úrovni, prostredníctvom mailov, telefonátov, písomnou 

formou. Riešilo sa množstvo zadávaných úloh, ich náročnosť, povinnosť pri vypracovávaní 

a podobne.  

V prípade opakovania takéhoto prerušenia by online vyučovanie v hlavných predmetoch 

realizované cez platformu classroom, Spätná väzba od rodičov je pozitívna. Jediné, čo bolo 

v prípade opakovania situácie v budúcnosti žiadané, je viac hodín online. Rodičia vyjadrili 

poďakovanie za prácu učiteľov. 

Po obnovení prevádzky 01. júna 2020 nastúpili do školy žiaci 1. - 5. ročníka. Žiaci, ktorí sa či 

už z objektívnych, alebo subjektívnych príčin nezúčastňovali vyučovania, dostávali aj naďalej 

zadania a učivo prostredníctvom Edupage.  

 

4.Vyhodnocovanie vzdelávania a spôsob hodnotenia 

Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných 

škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom 

roku 2019/2020. 

Spôsob hodnotenia bol oznámený žiakom a zákonným zástupcom do 30.4.2020.  

V súlade s Usmernením a na základe odporúčania pedagogickej rady  bolo priebežné hodnotenie na 

overenie vedomostí  realizované percentuálnym vyjadrením stupňa osvojenia si učiva, 

príp. slovným  komentárom. 

Hodnotenie nižšie uvedených predmetov v záverečnom hodnotení s uvedením 

ABSOLVOVAL/NEABSOLVOVAL:  

-Na 1.stupni: telesná a športová výchova, loptové hry, základy tanca, umenie hrou, základy tenisu, 

výtvarná výchova a hudobná výchova,  náboženská výchova a etická výchova, pracovné vyučovanie, 

fenomény sveta, čítanie s porozumením, logika, prírodoveda, prvouka, vlastiveda, anglický jazyk, 

nemecký jazyk, informatika 

-Na 2.stupni: telesná a športová výchova, výtvarná výchova a hudobná výchova, technika, náboženská 

výchova a etická výchova, fenomény sveta, čítanie s porozumením, logika, občianska náuka, 

informatika 
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Aby žiak získal z vyššie uvedených  predmetov absolvoval/a musel vyučujúcemu z náukových 

predmetov poslať minimálne 2/3 vypracovaných dištančných úloh za hodnotiace obdobie. 

V prvom ročníku v čase mimoriadnej situácie záverečné hodnotenie bolo realizované iba formou 

slovného hodnotenia. Záverečné hodnotenie v percentuálne hodnotených predmetoch bolo hodnotené 

známkou. 

 

Zápis žiakov do prvého ročníka sa realizoval elektronickou formou v dňoch 20. apríla - 22. 

apríla 2020. Všetky bližšie informácie boli uvedené na webovej stránke školy. www.zszelba.sk  

Elektronická prihláška bola pre zákonných zástupcov sprístupnená už v marci. Pokiaľ zákonní 

zástupcovia nemali možnosť komunikovať so školou elektronicky a zaslať prihlášku mailom, 

prišli osobne s vypísanou prihláškou bez dieťaťa 22.apríla 2020 v čase od 9.00 hod. - 16.00 

hod. do budovy základnej školy.  

Všetci naši žiaci, ktorí končili štúdium na škole sa dostali do nimi vybraných škôl, výchovná 

poradkyňa s nimi bola v kontakte a operatívne riešila všetky záležitosti. 

 

5.Silné a slabé stránky  

Medzi silné stránky počas mimoriadnej situácie patrilo to, že sa pedagogickí zamestnanci 

rýchlo prispôsobili novej situácii a vždy na ňu aj jej zmeny pomerne rýchlo reagovali. Samotné 

obdobie prerušeného školského vyučovania a jeho prenos na dištančnú platformu bolo 

najväčším a najefektívnejším vzdelávacím podujatím pre učiteľom, v ktorom rozvinuli svoje 

profesijné schopnosti pre uplatňovanie iných foriem vzdelávania, najmä vyučovanie v online 

prostredí alebo diferencované formy dištančného vzdelávania. Aj v týchto neľahkých 

podmienkach si boli učitelia navzájom oporou. Mnohí museli vyjsť z komfortných zón a učiť 

sa novým zručnostiam, napríklad digitálnym. Pozitívne bolo aj to, že sa učitelia zúčastňovali 

množstva webinárov, ktoré im boli nápomocné v slovnom hodnotení, realizovaní online 

výučby, získavaní zručností potrebných pre výkon práce v zmenených podmienkach. V 

normálnom režime by sa naštartovanie takéhoto druhu vzdelávania realizovalo v podstatne 

dlhšom časovom rozmedzí. Učitelia sa v svojej práci otvorili rodičom (boli niekedy prítomní 

počas online hodín) a zrealizovanie otvorených hodín počas školského roka tak bude v 

budúcnosti jednoduchšie. Žiaci sa taktiež rýchlo adaptovali na nové podmienky a hoci nie 

všetci, mnohí z nich ukázali,  ako vedia byť v konečnom dôsledku zodpovední a samostatní pri 

učení. Medzi slabé stránky patrilo to, že pokrytie signálom bolo v rodinách rôzne, prípadne 

niektoré rodiny mali v rodine jeden počítač a viacero školopovinných detí – t.z. že nemali 

rovnakú možnosť dostávať sa k informáciám včas.  

http://www.zszelba.sk/
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V prvých týždňoch tiež niektorí žiaci vnímali prerušenie vyučovania ako obdobie prázdnin 

a chýbal nám účinný mechanizmus na riešenie týchto situácií. V posledných týždňoch žiaci 

strácali motiváciu k učeniu a chýbal im priamy sociálny kontakt so spolužiakmi a učiteľmi. On-

line vzdelávanie bolo aj u učiteľov niečo nové a spočiatku veľmi náročné. Uvedomili si, že je 

pre nich omnoho náročnejšie pripraviť on-line hodinu ako klasickú hodinu. Taktiež rýchlo 

pochopili, že nemôžu kopírovať štandardný rozvrh do on-line priestoru. Museli hodiny skrátiť 

a vybrať to podstatné. Zo dňa na deň úplne zmenilo to, čo sa učili, na čo boli pedagógovia 

pripravovaní. 

 

6.Zamestnanci školy 

Pred návratom zamestnancov, detí a žiakov od 01.06.2020 boli zamestnancom vydané 

ochranné pracovné pomôcky (rukavice, rúška, štíty, dezinfekcia). Mali sme zamestnancov, 

ktorí boli v rizikovej skupine a využili dobrovoľný nástup do zamestnania a nenastúpili od 

01.06.2020 na pracovisko, vyučovali online. K 22.6.2020 všetci zamestnanci nastúpili na 

pracovisko.  

Školská jedáleň s dvoma pracoviskami bola od 01.06.2020 v prevádzke. Strava sa pripravovala 

len pre žiakov, ktorí boli fyzicky prítomní na vyučovaní. Stravovanie detí v jedálni ZŠ 

prebiehalo po skupinách.  

Vedenie školy začalo realizovať so zamestnancami online porady a počas nich sa hodnotila ich 

činnosť, postupy, či už zo strany vedenia, alebo medzi samotnými pedagogickými 

zamestnancami. Zároveň si pedagógovia vypracovávali týždenné výkazy práce, hoci neboli v 

rámci nariadení ministerstva ako povinné, do ktorých zaznamenávali ich činnosť.  

 

B. Preskúšanie žiakov 

 

1.Počet žiakov II. stupňa, ktorí budú preskúšaní pre neplnenie požiadaviek vyučovania na 

diaľku po rozhodnutí pedagogickej rady: 1 

 

2.Počet žiakov II. stupňa, ktorí mali v prvom polroku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov 

a absolvujú na základe rozhodnutia riaditeľa školy komisionálnu skúšku: 1 
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3.Počet žiakov deviateho ročníka, ktorým hrozí opakovanie posledného ročníka z objektívnych 

príčin, a budú preskúšaní ešte pred začiatkom nasledujúceho školského roka: 0 

   

Táto správa obsahuje opis zmien, ktoré nastali v dôsledku mimoriadnej situácie, vrátane 

informácií o organizácii vzdelávania, jeho obsahu a spôsobe hodnotenia žiakov v jednotlivých 

predmetoch, bude priložená k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2019/2020. So správou bude oboznámená Rada školy. 

 

 

 

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v škole bola prerokovaná  

v pedagogickej rade 30.8.2020 

 

                                                                                                Mgr.Andrea Macháčová 

                                                                                                      riaditeľka školy 


