
Informácia pre rodičov budúcich prváčikov k zápisu  do prvého ročníka  

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti Bratislava – 

Ružinov. 

 
       Mestská časť Bratislava – Ružinov  je zriaďovateľom 9 základných škôl s právnou 

subjektivitou. Všeobecne záväzným nariadením č. 34/2013 o určení školských obvodov 

základných škôl v mestskej časti Bratislava – Ružinov určila  školský obvod každej svojej 

základnej školy. 

      Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

v znení neskorších predpisov zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole. Zápisu sa zúčastnia všetky deti, ktoré k 1. septembru 

2018 dovŕšia šiesty rok veku a deti, ktoré mali odložený začiatok povinnej školskej 

dochádzky. 

     V súlade s platnou legislatívou žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole 

v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú 

dochádzku i v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko,                    

so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej sa hlási. 

     Ak dieťa nedosiahlo požadovanú školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť 

o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, a to vždy na žiadosť zákonného 

zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast 

a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

     Nultý ročník určený pre deti, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť a pochádzajú                        

zo sociálne znevýhodneného prostredia, sa v základných školách v zriaďovacej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava - Ružinov  neotvára. 

     V Základnej škole, Kulíškova 8 vždy v jednej triede 1. stupňa sú zriadené špeciálne triedy 

pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. V Základnej škole, Borodáčova 2 plánujú 

otvoriť  triedu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

V Základnej škole, Borodáčova 2 otvárajú triedu s rozšíreným vyučovaním prírodovedných 

predmetov  pre žiakov 1. ročníka so zameraním na matematiku. 

     V Základnej škole, Ostredková 14 realizujú od 1. ročníka  vyučovanie anglického jazyka  

CLIL metódou a v Základnej škole,  Borodáčova 2 anglického i nemeckého jazyka. 

     Každá naša základná škola zverejňuje oznam o zápise, rajonizáciu, rôzne propagačné 

letáky, ktorými zviditeľňuje svoju činnosť, krúžky... na budove školy, na rôznych verejných 

priestranstvách a na svojej webovej stránke. Základné školy pred zápisom vykonávajú 

návštevy materských škôl, organizujú Dni otvorených dverí. 

     V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj 

na kmeňovú školu v SR spravidla v mieste trvalého bydliska.  

      Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava -Ružinov pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne: 

 

                                       6. 4. 2018 (piatok) v čase 14.30 - 18.00 h 

                                       7. 4. 2018 (sobota) v čase   8.00 - 12.00 h 

 

Pri zápise dieťaťa  je potrebné predložiť:  

- rodný list dieťaťa 

- OP zákonného zástupcu 

 

      Odporúčame, aby sa zákonný zástupca dieťaťa zaujímal o organizovanie a priebeh zápisu 

na škole, do ktorej mieni svoje dieťa zapísať, sledovaním oznamov a informácií školy 

o zápise. 



      Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky sa považuje za priestupok, za ktorý  možno uložiť zákonnému zástupcovi finančnú 

pokutu. 

 
 

Školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť 

Bratislava - Ružinov  
 

Základná škola, Borodáčova 2: Albrechtova, Andreja Mráza, Babuškova, Bachova, Bancíkovej, 

Borodáčova, Bystrého, Čmelíkova, Exnárova, Gagarinova 9 - 23, Goláňova, Gregorovej, 

Chlumeckého, Ivana Horvátha, Jašíkova, Kostlivého, Krajinská cesta, Martákovej, Mlynské luhy 

od Gagarinovej po Na piesku, Na piesku, Nové záhrady I od železnice po Podunajské Biskupice, 

Nové záhrady IV od železnice po Podunajské Biskupice, Nové záhrady V, VI, VII, Obilná, 

Ondrejovova, Papánkovo námestie, Peterská, Petzvalova, Podlučinského, Prúdová, Ružinovská 

28, 42, Seberíniho, Strojnícka 16 - 100, 29 - 103, Sv.Vincenta de Paul, Šándorova, Štedrá, 

Štefunkova, Tomášikova 2, 4, 6, 10, Vavrínová, obec Miloslavov  

Základná škola, Drieňová 16: Bajkalská 2A, 4, 18, 20, 22, 11, 13, 13A, 15, 17, 19, Brestová, 

Drieňová od Bajkalskej po Solivarskú, Haburská, Komárnická 1 - 28, Moldavská, Na Paši, 

Prešovská 38 – 46, 41 - 61, Ružinovská 3, 5, 7, 9, Sabinovská, Smolnícka, Stropkovská, 

Svidnická, Teslová, Tokajícka 2 - 22, Trnavská cesta od Bajkalskej po Tomášikovu  

Základná škola, Kulíškova 8: Alešova, Azovská, Bazova, Budovateľská, Cyrilova, Čipkárska, 

Daxnerovo nám., Dohnányho, Dullovo nám., Gemerská, Gusevova, Hamuliakova, Hontianska, 

Jelačičova, Karadžičova 4, 6, 8, Koceľova, Kohútova, Košická, Krížna 42 – 64, Kulíškova, 

Kupeckého, Kvačalova, Kvetná, Levická, Metodova, Miletičova párne, Mlynské nivy 1 - 43, 

Mojmírova, Nitrianska, Niťová, Novohradská, Oravská, Pavlovova, Páričkova, Plátenícka, 

Pribinova a areál Eurovea, Prievozská 1 - 217, Prístavná od Plynárenskej po Košickú, 

Rastislavova, Revúcka, Skladištná, Spišská, Súkennícka, Súťažná, Svätoplukova, Šagátova, 

Šarišská, Šumavská, Tekovská, Trenčianska od Oravskej po Miletičovu, Valchárska, 

Velehradská, Viktorínova, Votrubova, Vrábeľská, Záhradnícka 24 - 87, Žellova  

Základná škola, Medzilaborecká 11: Čaklovská, Drieňová od Solivarskej po Tomášikovu, 

Herlianska, Kapušianska, Komárnická 30 - 50, Medzilaborecká, Ružinovská od Herlianskej po 

Tomášikovu, Sečovská, Solivarská, Tomášikova 21 - 37, Trebišovská, Zálužická  

Základná škola, Mierová 46: Alejová, Bažantia, Brodná, Čalovská, Čečinová, Domkárska, 

Domové role, Farebná, Fibichova, Gruzínska, Horárska, Hrachová, Hraničná, Hríbová, Jabloňová, 

Jarná, Jastrabia, Kaštieľska, Kladnianska, Kláštorská, Kľukatá, Komárňanská, Konopná, Krásna, 

Listová, Ľaliová, Lúčna, Malé pálenisko, Martinská, Mierová, Mlynské luhy od Mierovej po 

Gagarinovu, Mlynské Nivy 64 - 73A, Motýlia, Na výslní, Nížinná, Nové pálenisko, Nové záhrady 

I - IV po železnicu, Orechový rad, Oriešková, Osvetová, Parková, Prašná, Prístavná, Prievozská 

od Bajkalskej po Hraničnú, Radničné nám., Rákosová, Rosná, Rovná, Ružičková, Ružomberská, 

Senná, Sinokvetná, Sladová, Slivková, Stachanovská, Stará černicová, Staré záhrady, Strojnícka 

párne č. 2 - 10, nepárne č. 1 - 23, Struková, Súľovská, Syslia, Šťastná, Štyndlova, Telocvičná, 

Tučkova, Uhorková, Varínska, Včelárska, Vyšná 

Základná škola, Nevädzová 2: Astrová, Azalková, Bajkalská 21, 23, 23A, 25, 27, 29, 29A, 29B, 

29C, 29D, 29E, Ďatelinová, Ľanová, Martinčekova 13, 15, 30, 32, Muškátová, Narcisová, 

Nevädzová, Nezábudková, Papraďová, Pažítková, Pivoňková, Rezedová, Rumančeková, 

Sedmokrásková, Šalviová, Tomášikova 3, 5, 7, 9, 11, 13  



Základná škola, Ostredková 14: Astronomická, Dr. Vl. Clementisa, Drieňová 35 - 37, 

Družicová, Galaktická, Jadrová, Jesenná, Kozmonautická, Mesačná, Meteorová, Obežná, 

Ostredková, Polárna, Poludníková, Radarová, Raketová, Rovníková, Ružinovská 1, 1C, 1D, 

Sputniková, Stálicová, Súhvezdná, Súmračná, Tomášikova 22, 32, Ulica Planét, Uránová, 

Vrakunská cesta 2 - 34, Západná, Zimná  

Základná škola, Ružová dolina 29: Bajkalská 30, 32, 41, 43, Bajzova, Jarabinková, Jégeho, 

Jégeho alej, Klincová, Liptovská, Líščie Nivy, Martinčekova 3 – 5, 6 – 28, Mliekarenská, 

Miletičova - nepárne čísla, Mlynské Nivy 44 - 56, Mraziarenská, Ondavská, Palkovičova, 

Plynárenská, Prešovská 28, 30, 32, 39, 39A, Pribinova 6 - 24, Priekopy, Priemyselná, Prievozská 

41, Prístavná, Ružová dolina, Sartorisova, Sklenárova, Stará Prievozská, Stodolova, Trenčianska 

od Miletičovej po Bajkalskú, Trnavská cesta 12 – 32, Turčianska, Vlčie hrdlo 1 - 90A, 

Zahradnícka 89 - 153, Zelinárska, Zvolenská, Mlynské Nivy 61 

 Základná škola, Vrútocká 58: Ambrušova, Banšelova, Beckovská, Bencúrova, Bielkova, 

Bočná, Bulharská, Cablkova, Cesta na Senec 2, Doležalova, Edisonova, Gallova, Galvaniho, 

Gašparíkova, Hanácka, Hasičská, Ivanská cesta, Jakabova, Jasná, Kamenárska, Kašmírska, 

Klatovská, Kopanice, Koperníkova, Kovorobotnícka, Krajná, Krasinského, Kultúrna, Lidická, 

Luhačovická, Mokráň - záhon, Na križovatkách, Na lánoch, Na úvrati, Nerudova, Okružná, 

Pavlovičova, Pestovateľská, Piesočná, Pri strelnici, Pri zvonici, Rádiová, Repná, Revolučná, 

Ribayova, Rozmarínová, Rožňavská, Slovinská, Slowackého, Spoločenská, Staničná, Stará 

Ivanská cesta, Stredná, Štiavnická, Táborská, Technická, Terchovská, Tŕňová, Vápenná, 

Vietnamská, Vrútocká, Wattova, Za tehelňou, Zlaté piesky, Železná  

 

Profilácia základných škôl 
 

Základná škola, Borodáčova 2 
-škola priateľská deťom – ocenenie organizáciou UNICEF 

-anglický jazyk, nemecký jazyk a informatika od 1. ročníka 

 triedu s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov  pre žiakov 1. ročníka so zameraním  

 na matematiku 

-bilingválnu  triedu s rozšíreným vyučovaním anglického a nemeckého jazyka  pre žiakov 1. ročníka  

-odborná práca s počítačom, interaktívnou tabuľou a dataprojektormi priamo na vyučovaní, plné  

 pokrytie   

 internetom v škole 

-bezprašné triedy – keramické tabule, projektory a PC v každej triede, tabletová trieda 

-druhý cudzí jazyk - nemecký a ruský od 6. ročníka 

-odborná starostlivosť školského psychológa a špeciálneho pedagóga (poradenstvo  môžu využiť aj  

 rodičia   

 budúcich prvákov)  

-mimoškolské  aktivity - exkurzie, výlety, školy v prírode, lyžiarske kurzy, poznávacie pobyty, náučné  

 vychádzky a besedy so zaujímavými hosťami  

-"Deň otvorených dverí" pre rodičov a priateľov školy 

-kultúrne programy - Školské akadémie, Imatrikulácia prvákov, Absolventská akadémia 

-krúžková činnosť pre žiakov školy v popoludňajších hodinách 

-školský klub detí,  zdravé stravovanie v školskej jedálni 

 

Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16 
     Je zameraná na jazykový rozvoj žiaka a informačné technológie. Máme oproti iným školám  

 zvýšenú dotáciu anglického aj nemeckého jazyka. Nachádzame sa v tichom prostredí sídliska 

 pri Štrkoveckom jazere, v prostredí plnom zelene a stromov. Vlastný areál pozostáva zo športového  

 areálu s futbalovým ihriskom s umelou trávou, volejbalovým ihriskom, bežeckou dráhou 



 s doskočiskom a novými preliezkami v časti určenej pre Školský klub detí.  

-aj tento rok ponúkame rovnaké množstvo aktivít ako po iné roky 

-plánujeme otvoriť 3 triedy 

-škola je zameraná na jazykový rozvoj žiaka prirodzenou formou a zvýšenou dotáciou hodín  

  anglického jazyka už od prvej triedy 

-škola dlhodobo spolupracuje na medzinárodných projektoch a snaží sa získavať granty z  

 rôznych zdrojov 

-ponúkame priateľské a podnetné prostredie so stálym pedagogickým kolektívom, ktorý vie  

 využívať najmodernejšie technické vybavenie, ktoré je v škole samozrejmosťou 

-ponúkame žiakom okrem množstva záujmových útvarov aj kopec mimoškolských činností 

 vďaka veľkému množstvu organizácií, ktoré poskytujú na škole ďalšie krúžky a aktivity 

-organizujeme počas roka viacero projektových a zážitkových aktivít (Deň Zeme, vianočné a  

 veľkonočné dielne,  Super Deň Detí, vianočnú akadémiu, školský jarmok, charitatívne  

 podujatia, Burzoblšák, karneval, Halloween atd) 

-žiaci majú každoročne možnosť navštíviť školu v prírode na prvom aj druhom stupni, okrem  

 toho škola organizuje vlastné zahraničné poznávacie zájazdy 

-žiaci počas vyučovania navštevujú lezeckú stenu, projekt Nájdi v sebe vedca, hudobnú  

 akadémiu v Slovenskej filharmónii, Carnuntum, hvezdáreň, anglických lektorov 

 motto: Aj ty môžeš byť v našej škole úspešný! 

 Deň otvorených dverí bude 20. 3. 2018 od 8:00-16:00 
  

   

Základná škola, Kulíškova 8 
-plánujeme otvoriť 2 bežné prvácke triedy a 1 špeciálnu triedu pre deti s narušenou   

 komunikačnou schopnosťou 

-Deň otvorených dverí bude 21.3.2018 od 8.00 – 10.35 hod v prvých ročníkoch 

-vyučujeme od I. ročníka – ANJ, TEN 

- vedieme florbalový krúžok a iné záujmové krúžky 

-zapájame sa do projektov – zdravý chrbátik, enviroprojekty, záložka spája školy, mliečny  

 program  

-realizujeme rôzne besedy, burzy, tvorivé dielne 

-ŠKD – športové súťaže – Kuliškiáda, Kin ball, tvorivé dielne, kultúrne podujatia 

-školský  areál je revitalizovaný - nové ihriská, tenisový kurt, bežecká dráha, posedenie  

  pod čerešňou. Správcom je Ružinovský športový klub. 

-v nižšom strednom vzdelávaní máme zriadené športové triedy a bežné triedy. Športové triedy     

 sú zamerané na florbal, basketbal, futbal a ľahkú atletiku.   

-na škole pracujú odborní zamestnanci - školský psychológ, školský špeciálny pedagóg  

 a školský logopéd 

    
 

Základná škola, Medzilaborecká 11 
školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť  3 triedy 1. ročníka 

Činnosti školy: 

v Ružinove nás poznajú ako  „ Malú školu s veľkým srdcom“ 

Realizujeme pravidelne aktivity rôzneho charakteru : 

→školy v prírode; plavecký kurz, lyžiarsky kurz ; 33 krúžkov od „najčarovnejších po najlákavejšie“; 

→spoločné prezentácie –  výmeny tried počas projektových dní s ukážkami výnimočných projektov; 

→Domovy dôchodcov – naše deti „učia starkých“ robiť netradičné darčeky, zdravé nátierky, hrajú sa 

s nimi spoločenské hry, robia s nimi športové predpoludnia; 

projektové roky (napr.: Rok jablka, Rok knihy, Rok srdca, Rok knihy – „S knihou nikdy nie si sám“  

projektové dni (Pravek, Marťanská misia, Čitateľský oriešok, Škoda hrou, Voda miluje chémiu, 

Zdravie je len jedno,Tri groše – finačná gramotnosť, Deň mlieka, Deň jablka, Deň vody, Deň Zeme) 

Angličtina „dokola“ (ANJ od 1. ročníka, navýšenie hodín cudzieho jazyka o konverzácie v ANJ, 

krúžky v  ANJ) 

Týždne aktívnej anglickej konverzácie s native speak (-rami)  z USA a Veľkej Británie. 



Noc v knižnici : deti sú s pedagógmi celú noc v škole a prekonávajú množstvo zaujímavých zábavno-

súťažných prekážok, aby sa spoločne, víťazne dostali do cieľa hry 

 Deň otvorených dverí (sobota netradične, školsky – ozajstný vyučovací deň s ozajstnými pani 

učiteľkami s názvom 

  „Rozprávkový deň predškolákov“),  

Každodenná starostlivosť špeciálneho pedagóga – pracuje s deťmi tak doobeda, ako aj poobede. 

Pomáha pri domácich úlohách aj pri príprave na písomné práce. 

Zápis do 1. ročníka – organizovaný netradične v duchu slovenskej ľudovej rozprávky, kde dobro vždy 

zvíťazí nad zlom a kde deti prekonávajú prekážky, učia sa pomáhať si, aby ich výsledkom bola 

odmena za usilovnú a dobre odvedenú prácu. 

Netradičné krúžky (z počtu 33)  na škole : 

→tanečný krúžok DANCY – tanečná a pohybová príprava v rôznych tanečných štýloch (show dance, 

street dance, modern a jazz dance, hip hop aj latinov) 

→športové popoludnia s BENITÍMOM – športové loptové aktivity a zábavno-súťažné podujatia; 

→ turistický, krúžok očami biológa, kurz strojopisu, farebné pastelky, vedecké pokusy, futbal 

a florbal, krúžky v ANJ 

→TIME  dog :  kynologický krúžok s ozajstným psíkom, ktorý pravidelne rozveseľuje naše deti; 

→Krúžok varenia a pečenia : deti sa učia variť, piecť, vyrábať nátierky, zdobiť perníky... 

 

 

Základná škola, Mierová  46  
vysoká kvalita vzdelávania 

-výborné výsledky v okresných i celoslovenských kolách predmetových olympiád 

-úspešnosť v testovaní žiakov 5. a 9. ročníka a ich prijímania na stredné školy 

- úspešné zapájanie sa do súťaží a testovaní – KOMPARO, PIRLS, TIMSS, ...  

-vyučovanie anglického  jazyka od 1. ročníka a druhého cudzieho podľa ŠVVP 

kreatívne a aktuálne aktivity na vyučovacích hodinách 

-zvyšovanie čitateľskej a finančnej gramotnosti formou prednášok, besied, návštev knižníc ... 

-environmentálna výchova na vysokej úrovni 

-aktívna práca na projektoch                                     

-individuálny prístup k žiakom 

moderné vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami  

 -školský ekokufrík 

-využitie iPadov a interaktívnych tabúľ vo vyučovacom procese 

-projektová a tvorivá práca na vyučovaní  

kvalitné vybavenie interiéru aj exteriéru školy na športovanie 

-projekt „Pohni kostrou!“ – Mierová behá, skáče, súťaží ... 

-záujmové krúžky 

-poskytovanie priestorov na športovanie pre verejnosť 

špeciálny pedagóg v škole 

výborne fungujúci školský klub detí 

pôsobenie SZŠU (umelecká škola) v priestoroch školy 

aktivity s rodičmi a priateľmi školy na veľmi dobrej úrovni (kultúrne, spoločenské a športové akcie 

v spolupráci s OZ) 

 

Základná škola, Nevädzová 2 
- v školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť maximálne 4 triedy. 

Zameranie: 

-vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka so zvýšenou dotáciou hodín 

-vyučovanie nemeckého, ruského jazyka od 7. ročníka podľa záujmu žiakov 

-vyučovanie  informatiky od 2. ročníka 

-využívanie vzdelávacích programov, programov formátu 3D s interaktívnou tabuľou,  

  interaktívnym dataprojektorom a internetu na vyučovaní 

-podpora talentovaných a nadaných žiakov individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží 



-pestrá krúžková činnosť  

-pôsobenie psychológa, špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa na škole – odborná pomoc    

  žiakom s poruchami učenia 

-spolupráca s Ružinovským športovým klubom 

-každoročné organizovanie školy v prírode, lyžiarskeho výcvikového kurzu, plaveckého  

 výcviku, jazykovo-plaveckého kurzu a jazykových kurzov 

-zapájanie žiakov do projektov Zelená škola, Škola priateľská k deťom, Zippyho kamaráti, 

 tvorba vlastných projektov a tematických dní – Goethe Tag, Deň vody, Fit Cup anglicko- 

 športový deň, Pošli ďalej, Jeseňou života, Európsky deň jazykov, Chemická show a iné 

-využívanie programu FastForWord – zvyšovanie jazykových kompetencií žiakov 
 

 

Základná škola, Ostredková 14 
-Motto školy: Nepozeraj do zeme, ak chceš vidieť hviezdy 

-V školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť 3 triedy prvého ročníka 

-Výučba anglického jazyka od 1. ročníka, v 7. ročníku žiaci priberajú druhý cudzí jazyk – nemecký 

alebo ruský 

-Od 5. ročníka máme predmet mediálna výchova a v 8. ročníku finančná gramotnosť 

-Venujeme sa tanečnému športu, v ktorom žiaci dosahujú medzinárodné úspechy 

-Na škole pracuje aj školská psychologička, špeciálna pedagogička a asistentka učiteľa 

-V poobedňajších hodinách žiaci navštevujú ŠKD, ZUŠ, SZUŠ a množstvo krúžkov so zameraním na 

vedu, šport, šach, umelecký rozvoj, jazyky 

 

Základná škola, Ružová dolina 29 
Škola ponúka: 

-Príjemnú rodinnú atmosféru 

-Vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka 

-Vyučovanie dvoch cudzích jazykov (ANJ a NEJ ) 

-100 % plne kvalifikovaný pedagogický zbor 

-Aktivity a spolupráca školského špeciálneho pedagóga 

-Dve počítačové učebne, vlastnú telocvičňu 

-Pestrú činnosť školského klubu detí od 6.30 hod. do 17.30 hod. 

-Príprava na vyučovanie a písanie úloh v školskom klube detí 

-Multifunkčné školské ihrisko, školský dvor – slúži na pobyt na čerstvom vzduchu počas veľkých 

prestávok a rekreačných hodín telesnej a športovej výchovy 

  

-V areáli školy vysadená zeleň s altánkami– slúži na odpočinkovú a vzdelávaciu činnosť žiakov 

-Vlastnú jedáleň 

-Záujmové útvary z rôznych oblastí podľa záujmu žiakov 

-Prezentáciu talentovaných žiakov účasťou na športových, záujmovo-umeleckých súťažiach 

a predmetových olympiádach 

-Aktivity na projektoch 

-Aktivity k ochrane zdravia, osobnostného a sociálneho rozvoja, environmentálnej výchovy 

-Návštevy kultúrnych podujatí, exkurzie, pobyty v škole prírode 

-Akcie pre rodičov a deti 

 
 

Základná škola, Vrútocká 58 
--rekonštrukcia 1. poschodia budovy školskej jedálne pre účely 2 elokovaných tried  materskej škôlky 

Piesočná od  r. 2015 

-výborná povesť školskej jedálne medzi ružinovskými školskými jedálňami, varili sme 8 rokov aj pre 

súkromnú školu Waldorfskú;  



- nové osvetlenie  vo všetkých triedach a priestoroch školy, dataprojektor vo všetkých triedach, 

káblový internet vo všetkých triedach 

-zrekonštruovaný školský areál: nové multifunkčné ihrisko, bežecká dráha, kryté pieskové doskočisko, 

futbalové ihrisko 

-od 1. ročníka- projekt:  Škola otvorená športu – triedy 1. až 4. roč. so športovým zameraním na 

viaceré športy beží  v popoludňajších hodinách v čase školského klubu 

-školský bufet s denne hygienicky balenými  čerstvými malými a veľkými bagetami a vhodnými  

nápojmi 

-pitný režim –mliečny automat RAJO – ovocné a mliečne brejky, cereálie -  bez konzervačných látok 

-v priestoroch školy sa nachádza súkromná zubná ambulancia -možnosť zaregistrovania 

-zabezpečená doprava žiakov zo Studenej ulice 

-výučba cudzích jazykov –povinne anglický od 1. roč., nemecký, ruský  jazyk– podľa výberu od 5. 

ročníka 

-zavedenie nových predmetov v škol. vzdel. programe: Tvorba a prezentácia projektov, Zdravý život, 

Športové hry, Cvičenia z mat., slov.j. 

-Projekt : Zvyšovanie kvality vzdelávania formou elektronického testovania žiakov na 2. stupni 

-100% -ná kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov na I. aj II. stupni aj v školskom klube 

-úspešné výsledky na postupových súťažiach  a olympiádach-  dejepis, výtvarná výchova, chémia, 

biológia 

-školský špeciálny pedagóg a školský psychológ na plný úväzok – interní odborní zamestnanci - 

pomoc  a starostlivosť o deti   

 so školskými výchovno-vzdelávacími potrebami  

- výchovný a kariérový poradca a školský psychológ - testy na orientáciu povolania – spolupráca 

s Paneurópskou vysokou  

  školou 

- pedagogický asistent učiteľa na plný úväzok 

-projekty, do ktorých je škola zapojená : Zdravá škola, Viem, čo zjem, Strom života, Deti Zeme, 

Správaj sa normálne, Póla  radí deťom,  Kým nie je neskoro,  Červené stužky, Noc v knižnici,  

Zbieram baterky, Žiacky parlament, Tenis do škôl,   Aktívne globálne školy,  Nemčina je zábavná, 

Modrý oblak , Spolupráca so SOŠ chemickou, Srdce na dlani, Deti čítajú  deťom, Spolupráca s MŠ 

Piesočná, -každoročne organizujeme školu v prírode, lyžiarsky kurz , plavecký výcvik;  

-veľký počet záujmových krúžkov / 20- 25/;  

-spolupráca s klubom karate - základy karate v mimovyučovacom čase; 

-spolupráca s SZUŠ – ART PEGAS v tanečno -hudobno-speváckych krúžkoch; so SZUŠ Ružová 

dolina-  výtvarné   

- krúžky,  

-spolupráca s jazykovou školou Class- výučba anglického jazyka v 1. ročníku konverzačným 

spôsobom 

  

 


