
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 2019 

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 o jeden školský rok, a to vždy na základe  žiadosti 

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

a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného do 

siete škôl a školských zariadení SR. 

     Zákonní zástupcovia môžu výnimočne požiadať o prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky aj keď do 31.8.2019 nedovŕšilo šiesty rok veku- ide o tzv. predčasné zaškolenie dieťaťa. 

K žiadosti musia priložiť súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a súhlasné 

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného do siete škôl a 

školských zariadení SR. 

      Zákonní zástupcovia, ktorí sa v čase zápisu nachádzajú mimo územia SR, môžu splnomocniť 

fyzickú osobu na Slovensku, aby dieťa zapísala do školy. Poverená osoba sa preukáže svojím 

občianskym preukazom, rodným listom dieťaťa a splnomocnením zákonných zástupcov zapísať dieťa.  

           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.  

Zákonní zástupcovia písomne požiadajú riaditeľa školy o možnosť plniť povinnú školskú dochádzku 

mimo územia SR. Táto škola sa stáva pre dieťa kmeňovou. Riaditeľ  školy vydá rozhodnutie o 

povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR a dohodne so zákonnými zástupcami 

ďalšie podrobnosti osobitného spôsobu  plnenia povinnej školskej dochádzky  v zahraničí.  Po 

príchode do krajiny pobytu zákonní zástupcovia prihlásia dieťa do školy a oznámia do 15 dní 

kmeňovej škole názov a adresu školy v zahraničí, v ktorej bude  ich dieťa plniť povinnú školskú 

dochádzku.  

      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. 

      Podrobnejšie informácie o jednotlivých základných školách sú dostupné na ich webových 

stránkach. 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... 

 

      

      

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

Bratislava -Ružinov pre školský rok 2019/2020sa uskutoční v termíne: 

 

                                       12. 4. 2019 (piatok) v čase 14.30 - 18.00 h 

                                       13. 4. 2019 (sobota) v čase   8.00 - 12.00 h 

 



Pri zápise dieťaťa  je potrebné predložiť:  

- rodný list dieťaťa 

- OP zákonného zástupcu 

 

     Pri zápise dieťaťa do prvého ročníka základnej školy oznámiť aj predbežný záujem o vyučovanie 

povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova, 

 

      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 

Profilácia základných škôl k zápisu na školský rok 2019/2020 
 
Základná škola, Borodáčova 2 

-škola priateľská deťom – ocenenie organizáciou UNICEF 

-anglický jazyk a informatika od 1. ročníka 

-triedy s vyučovaním anglického jazyka metódou CLIL  pre žiakov 1. ročníka  

-trieda pre žiakov so ŠVVP – porucha aktivity a pozornosti 

-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, korčuliarske a plavecké kurzy,    

  poznávacie pobyty, náučné vychádzky a besedy so zaujímavými hosťami  

-"Deň otvorených dverí" pre rodičov a priateľov školy 

-kultúrne programy  

-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 ihrisko m s umelou trávou, volejbalovým 

ihriskom, bežeckou dráhou s doskočiskom a novými preliezkami v časti určenej pre Školský klub detí.  

-ponúka už dlhé roky v prvom rade priateľské a podnetné prostredie  

-stabilným pedagogickým kolektívom,  

-od prvej triedy sa žiaci venujú výučbe anglického jazyka 

-od šiesteho ročníka pribúda druhý cudzí jazyk - nemecký. 

-množstvo mimoškolských krúžkov a aktivít, 

-pôsobia u nás dve základné umelecké školy  

- máme v ponuke aj jazykové kurzy a športovú prípravu.  

-prevádzka ŠKD je od 6:30 do 18:00. 

-škola participovala už na piatich medzinárodných projektoch  

-zapája sa aj do mnohých iných akreditovaných projektov, súťaží a podujatí a grantov.  

-momentálne pracujeme v medzinárodnom projekte Erasmus + s Nórskom, Macedónskom,   

 Talianskom, Tureckom a Rumunskom 

-všetky triedy a chodby v oboch pavilónoch sú zrenovované novým školským nábytkom, vymaľované  

-areál máme vybavený športovými a rekreačnými zariadeniami, oddychovou trávnatou plochou,   

 novým  pieskoviskom a cvičiacimi prvkami 

-rôzne veľmi dobre vybavené odborné učebne 

-postupne sa nám podarilo premeniť všetky triedy na multifunkčné miestnosti s notebookom a  

 dataprojektorom,  ktoré spĺňajú prísne požiadavky nielen EÚ, ale ja našich rodičov a žiakov 

-pracujeme na tom, aby vyučovanie bolo čo na najvyššej úrovni  

-pracujeme i na technickom zveľaďovaní budov školy a areálu, aby naši učitelia i žiaci žili v  

 podnetnejšom  prostredí..  

   

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 

V školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť 2 triedy 1. ročníka 

 Činnosti školy: 

- v okolí sme známi ako  „ Malá škola s veľkým srdcom“ 

- realizujeme pravidelné medzigeneračné aktivity žiakov 1. a 2. stupňa : 

➢ Školy v prírode – stretnutie mladších spolužiakov so staršími, 



➢ Spoločné prezentácie – vzájomné výmeny tried počas projektových dní s ukážkami výnimočných 

projektov, 

➢ Exkurzie a výlety – literárne a vlastivedné, geografické, dejepisné, odborné, do prírody, zahraničné , 

poznávacie (Rakúsko, Česká republika) 

➢ 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 slnka, Rok Andyho Warhola, Rok úcty 

k starším, S knihou nie si nikdy sám – každý iný, celoročné aktivity v duchu projektového roka) 

- Projektové dni (Pravek, Čitateľský oriešok, Vráťme knihy do škôl, Voda miluje chémiu, Zdravie je len 

jedno, Tri groše – finančná gramotnosť, Deň mlieka, Deň jablka, Deň vody, Deň Zeme, Záchrana som 

ja...) 

- Angličtina „dokola“ : anglický jazyk od 1. ročníka, (divadelné predstavenia  v ANJ, navýšenie hodín 

cudzieho jazyka o konverzácie v ANJ, krúžky v anglickom jazyku, anglické konverzačné týždne 

s native speakermi) 

- Inscenované čítania - žiaci hravou formou rozoberajú literárne texty, dramatizujú, tvoria, hrajú rolové 

hry,  pripravujú sa na prednes poézie a prózy, písanie literárnych textov a recenzií, 

- Deň predškolákov realizovaný ako DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ (sobota s budúcimi prváčikmi 

a ich rodičmi v našej škole s ozajstnými pani učiteľkami a na ozajstnom vyučovaní s názvom – 

„Veselo s rozprávkami“ - vždy pred slávnostným zápisom do 1. ročníka,  

- Zápis do 1. ročníka – organizovaný netradične s čarovnými rozprávkovými bytosťami – budúci prváci 

budú prekonávať rôzne nástrahy, aby sa nakoniec šťastne dostali do svojej školy a k svojej pani 

učiteľke 

- Olompiáda (celoročné separovanie starého papiera a PET - fliaš),  

- Charitatívne akcie : 

➢ Vianočný bazár – na pomoc našim deťom a rodinám v hmotnej núdzi 

➢ Vianočná pošta – napíš list starkým v DD  

➢ Pomôž zvieratkám – finančná a materiálna zbierka pre opustené zvieratá  

➢ Daruj hračku kamarátovi – zbierka hračiek pre detské domovy 

        Netradičné krúžky v škole  

➢ Tanečný krúžok DANCY – žiaci a žiačky školy majú tanečnú a pohybovú prípravu v rôznych 

tanečných štýloch (show dance, street dance, modern a jazz dance, hip hop aj latinov) 

➢ Športové popoludnia s BENITÍMOM – športové loptové aktivity (futbal, florbal) oceňujú malí i veľkí 

žiaci; 

➢ DOG TIME :  kynologický krúžok s ozajstným psíkom, ktorý pravidelne rozveseľuje naše deti; 

➢ Očami biológa, 

➢ Kaleidoskop nápadov, 

➢ Strojopis, 

➢ Hravá gramatika, 

➢ Krásy keramiky, 

➢ Vedecké pokusy, 

➢ Angličtina hravo... 

 

- Úspechy, ktoré dosiahli žiaci v súťažiach : Olympiáda v nemeckom a anglickom jazyku, Záchrana 

som ja, Maksík, Všetkovedko, Pytagoriáda, Klokan, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Vesmír, 

Žiacka knižka, Písačky, Detská atletika, Bratislava – moje mesto, Kubánske veľvyslanectvo – národní 

buditelia..........  

 

A čo na záver ? 

 

Žiadna škola nie je lepšia ako učitelia v nej.  

Riaditeľ a učiteľ je životodarnou múzou školy. 

 

...priateľská, otvorená, energická – večne behajúca medzi pavilónmi, úspešná, aktívna, dôsledná, 

vždy prvá v škole (ráno o 5.00 h s ňou môžete v škole rozprávať) , všetko upravujúca, čarovná, 



rozprávková..... máme unikát v podobe pani riaditeľky...Poďte sa presvedčiť, čaká Vás na 

slovičko ! 

 

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 2019/2020 plánujeme otvoriť maximálne 3 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 
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-Motto školy: Nepozeraj do zeme, ak chceš vidieť hviezdy. 

-V školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť 3 triedy prvého ročníka 

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

alebo ruský 

-V 5. ročníka vyučujeme predmet mediálna výchova 



-Triedy sú vybavené výpočtovou technikou a pracujeme modernými vyučovacími metódami 

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

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

vedu, šport, umelecký rozvoj, cudzie jazyky 

-Viac na www.zsostredkova.sk 
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Škola ponúka: 

- Príjemnú rodinnú atmosféru 

-Vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka 

-Vyučovanie dvoch cudzích jazykov (ANJ a NEJ ) 

-Vyučovanie čínskeho jazyka 

-100 % plne kvalifikovaný pedagogický zbor 

-Aktivity a spolupráca školského špeciálneho pedagóga 

-Frontálne, skupinové a individuálne vzdelávanie 

-Pestrú činnosť školského klubu detí od 6.30 hod. do 17.30 hod. Príprava na vyučovanie a písanie 

domácich úloh v školskom klube detí 

-Školský dvor – multifunkčné ihrisko 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 

-Dve počítačové učebne 

-Novovybudovanú žiacku knižnicu 

-Veľkú telocvičňu 

-Školskú jedáleň 

-Záujmové útvary z rôznych oblastí podľa záujmu žiakov (športová, prírodovedná, jazyková) 

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

a predmetových olympiádach  

-Projektové vyučovanie zamerané na Deň Zeme, Deń vody, ... 

-V rámci ekologických aktivít jarný a jesenný náučný chodník, eko- výchovné koncerty 

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

spolupráca s OLO, separovaný zber 

-Návštevy kultúrnych podujatí, exkurzie, pobyty v škole prírode, LVVK 

-Akcie pre rodičov a deti 

-Spolupráca s knižnicou Ružinov, rozvoj čitateľskej gramotnosti, besedy so spisovateľom, 

inscenované čítanie, noc v knižnici 

-Spolupráca s BVS, spoločnosťou TESCO, LIDL 

-Spolupráca s Filozofickou fakultou, katedrou východoázijských štúdií 

 

Základná škola, Vrútocká 58 

-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 

http://www.zsostredkova.sk/


-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., 2., a 3. ročníku konverzačným 

spôsobom 

  

 
 


