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                    Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 
 č. 383/XXII/2013 referát metodiky škôl a školských zariadení vypracoval Informáciu 
„Správa o činnosti materských škôl  a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2012/2013.“  
         Informatívna správa bola dňa 21. 11. 2013 prerokovaná v Komisii školstva, kultúry 
a športu. 
 

I.  Materské školy 
 
1. Veľkosť školy, počet detí, počet tried a počet pedagogických zamestnancov 
 
 MŠ Veľkosť školy  

(počet ET) 
Počet 
tried 

Počet 
 detí  

Počet pedg. 
zamestnancov  

1 MŠ Pivonková  MŠ Pivonková 9 5 121 10 
  ET Astrová  5 3 70 6 
  ET Šalviová 5 3 71 6 
  ET Nevädzová 12 4 94 8 
                       Spolu:  15 356 30 
      
2 MŠ Piesočná  MŠ Piesočná 2 6 137 12 
  ET Rádiová 2 46 4 
  ET Západná  8 169 16 
                       Spolu:  16 352 32 
      
3 MŠ Stálicová MŠ Stálicová 6 154 12 
  ET Haburská 6 5 130 10 
                      Spolu:  11 284 22 
      
4 MŠ Bancíkovej  MŠ Bancíkovej 2 7 158 14 
  ET Exnárova 6  5 115 10 
                      Spolu:  12 273 24 
      
5 MŠ Prešovská  MŠ Prešovská 28 4 95 8 
     ET Palkovičova 11/A 5 111 10 
                       Spolu:  9 206 18 
      
6 MŠ Velehradská  MŠ Velehradská 24 3 66 6 
  ET Budovateľská  3 64 6 
  ET Tekovská 7-9 2 48 4 
                       Spolu:  8 178 16 
      
7 MŠ  Medzilaborecká  MŠ  Medzilaborecká 4 99 8 
  ET Haburská 4 3 75 6 
                       Spolu:  7 174 14 
      
8 MŠ Miletičova  MŠ Miletičova 7 5 109 10 
  ET Gemerská 4 2 47 4 



   

 
                      Spolu:  7 156 14 
      
9 MŠ Šťastná  MŠ Šťastná 26 5 127 10 
Rozdiely vo veľkosti jednotlivých  materských škôl a v ich obsadenosti spôsobujú objektívne 
príčiny, ako je  priestorové usporiadanie budov, plošnosť tried, počet hygienických zariadení  
a pod. K počtu detí v materských školách sa vyjadruje Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva a riaditeľka školy je zo zákona povinná jeho nariadenie  rešpektovať. 
 
Riaditeľky materských škôl využili zákonnú možnosť zvýšenia počtu detí cca o 3 deti               
na 1 triedu. 
 
Organizačnú štruktúru materských škôl s alokovanými pracoviskami schválila mestská časť 
ako zriaďovateľ v roku 2004.  Ku jej zmene došlo v roku 2010, vytvorili sa vzhľadom na 
veľkosť pracovísk dva nové subjekty – MŠ Šťastná a MŠ Medzilaborecká. 
Riadenie materskej školy s alokovanými triedami kladie vysoké nároky na prácu vedúceho 
zamestnanca materskej školy.  
 
2. Priemerná dochádzka detí do materskej školy 
 
 

 MŠ Priemerná   
dochádzka 

ET Priemerná   
dochádzka  

1 MŠ Pivonková 9 252,0 MŠ Pivonková 9 80 
   ET Astrová  5 51 
   ET Šalviová 5 50 
   ET Nevädzová 12 71 
     
2 MŠ Piesočná 2 241,0 MŠ Piesočná 2 94 
   ET Rádiová 52 35 
   ET Západná  2 112 
     
3 MŠ Stálicová 2 197,0 MŠ Stálicová 2 104,2 
   ET Haburská 6  92,8 
     
     
4 MŠ Bancíkovej 2 202,48 MŠ Bancíkovej 2 129,70 
   ET Exnárova 6  72,78 
     
5 MŠ Prešovská  143,0 MŠ Prešovská 28 64 
   ET Palkovičova 11/A 79 
     
6 MŠ  Medzilaborecká 

4 
135,7 MŠ  Medzilaborecká 4 67,3 

   ET Haburská 4 68,4 
     
7 MŠ Velehradská  24 132,0 MŠ Velehradská 24 46 
   ET Budovateľská 10 45 
   ET Tekovská 7-9 41 



   

 
     
8 MŠ Miletičova 7 109,0 MŠ Miletičova 7 76 
   ET Gemerská 4 33 
     
9 MŠ Šťastná 26 91,32 MŠ Šťastná 26 91,32 

 
 
Priemerná dochádzka detí je ovplyvnená viacerými faktormi, ako je  

o  chorobnosť detí, 
o  potreby zákonných zástupcov,  
o  počasie,  
o  situácia v doprave, 
o iné.  

 
Materské školy svojou činnosťou mierne ovplyvňujú účasť detí v materskej škole tým,              
že pestujú v deťoch postoje ku zdravému životnému štýlu, v telovýchove vkladajú prvky 
otužovania a podobne.  
 
 
3. Hodnotenie výsledkov štátnou školskou inšpekciou a z toho vyplynuté opatrenia  
 
 MŠ Inšpekčná kontrola  

v šk.roku 
2011/2012 

Vyplynuté opatrenia  

1 MŠ Bancíkovej 2 nebola  
2 MŠ Miletičova 37 nebola  
3 MŠ  Medzilaborecká 

4 
bola 21.5.2013 – 

24.5.2013 
Vyplynuté opatrenia z predmetnej inšpekčnej 
činnosti  sú uvedené v zápise, ale  riaditeľka 
MŠ ich v správe bližšie nešpecifikuje.  Zistilo 
sa porušenie všeobecne záväzných právnych 
a interných predpisov o výchove a vzdelávaní.  
Opatrenia  boli zrealizované. ( školský 
vzdelávací program, prekročenie počtu detí 
v triedach, nedostatky v školskom poriadku, 
ročnom pláne ďalšieho vzdelávania 
pedagogických pracovníkov, koncepčný zámer 
rozvoja školy nebol rozpracovaný najmenej 2 
roky, absentoval vnútorný predpis upravujúci 
vybavovanie sťažností, nebol schválený plán 
činnosti metodického združenia, pedagogická 
a ďalšia dokumentácia školy nebola vypĺňaná 
tak, aby ju nebolo možné meniť, nebola 
zverejnená správa o výchovno – vzdelávacej 
činností, nebola vedená evidencia tlačív  

4 MŠ Piesočná 2 nebola  
5 MŠ Pivonková 9  nebola  
6 MŠ Prešovská  28 nebola  
7 MŠ Stálicová 2 nebola  



   

 
8 MŠ Šťastná  26 bola od 2.10.2012 

do 4.10.2012 
Štátna školská inšpekcia vykonala komplexnú 
inšpekciu zameranú na stav a úroveň 
pedagogického riadenia, procesu  a podmienok 
výchovy a vzdelávania v MŠ. Celkové výsledky 
v sledovaných oblastiach boli na priemernej 
úrovni. Školská štátna inšpekcia vytkla   
nedostatky týkajúce sa ostatných podmienok 
prijímania detí a vytvorenia priestorových 
podmienok vzhľadom na počet prijatých detí.  
Opatrenia   boli zrealizované.   

9 MŠ Velehradská  24  nebola  
 
Štátna školská inšpekcia (ďalej len ŠŠI) plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou 
pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania, dodržiavania právnych 
predpisov  a materiálno technických podmienok. 
ŠŠI vykonáva v školách viacero druhov kontrol, a to  

- komplexnú kontrolu, 
- tematickú kontrolu, 
- následnú kontrolu.  

Z vyššie uvedeného dôvodu nie je inšpekcia na školách každoročne.  
Závery ŠŠI sú pre materskú školu i pre zriaďovateľa záväzné. V prípade ich neplnenia má 
právo uplatniť finančné sankcie voči škole i voči zriaďovateľovi. 
Plnenie opatrení stanovených ŠŠI kontroluje  a za ne zodpovedá riaditeľ školy a  zriaďovateľ 
škôl. 
 
 
Najvýznamnejšie projekty a aktivity školy  
 
 

 MŠ  Projekty  
Najvýznamnejšie aktivity   

 MŠ Prešovská 28         
ET Palkovičova 11/A 

Projekt - Naše mesto Bratislava (Nadácia Pontis). 
Účasť MŠ na rôznych výtvarných súťažiach. 
Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 
- Bezpečná škôlka, 
- Poníkovo, 
- Motýlia záhrada, červíky, lienky a mravce 
- Veselé zúbky, 
-  Recyklohry, 
- Evička a deti  ( Mládež SČK ), 
- Olympiáda, 
- Aguatrade, 
- School dance. 
Veľký počet a rozsah rôznych aktivít, krúžkov, školy v prírode, bábkové 
a divadelné predstavenia, výlety, exkurzie, prednášky, besedy, výchovné 
koncerty, športové súťaže, edukačné vychádzky a ďalšie množstvo aktivít 
organizovaných MŠ. 
Presnejšie a podrobnejšie sú rozpísané v Správe o výchovno – vzdelávacej 
činnosti za šk.rok 2012/2013. 



   

 
činnosti za šk.rok 2012/2013. 
 
 

2 MŠ Stálicová  2 
ET Haburská 6 

Projekty : 
- Revitalizácia školskej záhrady MŠ  (MČ Ružinov), 
- Kroje pre folklórny krúžok Habarka  (MČ Ružinov), 
- Rekonštrukcia malej telocvične (MČ Ružinov), 
- Výmena a prekrytie pieskoviska (MČ Ružinov). 
 
Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 
- Projekt s ukážkou starostlivosti o chrup  (DM). 
 
Účasť MŠ na rôznych výtvarných a športových súťažiach a vystúpeniach 
poriadaných MŠ pre novorodencov, seniorov a ku Dňu matiek, Dňu 
seniorov. 
 
Veľký počet a rozsah rôznych aktivít, krúžkov, školy v prírode, bábkové 
a divadelné predstavenia, výlety, exkurzie, prednášky, besedy, športové 
súťaže, výchovné koncerty, edukačné vychádzky a ďalšie množstvo aktivít 
organizovaných MŠ. 
Presnejšie a podrobnejšie sú rozpísané v Správe o výchovno – vzdelávacej 
činnosti za šk.rok 2012/2013. 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
3 MŠ Velehradská 

24 
ET Budovateľská 10 
ET Tekovská 7 - 9 

Projekty: 
- Motýlia záhrada, 
- Generation@scholol 
- Koníky, naši kamaráti, 
- Ovocie a zelenina do škôl, Mlieko pre školy v EÚ, 
- Naše mesto  (Nadácia Pontis) 
- Škola podporujúca zdravie, 
- Projekt na podporu zdravia, 
- Kreslím, farbím maľujem, 
- Ani deň bez rozprávky, 
- KIDSMART, 
- Deň veselých zúbkov, 
- Srdce na dlani ( Second Step ), 
- Rok s Medvedíkom Nivea,  
- Enviromentálny projekt Občianskeho združenia pre hendikepované deti. 
 
Veľký počet a rozsah rôznych aktivít, krúžkov, školy v prírode, bábkové 
a divadelné predstavenia, poznávacie výlety, exkurzie, prednášky, besedy, 
športové súťaže, výchovné koncerty, edukačné vychádzky  a ďalšie 
množstvo aktivít organizovaných  MŠ. 
Presnejšie a podrobnejšie sú rozpísané v Správe o výchovno – vzdelávacej 
činnosti za šk.rok 2012/2013.  
 

4 MŠ Bancíkovej 2 
ET Exnárová 6 

Projekty:  
- Materská škola budúcnosti, Celostný rozvoj dispozícií učiť sa , 
- Školské mlieko – EÚ, 
- Srdce na dlani. 
 
Spolupráca s družobnou MŠ v Bulharsku vo Varne. 
 
Veľký počet a rozsah rôznych aktivít, krúžkov, školy v prírode, bábkové 
a divadelné predstavenia, poznávacie výlety, exkurzie, prednášky, besedy, 
športové súťaže a olympiády, výchovné koncerty, ozdravné aktivity, pobyty 
v prírode, aktivity zamerané na výchovu k dopravnej disciplíne, ukážky 
práce rôznych zamestnaní, edukačné vychádzky  a ďalšie množstvo aktivít 
organizovaných  MŠ. 
Presnejšie a podrobnejšie sú rozpísané v Správe o výchovno – vzdelávacej 
činnosti za šk.rok 2012/2013. 
 
 

5 MŠ  
Medzilaborecká 4 
ET Haburská 4 

Projekty: 
- Medvedík NIVEA 
- Vymaľuj mesto 
- Projekt Slovenskej sporiteľne. 
 
Veľký počet a rozsah rôznych aktivít, krúžkov, školy v prírode, bábkové 
a divadelné predstavenia, poznávacie výlety, exkurzie, prednášky, besedy, 
športové súťaže, výchovné koncerty, edukačné vychádzky  a ďalšie 
množstvo aktivít organizovaných  MŠ. 



   

 
 
Presnejšie a podrobnejšie sú rozpísané v Správe o výchovno – vzdelávacej 
činnosti za šk.rok 2012/2013. 
 
 
 
 
 
 

6 MŠ Pivonková 9 
ET Astrová 5 
ET Šalviová 5 
ET Nevädzová 12 

Projekty  
- Bezpečná škôlka  ( MV SR ), 
- Zdravý úsmev, 
- Poníkovo – enimoterapia, 
- Dopravný chodník. 
 Veľký počet a rozsah rôznych aktivít, krúžkov, školy v prírode, bábkové 
a divadelné predstavenia, poznávacie výlety, exkurzie, prednášky, besedy, 
športové súťaže, tanečné súťaže, výchovné koncerty, edukačné vychádzky  
a ďalšie množstvo aktivít organizovaných  MŠ. 
 Presnejšie a podrobnejšie sú rozpísané v Správe o výchovno – vzdelávacej 
činnosti za šk.rok 2012/2013. 

7 MŠ Šťastná 26 Projekty: 
- Svet je pre všetkých – Sloboda zvierat , 
- Ekovýchovný program Daphné, 
- OLO separovanie surovín, 
- Zvedavček. 
 
Veľký počet a rozsah rôznych aktivít, krúžkov, školy v prírode, bábkové 
a divadelné predstavenia, poznávacie výlety, exkurzie, prednášky, besedy, 
športové súťaže, návštevy ZŠ, výchovné koncerty, edukačné vychádzky  
a ďalšie množstvo aktivít organizovaných  MŠ. 
Presnejšie a podrobnejšie sú rozpísané v Správe o výchovno – vzdelávacej 
činnosti za šk.rok 2012/2013. 

8 MŠ Miletičova 7 
ET Gemerská 4 

Projekty 
- Bezpečná škôlka  ( MV SR ), 
- Evička a deti  ( Mládež SČK ), 
- Domček tajomstiev, 
- Medvedík Nivea 
- Pohybovými aktivitami za zdravý vývin detí ( Transpetrol a.s.). 
Veľký počet a rozsah rôznych aktivít,  tvorivé dielne, krúžkov, školy 
v prírode, bábkové a divadelné predstavenia, poznávacie výlety, exkurzie, 
prednášky, besedy, športové súťaže, výchovné koncerty, edukačné 
vychádzky, výtvarná prezentácia detí MŠ  a ďalšie množstvo aktivít 
organizovaných  MŠ.  
Presnejšie a podrobnejšie sú rozpísané v Správe o výchovno – vzdelávacej 
činnosti za šk.rok 2012/2013. 

9 MŠ Piesočná 2 
ET Rádiová 52 
ET Západná 

Projekty 
- Veselé zúbky 
- Ovocie na školách 



   

 
- Ochrana zdravia detí v MŠ, 
- Canisterapia – pes v meste, hipoterapia - poníky 
Veľký počet a rozsah rôznych aktivít, krúžkov, školy v prírode, bábkové 
a divadelné predstavenia, poznávacie výlety, exkurzie, prednášky, besedy, 
športové súťaže, výchovné koncerty, edukačné vychádzky, zážitkové 
vzdelávanie  a ďalšie množstvo aktivít organizovaných  MŠ. 
Presnejšie a podrobnejšie sú rozpísané v Správe o výchovno – vzdelávacej 
činnosti za šk.rok 2012/2013. 

 
Zapojenosť do projektov vo významnej miere závisí od obsahu a možností výziev. 
 
Väčšina projektov je zameraných na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho programu, pretože 
prvotným poslaním školy je kvalita výchovy a vzdelávania, ich vyhlasovateľom je MŠVVaŠ 
SR a iné inštitúcie, ktoré chcú posilniť túto oblasť.  
Za najprínosnejšie v práci  materských škôl považujeme vlastné projekty jednotlivých 
pracovísk, ktoré najvýraznejšie reagujú  na potreby materskej školy  a  ňou realizovaného 
procesu, podporujú aktivitu detí a aj  aktivitu pedg. zamestnancov.  
Uplatňovanie vyššie uvedených projektov je veľmi dobre vnímané verejnosťou a oceňované 
kontrolnými orgánmi. 
 
 
5. Spolupráca s verejnosťou, poskytovanie služieb deťom, rodičom iným .... 
 
 MŠ  

Spolupráca s verejnosťou   
1 MŠ Bancíkovej  

ET Exnárova 6 
- so zákonnými zástupcami detí( finančná, materiálna, brigádnická....), 
- zriaďovateľom MČ Bratislava – Ružinov, 
- ZRPD Púpava, 
- Radou školy, ZŠ, RŠK, Cultus, Ružinovskou televíziou,  
- psychológom a pedagógmi z prvých ročníkov ZŠ, stomatológom,  
- Pedagogickou fakultou UK  – vedenie praxe študentov Katedry, 
  predškolskej a elementárnej pedagogiky, 
- Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, 
- s družobnou MŠ v Bulharsku vo Varne. 
 

2 MŠ Miletičova  
ET Gemerská 4 

- s Občianským združením s rodičovským združením ET , 
- so zákonnými zástupcami detí ( finančná, materiálna....), 
- zriaďovateľom MČ Bratislava – Ružinov, 
- Radou školy, RŠK, Ružinovskou televíziou, 
- s Centrom výchovného a ped.- psychologického poradenstva a prevencie 
  (CVPPaP), 
- psychológom a pedagógmi z prvých ročníkov ZŠ Ružová dolina, 
  ZŠ Kulíškova, ZUŠ Sklenárova, stomatológom, 
- s Občianskym združením J. Chodilovej  - 
   zameraným na enviromentálnu výchovu- ukážky živých zvierat, 
- s Poníkovo s.r.o. 
 

3 MŠ  - so zákonnými zástupcami detí ( finančná, materiálna, brigádnická, tvorivé 



   

 
Medzilaborecká  
ET Haburská 4 

dielne s rodičmi, pomoc pri zabezpečovaní kultúrno – spoločenských, 
športových akcií,....), 
- zriaďovateľom MČ Bratislava – Ružinov, 
- Radou školy, Radou rodičov,  ZŠ Medzilaborecká, RŠK, Cultus, 
-  Ružinovskou televíziou,  
- s Centrom výchovného a ped.- psychologického poradenstva a prevencie 
  (CVPPaP) s psychológičkou p. Lezovou, 
- so Stredným odborným učilišťom odevným v Bratislave, 
- Knižnicou. 
 
 

4 MŠ Pivonková  
ET Astrová  5 
ET Šalviová 5 
ET Nevädzová 
12 

- so zákonnými zástupcami detí( finančná, materiálna, brigádnická ...),      
- s RŠK, 
 - zriaďovateľom MČ Bratislava – Ružinov, 
-  RaŠ, Radou rodičov, 
 - s Centrom výchovného a ped.- psychologického poradenstva a prevencie 
  (CVPPaP). 
 
 
 

5 MŠ Prešovská  
ET Palkovičova 
11/A 

 - so zákonnými zástupcami detí( finančná, materiálna, brigádnická ...), 
- RaŠ , Rodičovským združením na  ET Palkovičova,  
- Občianskym združením Prešovská, 
 s CVPPaP prostredníctvom školskej psychologičky. 
 

6 MŠ Stálicová 
ET Haburská 6 

- so zákonnými zástupcami detí( finančná, materiálna, brigádnická ...), 
- s výborom OZ  ( Stálica, Habarka ), 
- RŠK, DK Ružinov, MÚ MČ Ba – Ružinov, 
- s CVPPaP prostredníctvom školskej psychologičky a logopéda, 
- s logopédom z Polikliniky Ružinov, 
 

7 MŠ Šťastná  - so zákonnými zástupcami detí( finančná, materiálna, brigádnická ..., 
-  Cultus, TV Ružinov, ZŠ, RaŠ,  
 

8 MŠ 
Velehradská 24 
ET 
Budovateľská 
10  
ET Tekovská 7-
9 

- so zákonnými zástupcami detí( finančná, materiálna, brigádnická ..., 
- so ZŠ Kulíškova a ZŠ Košická, 
- so vzdelávacou agentúrou Intenzívne v oblasti cudzích   jazykov, 
- s RŠK,  
- so Šport – komplexom Tempo v oblasti športových výcvikov,  
- s občianskym združením pre handicapované deti, 
- so špeciálnymi pedagógmi – logopédmi zo ZŠ Kulíškova, 
- s fy. Horánsky v oblasti BOZP a OPP, 
- so Záchrannou lekárskou službou, 
- so SČK v oblasti ochrany zdravia, 
- s psychológmi z CVPPaP v oblasti poradenstva, testov, školskej 
   pripravenosti a konzultácií pre rodičov, 
- s tanečnou školou Elastic 
 



   

 
 
9 MŠ Piesočná 

ET Rádiová 
ET Západná  

- so zákonnými zástupcami detí( finančná, materiálna, brigádnická   
(darmi od rodičov boli do tried dodané koberce, nový nábytok, plachty...) 
- rodičia sa zapojili do zberu papiera, úpravy interiéru a vonkajších častí  
objektov MŠ rôzneho charakteru, revitalizácii prostredia záhrady – natierali 
plot, preliezky, lavičky, vybudovali 2 nové pieskoviská a zakúpili 2 plachty 
na zakrytie piesku, zakúpili spotrebný a výtvarný materiál, kancelárske 
potreby ..., výmeny linolea, pomáhali pri organizácii detí pri rôznych 
akciách a finančne podporovali rôzne celoškolské akcie  
Spolupráca    
- so ZŠ Vrútocká a ZŠ Ostredková, 
- s CVPPaP prostredníctvom školskej psychologičky, logopédom, 
- s RŠK, DK Ružinov, ZUŠ Sklenárova, ZUŠ  
 

 
 
Uvedený ukazovateľ sme spracovali v abecednom poradí MŠ, pretože poskytovanie služieb je 
skutočne na zrovnateľnej úrovni.  
 
 
7. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré/nadštandardné výsledky a oblasti, kde je  
   potrebné zlepšovať  súčasnú úroveň školy  
 
 MŠ  Dobré/nadštandardné  

výsledky 
Nedostatky  
z pohľadu školy/ OŠ 

1 MŠ Bancíkovej 2 
ET Exnárova 6 

- vysoká kvalita výchovného a  
   vzdelávacieho procesu,  
   starostlivosť, pozitívne vzťahy  
- kvalitné pedagogické pôsobenie 
  učiteliek, 
- kvalitný informačný systém 
založený na pravidelnom 
odovzdávaní informácií,  
- efektívne a odborné riadenie, 
- orientácia v legislatíve, kontrolný  
  systém, fungujúca spätná väzba, 
- koncepčné strategické plánovanie 
  a realizácia zámerov a cieľov  
  školy, 
- pedagogické pôsobenie, inovačné  
  metódy a formy výchovnej  
  a vzdelávacej činnosti,  
- preventívne multi disciplinárne  
  a záujmové aktivity školy, 
- záujem pedg. zamestnancov  
  o zvyšovanie kvalifikácie  
   

- pretrvávajúci nedostatok  
   finančných prostriedkov, 
- zefektívnenie šetrenia energií  
  v MŠ   a ŠJ. 

2 MŠ Miletičova 7 
ET Gemerská 4 

- kvalitná výchovno-vzdelávacia  - nedostatky sa nevyskytli  



   

 
   činnosť pedg. zamestnancov 
   v zameraní školy, aktivitách 
   vplývajúcich na rozvoj osobností 
   detí, začleňovanie do skupiny 
   a kolektívu s dôrazom na rozvoj  
   tvorivosti pred pamäťovým  
   učením, 
- priaznivé podmienky na  
  pripravenosť detí na vstup do 
   ZŠ, 
- v oblasti riadenia a kontroly je  
  dobrá spolupráca s poradnými 
  orgánmi. 
 
 
 
 

  

 
3 MŠ  Medzilaborecká 

ET Haburská 4 
- vysoká odbornosť pedg. zamest. 
- tvorivá atmosféra, dobré vzťahy 
- modernizácia školy 
- inovačné metódy edukácie 
- individuálna integrácia detí 
- krúžková činnosť 
- tvorivá atmosféra, dobré vzťahy 
- modernizácia školy 
- kreativita zamestnancov 
- dobré vzťahy so zákonnými  
   zástupcami a organizáciami 
- množstvo akcií poriadaných MŠ 
 

- nedostatočné ohodnotenie 
pedagogických zamestnancov, 
- nízka účasť pedg.   
  zamestnancov  na ďalšom  
  vzdelávaní, 
- vytvoriť web stránku materskej 
  školy. 



   

 
4 MŠ Piesočná 2 

ET Rádiová 
ET Západná 

- za účelom zvyšovania odborného 
rastu ped. zamestnancov bolo 
dohodnuté v kolektívnej zmluve 5 
dní vzdelávania nad zákonný 
rámec, 
- kvalita vo výchovno – 
vzdelávacej oblasti edukačnej 
činnosti a v enviromentálnej 
výchove je v niektorých triedach 
nadpriemerná   
- využívanie metód a foriem práce 
  s rešpektovaním individuálnych  
  osobností detí 
- zavedenie internetu do tried MŠ 
- aktívna práca s interaktívnymi 
tabuľami a odovzdávanie 
informácií, 
- začala sa praktizovať interná 
krúžková činnosť pedagogickými 
zamestnancami 
- informovanosť o živote MŠ  
- snaha o vytváranie podnetného  
  prostredia,  
- materiálne a technicky boli triedy 
vybavené učebnými pomôckami, 
detskou literatúrou, odbornou 
literatúrou, didaktickými 
pomôckami a technikou, CD, 
DVD, rádioprehrávače, 
interaktívne tabule,  
- sponzorsky získané počítače, 
tlačiareň a koberec, 
- skvalitnila sa pružnosť pri riešení 
opráv havarijných stavov budovy 
a pri údržbe a odstraňovaní 
nedostatkov budov MŠ a ET 

- priemerný záujem o zvyšovanie 
odborného rastu pedg. zamest. 
v budúcom šk. roku zvýšiť účasť 
na vzdelávacom procese, 
- zefektívniť informovanosť 
rodičov, prehĺbiť spoluprácu, 
rozšíriť individuálne konzultácie 
o dieťati, empatia, pomoc, 
ochota voči rodičom, vyvarovať 
sa konfliktom,  
- pracovať na raste vlastnej 
profesionality, pedagogickom 
takte 
- predchádzať sťažnostiam so 
strany rodičov, 
- neznalosť práce s PC,  
- zlepšiť plánovanie výchovno – 
vzdelávacieho procesu, jasnú 
formuláciu cieľov, 
- nedostatočná činnosť  
  metodického združenia, 
- skvalitniť vybavenosť tried  
  učebnými pomôckami, CD, 
 didaktickou technikou  
  a hračkami, 
 

5 MŠ Pivonková 9 
ET Astrová  5 
ET Šalviová 5 
ET Nevädzová 12 
 

- vysoká kvalita výchovno –  
   vzdelávacieho procesu,  
   starostlivosť, pozitívne vzťahy  
- veľmi dobrá pripravenosť detí 
   pre vstup do ZŠ 
- kvalitná príprava 5 – 6 ročných  
  detí a detí s OŠD 
- ponuka nadštandardných aktivít 
- predčitateľská, počítačová  
  a jazyková gramotnosť 

- je nutné vytvárať priaznivú 
  socio– emociálnu atmosféru  
  pre zdravý  vývin detí a aj  
  zamestnancov MŠ, 
- rezervy vo výchovnom 
  pôsobení,  kreativita a tvorivosť 
  pedagógov, 
- naďalej rozvíjať podporné  
   výchovno–vzdelávacie  
   projekty. 
 
 



   

 
6 MŠ Prešovská 28 

ET Palkovičova 11/A 
- vysoká odbornosť a kreativita  
  pedg. zamestnancov, 
- integrovanie detí so špeciálnymi 
  Výchovnými a vzdelávacími  
  potrebami, 
- vysoké pracovné nasadenie  
  a entuziazmus pracovníkov, 
- rozvíjanie talentu detí 
  a prezentácia v súťažiach, 
- využívanie počítačových  
  programov, 
- orientácia na zdravý životný štýl, 
- úspešnosť edukačných projektov 
- spolupráca s rodičovskou 
   verejnosťou,  
- fungovanie a informovanosť cez 
webovú stránku 
- široká ponuka krúžkovej činnosti 
- rozšírenie detského ihriska  
o šmýkačky, hojdačky, domček 

- neakceptový návrh o zaradenie 
  špeciálneho  pedagóga, 
logopéda do pracovného procesu 
 

7 MŠ Stálicová 
ET Haburská 6 
 

- vysoká úroveň školy 
  v kognitívnej, motorickej 
  a sociálno – emociálnej oblasti, 
- odprezentovanie na rôznych  
  súťažiach, výstavach, kultúrnych 
  podujatiach a rodičovskou 
  verejnosťou,  
- vysoká úroveň školy v oblasti 
vzdelávania a aj individuálnym 
štúdiom, 
- odovzdávanie si vedomostí, 
- vysoká účasť na školeniach (ako 
riešiť konfliktné a traumatizujúce 
situácie v škole, ovládanie IKT 
pomôcok, programovanie, 
relaxačné a uvoľňovacie techniky 
pre ped.zamestnancov),  
- nadštandardné vybavenie 
materiálno- technické 

 
- nedostatky sa nevyskytli 

8 MŠ Šťastná 26 - kvalitná pripravenosť detí do ZŠ,  
- veľmi dobrá spolupráca so  
  zákonnými zástupcami a rôznymi 
  organizáciami, 
- vytváranie pozitívnych  
  podmienok na vzdelávanie,  
- veľký a kvalitný rozsah 
  vzdelávacích aktivít a krúžkovej 
  činnosti, 
- dobrá vybavenosť výtvarným  

-postupná obmena detského 
nábytku, aby spĺňal normy, 
- modernizovať výchovnú a  
 vzdelávaciu prácu – budovanie  
 knižnice s aktuálnou literatúrou  
 a novou legislatívou  
 a zabezpečovanie kvalitnejšie  
 informácie pre pedg.  
 zamestnancov  kontinuálne 
  vzdelávanie), 



   

 
  a pracovným materiálom, 
- pekný školský areál, priestorové 
  a kvalitné materiálno technické  
  podmienky, 
- úspechy detí na rôznych  
  súťažiach a akciách na verejnosti, 
- pozitívna klíma v škole, ochota  
  pomáhať a cieľavedomá a pútavá  
  činnosť. 

- nedostatočné finančné  
 ohodnotenie  zamestnancov, 
- chorobnosť zamestnancov  
   a s tým  súvisiace  delenie detí  
 do iných  tried  
  čo je neprípustné, 
- nedostatok priestorov v MŠ, 
  návrh : rozšíriť MŠ o bytové  
  priestory , alebo nadstavbu  
  v podkroví MŠ  
- doplnenie vybavenia kuchyne ,  
  školskej  jedálne a tried  MŠ   
  novým   nábytkom.    
  

9 MŠ Velehradská  
24 
ET Budovateľská 
ET Tekovská 7-9 
 

- veľmi dobrá pripravenosť detí na 
  vstup do 1.ročníka ZŠ, 
- utváranie čitateľskej, kultúrnej 
  a počítačovej gramotnosti, 
- zvýšenie telesnej zdatnosti detí  
  na základe plnenia úloh  
  z projektov Škola podporujúca  
  zdravie, športových dopoludní 
  a uskutočňovanie rôznych  
  športových aktivít, 
- estetizácia prostredia  
  a prezentácia detských prác 
  na verejnosti, 
- utváranie pevných citových 
  väzieb medzi učiteľmi a deťmi, 
- utváranie zdravého sebavedomia 
  a osobnostného rozvoja detí, 
- odstraňovanie rečových chýb detí 
  v spolupráci so špeciálnymi  
  pedagógmi.  
 

- je potrebné neustále zvyšovať  
  pedagogickú a digitálnu  
  odbornosť   učiteliek účasťou  
  na kontinuálnom  vzdelávaní  
  a individuálnym štúdiom  
odbornej literatúry, 
- pri jednaní s rodičmi  
  a kolegyňami  dodržiavať  
  maximálnu taktnosť 

 

Finančné prostriedky pre MŠ  
 
 
Prostriedky pre materské školy za obdobie 9-12/2012 a od 1.1.-
31.8.2013 

 

      
      

Materská škola Pridelené fin. prostr.     
Bancíkovej 576 000,92     
Medzilaborecká 403 242,85     
Mileticova 387 838,91     
Piesočná 774 930,58     
Pivonková 734 161,03     



   

 
Prešovská 505 511,28     
Stálicova 609 719,74     
Šťastná 276 826,58     
Velehradská 455 273,57     

      
      
 Mimorozpočtové     
 fin. prostriedky     

Bancíkovej 0,00     
Medzilaborecká 0,00     
Mileticova 0,00     
Piesočná 400,00     
Pivonková 0,00     
Prešovská 0,00     
Stálicova 0,00     
Šťastná 0,00     
Velehradská 0,00     

      
      
 NEPEŇAŽNÉ     
 mimorozpočt. zdroje     

Bancíkovej 12 171,18     
Medzilaborecká 12 570,00     
Mileticova 18 140,00     
Piesočná 22 410,00     
Pivonková 34 400,00     
Prešovská nehospodári s týmito prostr.     
Stálicova 46 146,00     
Šťastná 8 481,70     
Velehradská 23 171,00     

      
Bratislava dňa 18. 11. 2013     

      

 
 
 
 
 
 
 

II.  Základné školy 
 
Predkladané údaje boli prekonzultované s riaditeľmi základných škôl 7.11.2013. 
 

 
1. Údaje o škole  (počet tried, počet žiakov, priemerná naplnenosť, počet učiteľov) 
 
Základná 
škola 

1. 
stupeň 

 2. 
stupeň 

 1. a 2. 
stupeň 

 

 trieda žiaci trieda žiaci trieda žiaci 



   

 
Borodáčova 4 67 6 117 10 184 
Drieňová 15 356 12 282 27 638 
Kulíškova* 12 160 9 162 21 322 
Medzilaborecká 7 136 5 112 13 248 
Mierová 13 261 11 225 24 486 
Nevädzová 17 367 13 289 30 656 
Ostredková** 13 279 13 270 26 549 
Ružová dolina 4 91 5 82 9 173 
Vrútocká 10 172 9 149 19 321 

* Špeciálne triedy – I.C, II.C, III.C, IV.C - s NKS (logopedické triedy), 
 - III.C počet žiakov 4, v druhom polroku trieda zrušená.  
   Na 2. stupni – 9 tried z toho 5 športových 
** Jedna športová trieda pre deti s nadaním – VII. C – volejbalová trieda 

 
 

Školský klub detí  
 

ŠKD pri ZŠ Počet oddelení Počet žiakov 
k 15.9. 

Počet žiakov  
k 31.8. 

Borodáčova 2 63 46 
Drieňová 14 343 333 
Kulíškova  7 142 148 
Medzilaborecká 5 130 131 
Mierová 13 279 274 
Nevädzová 16 352 339 
Ostredková 12 269 270 
Ružová dolina 3 68 62 
Vrútocká 5 123 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
Počet pedagogických zamestnancov školy  
 

ZŠ Pedagogickí 
zamestnanci 
/fyzický stav/ 

Počet ped. zamestnancov 
(Prepočítaný stav na 
celé úväzky) 

Počet ped. zamestnancov  
na 1 žiaka  

Borodáčova 23 16,47 11,16 
Drieňová 54 52,48 12,16 
Kulíškova 36 35,202 0,116 
Medzilaborecká 23 22 0,09 
Mierová 46 45,55                  ZŠ   -   0,069 

ŠKD -  0,042 



   

 
Nevädzová 59 58,23 11,11 
Ostredková 47 37,52 14,83 
Ružová dolina 16                           16 10,8 
Vrútocká 29 28,48 Počet ped. zamestnancov  

na 1 žiaka :         0,06 
Počet žiakov na 1 ped. 
zamestnanca: 15, 3  

 
 
 
 
 
2. Hodnotenie výsledkov  Štátnou školskou inšpekciou a z toho vyplynuté opatrenia  
 
 

ZŠ Kontrola  ŠŠI vykonaná 
v  období 

Opatrenia, ktoré vyplynuli 
z kontroly 

Borodáčova  ––––––––– ––––––––––– 
Drieňová –––––––––                        ––––––––––– 
Kulíškova ––––––––– ––––––––––– 
Medzilaborecká Informatívna inšpekcia 

na celoslovenskom 
testovaní T9-2013 

Marec 2013 

Opatrenia neudelené 

Mierová –––––––––– ––––––––––– 
Nevädzová 19.11. – 27.11.2012  ŠŠI udelila opatrenie. Opatrenie bolo 

odstránené.  
Ostredková            –––––––––                      –––––––––––– 
Ružová dolina –––––––––                      –––––––––––– 
Vrútocká             –––––––––                      –––––––––––– 

 
 
 
 
 

3. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  
 
Matematika 

 
          Testovanie 9 - 2012 
   

ZŠ Matematika percentil školy* 
 % úspešnosti  
   

SR – priemerná 
 %-uálna 60,07 

 



   

 
úspešnosť  
   
Borodáčova  62,0 56,69 
Drieňová 62,03 56,69 
Kulíškova 59,26 47,40 
Medzilaborecká 63,16 61,33 
Mierová 70,00 83,30 
Nevädzová 69,72 82,95 
Ostredková 61,28 54,75 
Ružová dolina 36,11 4,99 
Vrútocká  34,21 4,44 

*percentil školy : vyjadruje, aké  %  škôl v SR dosiahlo horší výsledok 
 
 
Slovenský jazyk  
 

              Testovanie 9 - 2012 
   

ZŠ Slovenský jazyk percentil školy 
 % úspešnosti  
   

SR – priemerná 
 %-uálna 
úspešnosť  

67,51  

   
Borodáčova 67,87 53,00 
Drieňová 73,62 81,40 
Kulíškova 64,24 34,40 
Medzilaborecká 67,16 49,51 
Mierová 77,14 91,27 
Nevädzová 69,89 64,16 
Ostredková 70,63 73,65 
Ružová dolina 57,00 11,31 
Vrútocká  62,95 28,63 

 
4. Najvýznamnejšie projekty a aktivity školy  
 

 
ZŠ Najvýznamnejšie projekty  

školy a aktivity  
Borodáčova Projekty : 

-Infovek,  
-Škola priateľská deťom,  
-Národný projekt Vzdelávania učiteľov ZŠ v oblasti 
cudzích jazykov,  



   

 
-Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ,   
-Energia pre život,  
-projekty na vyučovacích hodinách – Ukáž, ako vieš. 
Aktivity: 
-spolupráca s Unicef, Ligou proti rakovine, RŠK, 
knižnicou, CPPaP, fakultou MAT-FYZ, Edulab 
-aktivity pre predškolákov MŠ Bancíkovej a Exnárova, 
-Osmijanko,  
-kultúrne - návšteva divadla DPOH, SNM, 
Planetárium,    Mesto povolaní,  
-besedy s problematikou prevencie – drogy, sexuálne 
zneužívanie, šikanovanie, násilie,  
-športové aktivity, 
-práca so žiakmi so ŠVVP- relaxačné cvičenia. 

Drieňová Projekty: 
-Comenius medzinárodný projekt – PUPILS, 
-Modrá škola – nové pitné fontánky, 
-Byť Ružinovčanom je fajn, 
-Školské ovocie a mlieko, 
-World – anglický projektový týždeň, 
Aktivity: 
-Ružinovský idol, 
-akadémia k 45. výročiu založenia školy, 
-Deň Zeme, 
veľkonočné a vianočné dielničky, 
školský jarmok 

Kulíškova Projekty: 
-Medzinárodný COMMENIUS – spolupráca v rámci 
EU,  
-ETWINING – spolupráca s ČR,   
.Ekofond (SPP),  
-Enviroment,  
-Správaj sa normálne, Ovocie do škôl,  
 Mliečna liga, 
Aktivity: 
-zo školských lavíc do šporovej haly,  
-Štafety Pavla Safka o Pohár starostu MČ Ružinov. 

Medzilaborecká Projekty : 
-Vzdelávanie a šport – „Pomáhať tým najslabším“ (MČ BA 
– Ružinov), 
-Životné prostredie – „Škola pre každého“, 

(MČ BA – Ružinov) 
-Magistrát hl. mesta SR – „Všetko chce rásť“, 
-Školy pre budúcnosť – Orange – „Trieda v pohybe“, 
-Dieťa a jeho škola – NDS Hodina deťom – „Cirkusová 
škola“, 
Aktivity  : 
-arteterapia – skupinová terapia pre žiakov školy, 
-MY FEST – slávnostné vyvrcholenie ROKU 



   

 
DIEŤAŤA s účasťou rodičov (prezentácia projektov 
spojená so slávnostným programom), 
-noc v knižnici – (netradičná noc plná zábavno-
vzdelávacích aktivít so žiakmi a učiteľmi v priestoroch 
školy), 
-charitatívne sústredenie v Kremnici (žiaci školy 
s kultúrnym programom v DD pre sluchovo postihnuté 
deti a v domove dôchodcov), 
-putovanie vodnej kvapky – environmentálny deň 
venovaný projektom žiakov o objavovaní významu 
vody. 
 

Nevädzová Projekty:   
-Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ, 
-Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, 
-Infovek, 
-Mliečny program, 
Aktivity:   
-pravidelne organizovaný intenzívny     jazykový kurz 
pre žiakov 4.r. so zahraničnými lektormi, 
-jazykovo – plavecký tábor pre žiakov 5.roč, 
-aktivity zamerané na environmentálnu výchovu ( 
exkurzie, pracovné dielne....), 
-projekty v rámci ŠKD ( z oblasti zdravej výživy, deň 
vody, zdravé a nezdravé potraviny...) , 

Ostredková Projekty: 
-Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ,    
-Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, 
-Modrá škola, 
-Zelená škola, 
-ELDEL – výskumný projekt, 
Aktivity: 
-celoštátne kolá súťaží a olympiád, 
-exkurzie, výlety, školy v prírode, besiedky, čitateľské 
dielne, tvorivé dielne, noci v škole, športové 
popoludnia ..., 
-internetový kurz Hravo ži zdravo, 
-hory a mesto – výskumné aktivity, 
-zahraničné študijno-poznávacie pobyty. 
 

Ružová dolina Projekty:  
-Noc v knižnici,  
-Hlasné čítanie,  
-Eko škola 
Aktivity: 
-športové, 
- letný tábor, 
- výtvarná súťaž – dobrodružstvo v Bratislave,  



   

 
-tvorivé dielne v Galérii Médium. 

Vrútocká Projekty:   
-Zdravá škola / +týždeň zdravej výživy / 
-Správaj sa normálne 
-Modrá škola 
-Tenis do škôl 
-Srdce na dlani 
Aktivity: 
-Kým nie je neskoro 
-Červené stužky- Boj proti AIDS 
-Mesto, kde žijem 
-Aktívne globálne školy 
-Deň narcisov 
 

 
 
 
5.  Spolupráca s verejnosťou a poskytovanie služieb  
 

ZŠ Spolupráca s verejnosťou   Poskytovanie služieb   
Borodáčova -otvorené hodiny, besiedky, informácie na 

web stránke, komunikácia cez IZK, 
-imatrikulácia prvákov,  
-absolventská akadémia, 
-spolupráca so ZUŠ, 
-články v Ružinovskom ECHU, TVR.  

-práca so žiakmi so ŠVVP 
-aktuality na webe, 
informácie na IZK 
-prenájom telocvične a tried 
-poskytnutie priestorov pre  
aktivity  ZUŠ Exnárova, 
 -Osmijanko. 

Drieňová -DK Ružinov, 
-MŠ a CVPPaP na Drieňovej, 
-ružinovská knižnica na Tomášikovej 25, 
-cvičná škola pre Pdf UK. 
 

-internetová žiacka knižka, 
-emaily učiteľov pre rodičov, 
-školský psychológ, 
-špeciálny pedagóg, 
-telocvičňa a areál pre 
verejnosť, 
-školy v prírode v SR aj 
v zahraničí, lyžiarsky 
a plavecký výcvik, 
-jazyková škola, 
-športové krúžky pre 
dospelých a verejnosť. 

Kulíškova -CVČ Červík – ZŠ je organizátor krajského 
kola 
 -Hviezdoslavov Kubín,  
-fakultná škola PdF UK,  
-knižnica Ružinov,  
-DK Cultus, DK Nivy, 
-MŠ Velehradská.  

-prenájom telocvične, 
jedálne a priestorov tried, 
prenájom areálu školy pre 
stredné školstvo, 
-cudzí stravníci v ŠJ. 

Medzilaborecká -Deň predškolákov, 
-každodenné konzultácie2 špeciálnych 

-ukážky vyuč. hodín 
pedagógov školy,  



   

 
pedagógov, 
-arteterapeutické sedenia. 

-odborné rady špec. 
pedagógov, 
-arteterapeutická pomoc 
a odborná poradenská 
činnosť. 

Mierová -návšteva divadelného predstavenia pre 
rodičov a učiteľov /RND/, 
-školský ples pre rodičov a priateľov školy, 

-účasť na natáčaní spotov do projektu 
"Hodina deťom", 
- spolupráca s OZ Mierová Prievoz. 

 

-zábavné športové hry pre  
deti – rodičov –učiteľov, 
-prevádzkovanie plážového 
ihriska a futbalového mini 
ihriska pre verejnosť, 
-prenájmy priestorov školy, 
-týždenný letný denný tábor 
pre žiakov.  
 

Nevädzová -realizácia dňa otvorených dverí pre rodičov 
žiakov predškolského veku a pre rodičov 
žiakov 1.roč., 
-spoločné podujatia s rodičmi v ŠKD, 
-poskytnutie školského športového areálu 
verejnosti. 

-služby výchovného poradcu, 
školského psychológa, 
a špeciálneho pedagóga, 
-prevencia sexuálneho násilia 
na deťoch. 

Ostredková -spolupráca s CPPPaP v oblasti prevencie 
a odstraňovania výchovno-vzdelávacích 
problémov, 
CVČ - pri organizovaní súťaží, 
-spolupráca s Miestnou knižnicou, 
-spolupráca s UNICEF,  
-spolupráca s Ligou proti rakovine,  
-spolupráca s materskými školami, 
-spolupráca s Úniou dôchodcov, 
-spolupráca s Organizáciou muskulárnych 
dystrofikov. 

 
 
 

-prenájmy priestorov školy, 
-programy detí a ich kultúrne 
vystúpenia. 

Ružová dolina -Materská škola Miletičova ulica,  
-ZSŠ na Sklenárovej ul.,  
-RŠK,  
-CVČ Esko. 

-prenájom telocvične 

Vrútocká  -spolupráca s KR PZ BA II  na projektoch  -
Správaj sa normálne a Póla radí deťom, 
-spolupráca s CPPPaP v BA  pri integrácii 
žiakov, na projektoch Kým nie je neskoro, 
Protidrogovej prevencie, Prevencii 
kriminality, začleňovaní žiakov a ich 
reedukácii, 
-spolupráca s UPSVaR-om v BA a inými  pri 
riešení závažných vých.- vzdelávacích  
problémov žiakov, 

-prenájom telocvične, 
-prenájom zubnej  
ambulancie – ošetrovanie 
detí a ostatnej verejnosti, 
-MDD, Škola v prírode, 
lyžiarsky výcvik,  
-bezplatné poskytovanie 
priestorov pre MŠ Piesočná a 
Rádiová v Trnávke,  
-prenájom priestorov pre 



   

 
-spolupráca s DK Ružinov účasťou na 
kultúrno-vzdelávacích podujatiach žiakov, 
-spolupráca s MPC Ševčenkova a MPC 
Tomášikova  v Bratislave na ďalšom 
vzdelávaní pedagogických zamestnancov. 
 

SZUŠ Art Pegas a SZUŠ 
Ružová dolina. 
 

 
 
 
6.  Oblasti, v ktorých škola dosahuje a) dobré / nadštandardné výsledky 
                                               b) prejavuje nedostatky, oblasti, kde je nutné úroveň zvýšiť 
 
 

ZŠ Oblasti, v ktorých škola dosahuje  
dobré / nadštandardné výsledky  

Nedostatkové oblasti  

Borodáčova -úspešnosť prijatia žiakov na SŠ,  
-úspešní riešitelia vedomostných súťaží,  
-práca s deťmi so ŠVVP – školský psychológ 
a školský špeciálny pedagóg,  
-využívanie IKT na hodinách, práca na portáloch 
Naučteviac, Virtuálana knižnica, eAktovka, 
interaktívne cvičenia ALF. 

-zefektívniť systém evalvácie 
a autoevalvácie na jednotlivých 
predmetoch, 
-neodborné vyučovanie niektorých 
predmetov. 

Drieňová - kvalitná mimoškolská krúžková činnosť, 
-kvalitné moderné vzdelávacie prostredie 
(dataprojektor a NB v každej triede), 
-anglický jazyk v 3. hodinovej dotácii už od prvého 
ročníka, 
-organizácia vlastných projektov a podujatí, 
-exkurzie a výlety do zahraničia, 
-prehľadná webová stránka, 
-získavanie nadštandardných finančných 
prostriedkov, 
-zviditeľňovanie školy na verejnosti a budovanie 
imidžu školy. 

-nízke ohodnotenie pedagogických 
zamestnancov, 
-zlá spolupráca s rodičmi 
problémových žiakov, 
-slabá motivácia žiakov na niektorých 
predmetoch, 
-prístup niektorých pedagógov 
k problémovým žiakom, 
-slabá dochádzka žiakov. 
 

Kulíškova -prax študentov PdF,  
-medzinárodné projekty,  
-ŠVP, LVVK, 
-v kraji najlepšie výsledky a účasť v športových 
súťažiach, 
-jediná škola v Ružinove, ktorá rieši špecifiká 
žiakov s NKS a poruchami učenia v bežných 
triedach aj podľa potreby obce a rodičov. 

-nevyhovujúci športový areál, 
elektroinštalácia, 
-poškodená fasáda budovy školy  
( 60.ročná),  
-nevyhovujúca výpočtová technika, 
 PC v učebniach.  

Medzilabo- 
recká 

-vytvorenie školy „rodinného typu“, kde každý 
učiteľ pozná každého žiaka; 
-zapojenie sa do 27 grantových projektov v šk. 
roku 2012/2013; 
-ochota, ústretovosť a tvorivá aktivita 
zamestnancov školy pri revitalizácii a skrášľovaní 

-škola nedokáže získať sponzora na 
opravu fasády školy. 

 



   

 
priestorov školy; 
-dobré výsledky  v TESTOVANÍ – 9; 
-neustále sa zvyšujúci počet žiakov školy; 

Mierová -výchovno – vzdelávací proces, 
-stabilný pedagogický  kolektív, zvyšovanie 
odborných spôsobilostí, 
-individuálna starostlivosť o žiaka, práca školskej 
špeciálnej pedagogičky a       neustále sa zvyšujúci 
záujem žiakov o našu školu, prezentácia navonok, 
-materiálne zabezpečenie,  
-spolupráca s rodičmi a partnermi školy. 
 
 

 Nezaznamenali sme. 

Nevädzová -vysoké percento žiakov prijatých  na osemročné 
gymnázia, bilingválne a štvorročné gymnázia, -
kvalitná práca špeciálneho pedagóga,  
-moderné formy výučby s informačno 
komunikatívnymi technológiami. 

  

Ostredková -využívanie interaktívnych tabúľ na vyučovaní, 
-digitalizácia školy – každá trieda je pripojená na 
internet a  v každej triede je dataprojektor, počítač, 
učitelia disponujú prenosnými notebokmi,  
-kvalitná výučba cudzích jazykov príprava 
prezentácií a projektov v cudzom jazyku, 
-pozitívna klíma v škole, 
-olympiády, súťaže – prvé miesta 
v celoslovenských kolách.  
 

-učitelia majú veľký počet dozorov  - 
malá možnosť oddychu a regenerácie 
počas prestávok, 
-neúmerná papierová dokumentácia 
zaťažujúca učiteľov. 

 
 

Ružová 
dolina 

-vyučovanie cudzích jazykov,  
-práca v záujmových útvaroch,  
-spolupráca s Dievčenskou hokejovou akadémiou. 

-práca s nadanými žiakmi nie je 
dostatočná,  
-zlepšiť využívanie IKT vo 
vyučovacom procese. 

Vrútocká -výtvarné súťaže, 
-športové a tanečné súťaže / popredné umiestnenia 
v súťažiach /, 
-environmentálne a humanitné  súťaže / dejepis, 
slovenský jazyk –popredné umiestnenia 
v súťažiach/, 
-matematické súťaže /jednotlivci/, 
-práca s integrovanými žiakmi. 

 
 

-vyššia absencia žiakov zo sociálne 
menej podnetného prostredia- 
opatrenie: pravidelná evidencia a 
vykazovanie absencie na MÚ- referátu 
školstva a soc. politiky, spolupráca 
s UPSVaR-om,  pozývanie rodičov 
a pohovor s nimi, 
-priemerný prospech žiakov školy, 
okrem známok z výchovných 
predmetov, spôsobený väčším počtom 
detí rodičov so stredoškolským 
a základným vzdelaním – opatrenie: 
individuálny prístup zo strany 
pedagog. zamestnancov, 
-väčší počet individuálne slabá 
ústretovosť zo strany časti rodičovskej 



   

 
verejnosti vyplývajúca 
z predchádzajúcich bodov- opatrenie: 
úzka spolupráca s Radou rodičov 
a Radou školy, zapájanie rodičov do 
školských aktivít, 
-slabšia účasť rodičov na 
rodičovských združeniach 
v niektorých triedach., vyplývajúca   
z predchádzajúcich bodov- opatrenie: 
úzka spolupráca s Radou rodičov 
a Radou školy, zapájanie           
rodičov do školských aktivít. 
 

 
 
 
7. Počet žiakov s patologickými prejavmi 

 
 
 

ZŠ Počet žiakov so špeciálnymi  
výchovno-vyučovacími 
potrebami  (Stav k 31.8) 

 % žiakov so ŠVVP z celkového 
počtu žiakov školy 

Borodáčova 19 11,16 
Drieňová 41 6,42 
Kulíškova                     54+20 22,98 
Medzilaborecká 36 14,51 
Mierová 35 7,20 
Nevädzová 36 5,48 
Ostredková 35 6,37 
Ružová dolina 7 4,04 
Vrútocká 40 12,46 

 
 
 
 
 
 
8. Počet žiakov s patologickými prejavmi/najmä záškoláci 
 
Do patologických prejavov počítajte všetkých žiakov, ktorí mali udelené akékoľvek výchovné 
opatrenie  
 

ZŠ *Počet žiakov  
s patologickými 
prejavmi   

  % žiakov s patologickými 
prejavmi  z celkového počtu 
žiakov školy 

*Z toho počet  
so zníženou 
známkou o správania 

Borodáčova 30 16,65 6 



   

 
Drieňová 91 14,26 9 
Kulíškova 7 2,17 7 
Medzilaborecká 24 9,7 % 7 
Mierová 12 0,02                             3 
Nevädzová 37 5,6 % 7 
Ostredková 53 9,65 9 
Ružová dolina 14 8,09 7 
Vrútocká 30 10,7 14 

 
 
 

ZŠ Počet žiakov  
- záškolákov  
(stav k 31.8.)  

 % žiakov – záškolákov  
z celkového počtu žiakov školy 

Borodáčova  1 0,005 
Drieňová 3 0,47 
Kulíškova 2 0,62 
Medzilaborecká 3 1,2 % 
Mierová 1 0,002 
Nevädzová 1 0,15 % 
Ostredková 5 0,91 
Ružová dolina 7 4,04 
Vrútocká 4 1,24 

 
9. Úspešnosť pri prijímaní na stredné školy a gymnáziá. 
 
 

ZŠ Počet 
žiakov  
9. ročníka 
(k 31.8.)  

Z toho prijatí 
do gymnázia   

% úspešnosti 
prijatia 
z celkového 
počtu žiakov 
9.roč.  

Borodáčova 30 7 23,33 
Drieňová 34 12 35,29 
Kulíškova 34 5 14,70 
Medzilaborecká 21 4 19,04 
Mierová 22 12 54,54 
Nevädzová 37 18 48,64 
Ostredková 43 9 20,93 
Ružová dolina 12 1 8,33 
Vrútocká  19 3 15,78 

 
 
 



   

 
 

ZŠ Počet 
žiakov  
9. ročníka 
(k 31.8.)   

Z toho prijatí 
do SŠ  
 

% úspešnosti 
prijatia 
z celkového 
počtu žiakov 
9.roč. 

Borodáčova  30 22 73,33 
  1 žiačka sa 

nezúčastnila 
pohovorov na 

SŠ 

 

Drieňová 34 22 64,71 
Kulíškova 34 29 85,29 
Medzilaborecká 21 17 80,95 
Mierová 22 9 40,90 
Nevädzová 37 18 48,64 
Ostredková 43 34 79,06 
Ružová dolina 12 10 83,33 
Vrútocká  19 15 78,94 

 
 
 
 
 
 
   Finančné prostriedky  - (počítať  od 09.2012 do 31.12.2012 a od 1.1.2013 do 31.8.2013 – 
zrátať spolu) 
 

ZŠ Pridelené 
 finančné 
prostriedky  

           
Borodáčova  

463 801,42 

Drieňová 1 073 415,95 
Kulíškova 527 632 
Medzilaborecká 459 535, 06 € 
Mierová 903 508,92 € 
Nevädzová 1265737,49 € 
Ostredková 723 905,80 
Ružová dolina 414450,88 
Vrútocká 632 938,- 

   
ZŠ Mimorozpočtové  

finančné prostriedky  
Borodáčova  ––––––- 



   

 
Drieňová 26 967,41 
Kulíškova 6 000 
Medzilaborecká 32 681, 93 € 
Mierová 29 618,86 € 
Nevädzová ––––––- 
Ostredková 23 309,55 
Ružová dolina ––––– 
Vrútocká  27 943,- 

 
ZŠ Finančná pomoc 

združenia rodičov   
Borodáčova  4 850 
Drieňová 2% - 17 786,71 

ostatné  dary nefinančné – 18 037,18 

spolu: 35 823,89 

Kulíškova 39 481 
Medzilaborecká 20 275,69 € 
Mierová 21 664,13 € 
Nevädzová 9849,54 € 
Ostredková 57 100 
Ružová dolina 800 
Vrútocká  15 000,- 

 
 
 
 
 

 


