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M e s t s k á   č a s ť  B r a t i s l a v a  -  R u ž i n o v 
 
 
 
Návrh uznesenia: 
  
Miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 
A.                                                                            schvaľuje 
 
 
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2012/2013, 
a to: 
a) Základnej školy, Borodáčova 2, 
b) Základnej školy, Drieňová 16, 
c) Základnej školy, Kulíškova 8, 
d) Základnej školy, Medzilaborecká 11, 
e) Základnej školy, Mierová 46, 
f) Základnej školy, Nevädzová 2, 
g) Základnej školy, Ostredková 14, 
h) Základnej školy, Ružová dolina 29, 
i)  Základnej školy, Vrútocká 58. 
 
 
 
 
 
B.                                                                       ukladá 
 
riaditeľom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 
zverejniť správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej 
školy na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy najneskôr do 31. 12. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                         
 
 
 
 



 
 
 
Dôvodová správa 
 
 
       Riaditelia základných škôl  sú povinní v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR  
č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení vypracovať a predložiť správu o výchovno - 
vzdelávacej činnosti školy za predchádzajúci školský rok na schválenie zriaďovateľovi. 
 
       Správy z jednotlivých základných škôl boli riaditeľmi škôl po prerokovaní 
v pedagogickej rade predložené príslušným radám škôl na vyjadrenie, ktoré tvorí samostatnú 
prílohu č. 1 každej správy. 
 
       Výsledky hospodárenia jednotlivých základných škôl za predchádzajúci kalendárny rok 
sú spracované v prílohe č. 2. 
 
       V zmysle vyššie uvedenej vyhlášky predkladáme na schválenie správy základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov. 
    
 
     Materiál bol prerokovaný dňa 12. 9. 2013 v Komisii školstva, kultúry a športu. Komisia 
odporúča MZ predložený materiál schváliť. 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach školy za školský rok 2012/2013 

 
 
 

I.  
a)       Základné údaje o  škole  
 
 
Názov školy  Základná škola 
Adresa  školy Borodáčova 2 
Telefónne číslo  02/43630904 
Faxové číslo  02/43630906 
Internetová adresa školy  www.borodacova.sk 
Elektronická adresa školy skola@borodacova.sk 
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 
 
            Vedúci zamestnanci školy 
 
 
Funkcia 

Meno a priezvisko  
Riaditeľ školy  Ing. Ema Mílová 
Zástupca riaditeľa školy Mgr. Anna Lattová 
Vedúca školského klubu detí  ––––––––––––––- 
Vedúca školskej jedálne  Jana Jančulová 
 
 
          Údaje o rade školy  
 
 
Termín ustanovenia rady školy  26.6.2008 ––– 
 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  Kurčáková Dana zástupca rodičov 

Podpredseda rady školy  Svoreňová Michaela zástupca rodičov 

Zapisovateľ  Mizeráková Katarína zástupca rodičov 

Členovia  Petrusová Oľga zástupca rodičov 

 Plišnák Ján zástupca pedagógov 

 Selecká Zuzana zástupca pedagógov 

 Renáta Klegová Zástupca ostatných zamestnancov 

 JUDr. Daniela Šurinová zástupca zriaďovateľa 

 Martin Barkol zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Peter Hrapko zástupca zriaďovateľa 

 Mgr. Martin Pener zástupca zriaďovateľa  

Počet zasadnutí  v šk. roku 3  
 
 
 
    Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Názov  Meno vedúceho  
MZ 1.-4.roč. Mgr. Beata Jurányiová 



MZ ŠKD Lenka Olšavská 

PK ANJ-NEJ- SJL Mgr. Eva Bernátová 

PK MAT–FYZ–INF-CHE–BIO–TDV Marta Miklušičáková 

PKGEO-ZEM- výchovné predmety Mgr. Ján Plišnák 

 
 
 
b)     Údaje o počte žiakov (fyzický stav) 

 
Ročník Počet 

tried 
Počet žiakov k 
15.9. 

Z toho začlenení Počet žiakov k 
31.8. 

Z toho začlenení 

1. 1 16  12  
2. 1 16 1 14 1 
3. 1 23 6 21 5 
4. 1 12 2 12 1 
5. 1 28 2 28 2 
6. 1 14 1 14 2 
7. 1 18 1 18 1 
8. 1 27 4 21 3 
9. 2 30 4 30 4 

Spolu 18 184 21 170 19 
 
 
Údaje o školskom klube detí  
 

Počet 
oddelení  

Počet žiakov k 15. 9. Počet žiakov k 31.8. Priemerná 
dochádzka 

2 63 46 25 
 
 

c)     Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka  základnej školy  
 

Celkový počet zapísaných (február)  29 
Počet odkladov povinnej školskej dochádzky  6 

 
Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  

 
 
Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnáziá 
Počet prihlásených  15 
Počet prijatých  9 
 
 
 
Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 
Počet prihlásených  2 
Počet prijatých  1 
 
 
Žiaci 9. ročníka 
Gymnáziá  Počet prijatých 7 
Stredné odborné školy  Počet prijatých 22 
Konzervatórium  Počet prijatých 0 
Nevyužila termín nezamestnaná 1 
 



d) –––––––––––––––––––– 
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov  
 
 SJL ANJ NEJ MAT 
Ø 
pred- 
metov 

 
1,68 

 
1,49 

 
–– 

 
1,72 

 
Školským vzdelávacím  programom  
Rámcové plány           

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu 

  ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP  

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 8 2 6 3 6 3 6 3 26 

  Prvý cudzí jayzk - anglický 0 1 0 1 3   3   6 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda     1   1   1   3 

  Vlastiveda     1   1   1   3 

Človek a hodnoty Náboženstvo-etická výchova 1   1   1   1   4 

Matematika a práca 
s informáciami Matematika 4 1 4 1 3 2 3 2 14 

  Informatická výchova   1 1   1   1   3 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie             1   1 

Umenie a kutúra Výtvarná výchova 1 0 1   1   1   4 

  Hudobná výchova 1 0 1   1   1   4 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2   2   2   2   8 

                    

  17 5 18 5 20 5 21 5 76 

           

  17  18  20  21   

 
 
II. stupeň základnej školy – priemerný prospech predmetov  
 
 SJL ANJ NEJ MAT  
Ø 
predmetov 

 
2,28 

 
2,19 

 
2,28 

 
2,53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školským vzdelávacím  programom  
Rámcové 
plány            

  5. ročník   6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník   

  ŠVP ŠkVP                 
Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk a 
literatúra 5 0 4 1 4 1 5   5   

  
Prvý cudzí jayzk - 
anglický 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

  
Druhý cudzí jazyk 
NEJ,RUJ     1   1   1   1   

Príroda a 
spoločnosť Fyzika     1 1 1 1 2   1 1 

  Chémia     0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2   

  Biológia 1 1 1   1 1 1 1 1 1 
Človek a 
spoločnosť Dejepis 1 1 1   1   1   1   

  Geografia 1   1   1   1   1   

  
Občianska 
výchova 1   1   1   0,5 0,5 0,5 0,5 

Človek a 
hodnoty 

Náboženstvo-
etická výchova 1   1   1   0,5 0,5 0,5 0,5 

Matematika a 
práca s 
informáciami Matematika 3,5 1,5 4 1 3,5 1,5 4 1 4 1 

  
Informatická 
výchova 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Človek a svet 
práce Svet práce         0,5   0,5   0,5   

  Technika         0,5   0,5   0,5   
Umenie a 
kutúra Výtvarná výchova 1 1 1 1 1           

  Hudobná výchova 1   1   1           

  Výchova umením             0,5 0,5 0,5 0,5 
Zdravie a 
pohyb 

Telesná a športová  
výchova 2   2   2   2   2   

                      

  21 6 23 6 23 7 24 6 24 6 

 
Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný 
predmet 
 
 Etická výchova Náboženská výchova 
1. stupeň 37 22 

2. stupeň 94 17 

Spolu 131 39 
 
Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy 
 
Počet žiakov, 
ktorí písali 

Matematika 
% úspešnosti 

Matematika  
- priemerná    
  percentuálna  
  úspešnosť v  SR 

Slovenský jazyk 
% úspešnosti 

Slovenský jazyk 
-priemerná     
  percentuálna  
  úspešnosť v SR 

30 62,00 60,07 67,87 67,51 
 



Správanie – znížená známka 
 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov so stupňom 2 
     

  2  

Počet žiakov so stupňom 3   2     1  

Počet žiakov so stupňom 4        1 1 

 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 
 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vymeškané hodiny spolu 710 1045 1543 835 2006 1337 1429 2180 5700 

Neospravedlnené hodiny      21 31 34 788 

Žiaci s počtom 
neospravedlnených hodín 
viac ako 15 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
 
    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 

Vymeškané hodiny spolu 4133 12652 16785 

Neospravedlnené hodiny spolu 0 874 874 
 
 
Účasť školy na postupových súťažiach 
( uviesť len tie, v ktorých sa žiaci v mimoškolských kolách umiestnili na I. – III. mieste ) 
 
Názov súťaže / predmetovej olympiády účasť Meno a priezvisko žiaka Ročník 
Matematická olympiáda 5 žiakov Michal Molnár 5 

Pytagoriáda 8 + 4 2 úspešní + Michal Komora 2. 
miesto 

1,-4. + 5.-
9.roč. 

Hviezdoslavov Kubín 2 Mária Bernátová, Alžbeta 
Káčerová 

6. a 3. ročník 

Vševedko 7   

MAKS 8 4  úspešných  

Expert 12 4 úspešní;  

KLOKAN 10 + 11 2 úspešní + 1 úspešný  

Deň Zeme – šaty z odpadového 
materiálu 

 1. Miesto skupina dievčat 9. 
ročníka 

5.-9.ročník 

Deň Zeme – druhotné suroviny 10  6.-9.ročník 

Chemická olympiáda 4 Jakub Petrus 9. 

Ružinovská športová liga  kolektívy 3.-9.ročník 

 



 
 
f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 
 
I. stupeň základnej školy 
Ročník trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 
1. I.A ŠVP + ŠkVP ANJ 
2. II. A ŠVP + ŠkVP ANJ 
3. III. A ŠVP + ŠkVP ANJ 
4.   IV. A ŠVP + ŠkVP ANJ 
 
 
II. stupeň základnej školy 
Ročník Trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 
5. V.A ŠVP + ŠkVP ANJ 
6. VI. A ŠVP + ŠkVP ANJ, NEJ 
7. VII. A ŠVP + ŠkVP ANJ, RUJ 
8.   VIII. A ŠVP + ŠkVP ANJ, NEJ, RUJ 
9. IX. A ŠVP + ŠkVP ANJ, NEJ, RUJ 
 IX. B ŠVP + ŠkVP ANJ, NEJ, RUJ 
 
ŠVP – štátny vzdelávací program 
ŠkVP – školský vzdelávací program 
ANJ – anglický jazyk 
NEJ – nemecký jazyk 
RUJ – ruský jazyk 
 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku dňu 

koncoročnej klasifikácie 
  
Pedagogickí zamestnanci 
 

Názov súťaže / predmetovej olympiády Meno a priezvisko žiaka Ročník 

    OK CHEMICKÁ OLYMPIÁDA J. Petrus /1. miesto/ IX. B 

OK MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 5 M. Molnár  /1. miesto/ V.A 

OK PYTAGORIÁDA 7 M. Komora /2. Miesto/ VII.A 

KLOKAN J. Suchánek V.A 

MAKS M. Molnár  V.A 

OLYMPIÁDA SJL J. Petrus /1. miesto/ IX. B 

OK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN M. Bernátová /1.miesto/ VI.A 

ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO M. Bernátová /2.miesto/ VI.A 

KK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN M. Bernátová /1.miesto/ VI.A 

LITERÁRNY KEŽMAROK M. Bernátová /1.miesto/ VI.A 



 Z toho  
začínajúci ped. zam. 

Z toho  
samostatní ped. zam. 

Z toho zamestnanec 
s I. atestáciou 

Z toho zamestnanec 
s II. atestáciou 

Pedagogickí 
zamestnanci školy 0 11 7 2 

Odborní. 
zamestnanci školy 0 2 1 0 

Spolu 0 13 8 2 
 
Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 
 
Predmet Počet neodborne vyučujúcich 

učiteľov 
Dôvod neodborného vyučovania 

Občianska výchova 2 Doplnenie úväzku 
Hudobná výchova 3 Doplnenie úväzku 
Dejepis 2 Doplnenie úväzku 
Geografia 2 Doplnenie úväzku 
informatiky 2 Doplnenie úväzku 
 
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom roku  
       
Forma vzdelávania Počet vzdelávajúcich 

sa 
Národný projekt Vzdelávanie učiteľov ZŠ v 
oblasti cudzích jazykov 

3 

Informatická výchova pre primárne 
vzdelávanie 

1 

1.národná konferencia učiteľov chémie 1 
Digipédia 1 
Informa čno-komunikačné zručnosti ped. 
Zam. 

2 

 Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho 
procesu na ZŠ 

2 

Informa čný seminár pre učiteľov chémie 1 
Planéta vedomostí 3 
Ochrana osobných údajov 2 
Finančná gramotnosť 1 
 
 
i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 
• Budovanie triedneho kolektívu – tímové hry 
• Spoznávanie priestorov školy a zoznámenie sa so zamestnancami školy 
• Stretnutie s učiteľkami MŠ Bancíkovej – rozhovor o nových prvákoch 
• Príprava programu na Imatrikuláciu prvákov 
•  Slávnostná imatrikulácia prvákov   
•  Energia zblízka – projektové vyučovanie ZSE 
• Návšteva Edulabu –hodina prírodovedy p. Selecká 
• Návšteva dopravného ihriska na Exnárovej ul.. 
• Nahrávanie relácie Rádio Regina –Hala-bala  
• Natáčanie relácie TV Ružinov Maťo z Ružinova  
•  Environmentálny projekt: „Strom“- príprava projektu 
•  Zahájenie celoročnej súťaže: „Čisté ruky“  
• Tradície Halloweenu – netradičné vyučovanie 
•  Návšteva MŠ Bancíkovej – pozvanie predškolákov na TEV 
• Návšteva divadelného predstavenie John a Mary v anglickom jazyku v DK Ružinov  



• Mikulášske dopoludnie – tradície, zvyky, zábava 
• Návšteva JUVIR – orientácia pre život, voľba povolania 
• Tvorivá dielňa: „Vianočný  pozdrav“  
•  Cvičme spolu – interaktívna hodina pre deti z MŠ  
• Príprava vianočnej akadémie a besiedky 
•  Divadelné predstavenie detí zo ZUŠ 
• Beseda s p. Sadílekovou Osmijanko pre 3.A, 4.A 
• Vianočná besiedka - program pre spolužiakov a rodičov 
• Vianočná akadémia – celoškolský program  
• Vianočná hviezdička – triedne posedenie pri stromčeku 
• Návšteva v MŠ Bancíkovej a MŠ Exnárovej – portfólio školy 
• DOD pre rodičov budúcich prvákov 
• Stretnutie s učiteľkami MŠ – príprava spoločného plánu spolupráce v 2. polroku 
• TOŠ - Stretnutie s rodičmi detí z MŠ  
•  Spolupráca s p. Sadílekovou - Osmijanko 
• Správaj sa prosociálne –spolupráca s CPPPaP a p. škol. psychologičkou  
• Environmentálny projekt Strom realizácia projektu  
• Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – I. stupeň ZŠ 
• Hlasné čítanie pri príležitosti mesiaca knihy –návšteva p. spisovateľky Libuši Friedovej pre 

4.A a 5.A 
• Okresné kolo v matematickej pytagoriáde  
• Beseda na tému: „Marec – mesiac knihy“ 
• Tvorba zdravého kolektívu – spolupráca s CPPPaP 
• Návšteva obvodnej knižnice : „Marec – mesiac knihy“ 
• Výstavka rozprávkových kníh spojená s workshopom    
• Návšteva galérie  
•  Apríl – mesiac ochrany lesov: beseda  
• Sokoliari – spoznávame dravce 
• Deň Zeme – cielený rozhovor, využitie druhotných surovín                                               
• Spolupráca s CPPPaP – „Spoznávame sa v triede“  
• Flóra 2013 
• Ružinovský Idol 
•  Príprava programu ku dňu matiek 
• Literárny projekt: „Na čo je nám hlava“ 
• Planetárium – program hvezdárne Levice 
• Literárny projekt: „Čítame s Osmijankom“ 1.A 
•  MDD : športovo – zábavné dopoludnie  
•  Voda miluje chémiu – projektové vyučovanie spojené s pokusmi v SOŠ Chemickej vo 

Vlčom Hrdle Kids-lab Hókus-pókus  
• Exkurzia v historickom centre Bratislavy Spoznaj svoje mesto – Jazda Prešporáčikom .– 

vlastivedná vychádzka 
• Spolupráca s CPPPaP –„Spoznávame sa v triede“ - Vyhodnotenie 
• Otvorená hodina pre rodičov  prvákov – SJL a MAT 
• Týždeň otvorenej školy – aktivity a ukážky pre rodičov 
• Borodáčsky slávik – spevácka súťaž 1.A triedy 
• Absolventská  akadémia - DK Ružinov 
• Tvorivé dielničky – zhotovenie výrobkov zo sadry - maľovanie 
• Školský výlet – Železná Studnička   
• Cyklistický výlet so žiakmi 5.A do Malých Karpát 
• Kreslo pre hosťa - Beseda s veterinárom o zvieratkách 
• Borodáčske olympijské hry - Športové súťaže I. stupeň ZŠ 
•  „Z rozprávky do rozprávky“ - čitateľská súťaž 1.A triedy 



• Hľadanie pokladu podľa indícii v okolí školy 
• školský výlet – Klepáč  

• Čím chceš byť – Mesto povolaní Eurovea  

 

 
• Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 
 
Spolupráca s: Liga proti rakovine, UNICEF, Modrý gombík, Ružinovským športovým klubom, 
knižnicou na Bachovej, Spoločenský dom Prievoz, CVČ ESKO, MŠ Exnárova a Bancíkovej, PZ 
Bratislava východ, Cultus Ružinov, CPPPaP, fakulta M-F, ZSE, Osmijannko, Edulab, knižnica 
na Kapucínskej, BIBIANA 
 
Návštevy: divadlo DPOH, filmové predstavenia, Slovenské národné múzeum,  botanická 
záhrada,  Železná studnička, historický sted mesta Bratislava, Planetárium,  ZOO Bratislava, 
akcie poriadané MČ Ružinov v areáli Radosť pri Štrkoveckom jazere – Halloween, Deň detí, 
výchovné koncerty, BIBIANA – interaktívne predstavenia, knižnica na Kapucínskej – hlasné 
čítanie 
 
Školenia: Národný projekt Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov, Informatická 
výchova pre primárne vzdelávanie, 1.národná konferencia učiteľov chémie, Digipédia, 
Informačno-komunikačné zručnosti ped. Zam., Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho 
procesu na ZŠ, Informačný seminár pre učiteľov chémie, Planéta vedomostí, Ochrana osobných 
údajov, Finančná gramotnosť 
 
Exkurzie:  vlastivedná exkurzia „Prešporáčik“ – návšteva múzea, Slovenská národná galéria, 
CHKO Malé Karpaty, Prešporáčik – BA – Staré mesto, Centrum výchovnej a psychologickej 
prevencie, lesopark, lesné spoločenstvo, fakulta M-F, Tatranská Lomnica, mesto povolaní - 
Eurovea 
 
Výstavy: Deň Zeme, JUVYR, BIBIANA, Mesto povolaní, Flóra, múzeum TANAP, maľovanie 
EKO múra, BIBIANA – interaktívne, knižnica na Kapucínskej – hlasné čítanie s  
 
Besedy: prevencia drogových závislostí, v CVPP pre 2., 3. a 4. ročník – bezpečne na internete, 
pre 5. ročník – šikanovanie, 7. Ročník -  besedy na tému drogy, 8. Ročník – trestnoprávna 
zodpovednosť, 9. Ročník – sexuálna výchova,  Čas premien, Výchova k zdraviu, počítačová 
bezpečnosť, prevencia proti násiliu a šikanovaniu, detský parlament, spolupráca s kynológmi – 
beseda spojená s praktickými ukážkami práce psovodov, ornitologická prednáška 
 
Šport: vybíjaná ml. žiačky, účasť Majster Ružinova – Vybíjaná st. žiačky, flóbal, futbal, 
celoročná spolupráca s Ružinovským športovým klubom. 3. Miesto v Ružinovskej športovej lige 
 
j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 
Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 
Termín ukončenia 
realizácie 

Infovek MŠ SR 2004/2005 Podľa dohody 
Škola priateľská deťom UNICEF 2004/2005 Podľa dohody 
Svet je pre všetkých Sloboda zvierat 2005/2006 Podľa dohody 
Dentaalarm ZDRAVÉ ĎASNÁ, 

občianske združenie 
2007/2008 Podľa dohodD 

výstavouy 
Národný projekt Vzdelávanie 
učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 

Štátny pedagogický 
ústav 

2006/2007 2010/2011 



jazykov 
Modernizácia vzdelávacieho 
procesu na ZŠ 

UIPS 2008/2009 2008/2013 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov 
v predmete informatika 

UIPS 2008/2009 2010/2011 

Planéta vedomostí Edulab 2009/2010 Podľa dohody 
Energia pre život ZSE 2011/2012 Podľa dohody 
 
 
k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI     
V školskom roku 2012/2013 sme na škole nemali inšpekciu. 
 
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
Hlavná budova (označovaná ako A pavilón) a vedľajšia budova (označovaná ako B pavilón). 
Hlavná budova je dvadsaťpäťtriedna budova. Celkový stav budovy je vylepšený, nakoľko sú 
v obidvoch budovách vymenené okná. Postupne vylepšujeme aj stav hygienických zariadení 
v budove školy. V spolupráci so zriaďovateľom sme urobili rekonštrukciu sociálnych zariadení 
v B pavilóne a rekonštrukciu WC na 3. Poschodí hlavnej budovy – A pavilón. V celej budove je 
termostatické vyregulovanie kúrenia, čo prinieslo nemalé úspory. V spolupráci s OZ je v triedach 
vymenený celkom nový školský nábytok  nábytok.  
Vo vedľajšej budove je sedem tried, z ktorých sa jedna ako učebňa na výučbu práce s počítačom 
a dve pre prácu školského klubu detí. V posledných dvoch  rokoch v spolupráci so 
zriaďovateľom boli kompletne zrekonštruované WC dievčat a sprchy pri šatniach na strane 
dievčat a následne aj WC chlapci a sprchy pri šatniach na strane chlapcov. 
V škole máme dostatočný počet učebníc na všetky predmety, ktoré sa vyučujú podľa starej 
koncepcie. Nedostatok učebníc v ročníkoch, ktoré postupujú podľa štátneho a školského 
vzdelávacieho sme mali možnosť vykryť našimi starými učebnicami aj pre iné ročníky 
s prispôsobením výberu učiva pre daný ročník. Postupne sa dopĺňa fond učebníc podľa toho, ako 
sa učebnice schvaľujú na MŠ SR a dostávajú do tlače a následne aj do škôl. 
Vybavenosť učebnými pomôckami je dobrá, máme dostatok aj starších učebných pomôcok, ktoré 
sa snažíme postupne obmieňať za nové a dopĺňať ich modernejšími. Snahou vedenia školy je 
sprístupniť počítače všetkým žiakom, zabezpečiť školenie personálu pre prácu s počítačom 
a následné využívanie IKT na jednotlivých predmetoch. V priebehu školského roku sme 
využívali interaktívnu tabuľu a v ďalších ôsmych  učebniach sme priebežne využívali spätné 
projektory a premietacie plátna na projektové vyučovanie a prezentovanie prác žiakov. 
 

 

 

m)     Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
- sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za predchádzajúci kalendárny 

rok) 
 
 
n)    Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  
         školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
� Pokračovať v realizácii školského vzdelávacieho programu v deviatom ročníku 

v nadväznosti na ukončené primárne vzdelávanie a prebiehajúci školský vzdelávací 
program v piatom, šiestom, siedmom a ôsmom ročníku. 
 

� Pripraviť prehodnotenie celého školského vzdelávacieho programu po jeho kompletnom 
realizovaní vo všetkých ročníkoch. 

 



� Venovať pozornosť úrovne rozvoja kľúčových kompetencií žiakov. 
 
� Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového 

prejavu, schopnosti argumentovať a prácu s informáciami. 
 
� Kompetencie získané vo vyučovaní informatickej výchovy a informatiky využiť aj 

v iných predmetoch a výsledky prác žiakov prezentovať formou projektov v týždni 
otvorenej školy. 
 

� V rámci ŠKD podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti, formovať kladný vzťah detí ku 
knihe a literatúre. 
 

� Skvalitniť prípravu na vyučovanie v ŠKD a zlepšiť prácu tvorivými a zaujímavými 
činnosťami v krúžkovej činnosti v rámci ŠKD 

 
 
Naďalej pracovať v jednotlivých triedach so žiakmi so ŠPECIFICKÝMI  PORUCHAMI  
UČENIA   A SPRÁVANIA .. 
 
Vyhodnotenie plnenia cieľov: 
 

V školskom roku 2012/2013 sme v poslednom deviatom ročníku po prvý krát postupovali 
podľa nového štátneho a školského vzdelávacieho programu. V programoch boli zohľadnené 
všetky požiadavky a skúsenosti z uplynulých rokov a aj úlohy navrhnuté MŠ v POP na školský 
rok 2012/2013. 

Na základe celého ukončeného procesu premeny pôvodných rámcových učebných plánov 
a k nim prislúchajúcim učebným osnovám na štátny a školský vzdelávací program sme mohli 
zhodnotiť zmeny, ktoré priniesla reforma vo vzdelávaní. Celá reforma nebola jednoduchá, ale aj 
napriek prvotným problémom najmä s učebnicami, sme veľmi dobre zvládli celý prechod cez 
reformu vzdelávania. Školský vzdelávací program sme si nastavili dobre a ani s pripravovanými 
novými zmenami by sme nemali mať problém. 

V jednotlivých predmetoch došlo k redukcii učiva, časť učiva sme si dali ako rozširujúce pre 
jednotlivé ročníky. Celú snahu pri učení sme zamerali na rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti 
učenia, riešenia problémov, komunikačných a prezentačných zručností, ale aj v oblasti 
sociálnych, personálnych, občianskych a pracovných návykov. 

Počas celého uplynulého školského roku sme vo vyučovacom procese využívali IKT takmer 
na všetkých predmetoch a v priebehu školského roku sa nám podarilo doplniť do ďalších tried 
spätné projektory. V rámci projektu štúdia cudzích jazykov a modernizácie vzdelávania na 
základných školách mali vyučujúce zapožičané notebooky a spätné projektory, ktoré všetky 
učiteľky prvého stupňa využívali na vyučovacích hodinách, čím obohacovali prácu detí počas 
výchovno-vzdelávacieho procesu o prácu s IKT a sprístupňovali nové poznatky najmä 
zobrazovaním dejov vo vesmíre, procesov v dennom živote, zvierat, rastlín, častí ľudského tela, 
interaktívnymi cvičeniami, ukážkami videí a pod.  Pri týchto činnostiach využívali nové 
poznatky, nové programy, webové stránky aj interaktívne testy. Pri vytváraní a využívaní 
uvedených pracovných činností sa aktívne podieľali aj samotní žiaci. Samotní žiaci počas celého 
školského roku pripravovali svoje projekty, ktoré nielen prezentovali, ale obhajovali aj svoje 
názory a postoje k danej problematike. Vyvrcholením celoročnej práce vyučujúcich a žiakov bol 
týždeň otvorenej školy, kde si žiaci sami prezentovali svoje práce, ktoré počas vyučovania alebo 
prípravy na vyučovací proces vytvorili.  

Talentovaní žiaci sa zúčastnili rôznych olympiád, súťaží a zápolení so svojimi spolužiakmi 
z iných škôl. 

Práca v ŠKD sa posunula dopredu. Príprava na vyučovanie sa vylepšila, pracovali viaceré 
krúžky a práce detí sa pravidelne obmieňali vo vestibule, kde si ich rodičia mohli pozrieť. V 
ŠKD sme preferovali rekreačnú činnosť a prípravu na vyučovanie. Boli vytvorené krúžky 
čitateľov, spolupráca s knižnicou na Bachovej ulici. 



  
Počas školského roku došlo k výmene školského psychológa, no aj napriek tomu, že práca 

bola na krátky čas prerušená, opäť sa rozbehla kompletná spolupráca so žiakmi a aj rodičmi. 
Výsledky spolupráce rodičov, žiakov a triednych učiteľov so školským špeciálnym pedagógom 
a školským psychológom sa prejavili v práci žiakov a ich výsledkoch vo vzdelávaní. 

 
o) Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 
• dobré výsledky 

- príprava žiakov na štúdium na stredné školy, vysoké percento úspešnosti prijatia 
žiakov na stredné školy a osemročné gymnáziá 

- množstvo úspešných riešiteľov rôznych vedomostných (najmä matematických) 
a výtvarných súťaží 

- spolupráca školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa s rodičmi 
- spolupráca s rodičmi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
- tvorba a realizácia vlastných projektov pre prácu na hodinách 
- tvorivá pracovná atmosféra 
- absolvovanie rôznych školení a možnosti ďalšieho vzdelávania pedagógov 
- využívanie počítačov pri zabezpečovaní informovanosti rodičov – internetová žiacka 

knižka, email, webová stránka 
- využívanie počítačov pri zabezpečovaní prác žiakov – tvorba projektov, ich 

odovzdávanie, informácie pre žiakov, vzájomná komunikácia učiteľ – žiak, 
využívanie interaktívnych testov a cvičení 

- spracovanie analýz výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov pomocou výpočtovej 
techniky 

- využívanie portálu Zborovňa, eAktovka na získavanie materiálov pre prácu so žiakmi, 
interaktívne cvičenia, Naučte viac, Alf 

- publikovanie učebných materiálov pe učiteľov a žiakov na portáli Zborovňa 
- zapájanie sa do aktivít mestskej časti Ružinov a republikových projektov 

 
• nedostatky vrátane návrhov opatrení 

- pokračovať v zefektívňovaní systému hodnotenia a sebahodnotenia žiakov 
v jednotlivých predmetoch vypracovaním podrobnej formy hodnotenia celkovej práce 
na hodinách a dôsledne realizovať na vyučovacích hodinách 

- znižovať počet neodborne vyučovaných predmetov vzdelávaním nekvalifikovaných 
pracovníkov 

- zlepšiť jazykové zručnosti žiakov vo vyučovaní cudzích jazykov aj pomocou nových 
foriem výučby a využívania IKT, udržať stabilizovaný stav personálu na výuku 
cudzích jazykov 

 
Problematické udržiavanie čistoty areálu školy, ktorý je vo veľmi zlom technickom stave 
a navyše nie je v správe školy ani našej mestskej časti. Je voľne prístupný verejnosti.  
 
II.  Ďalšie informácie o škole 
 
a) Psychohygienické podmienky 
 
 Priestorové podmienky pre žiakov, učiteľov a ŠKD sú dobré, naplnenosť tried je 
optimálna, umožňuje dobré pracovné podmienky. Kabinety jednotlivých predmetov sú funkčné. 
Odborné učebne spĺňajú podmienky pre moderný spôsob výučby. V triedach sa postupne 
dopĺňajú prvky modernej výučby využívaním IKT – počítače, spätné projektory. Hygienické 
podmienky v triedach sú dobré, postupne maľujeme jednotlivé triedy.  
Vo všetkých triedach aj hygienických zariadeniach sú namontované a plne funkčné hygienické 
pomôcky – toaletný papier, dávkovače na mydlo, utierky na ruky. 
V spolupráci so zriaďovateľom postupne rekonštruujeme a maľujeme aj hygienické zariadenia na 
jednotlivých poschodiach. V priebehu leta 2011 boli kompletne zrekonštruovali WC pre dievčatá 



a sprchy pri dievčenských šatniach v B – pavilóne. V roku 2012 boli zrekonštruované WC pre 
chlapcov a sprchy pri chlapčenských šatniach v B – pavilóne a WCna 3. Poschodí v A pavilóne. 
V jesenných mesiacoch boli vymenené v celej budove termostatické hlavice na radiátoroch 
a bolo urobené termostatické vyregulovanie obidvoch budov. 
 V uplynulom školskom roku z prostriedkov OZ pri ZŠ Borodáčova boli zakúpené nové lavice 
a stoličky pre všetkých žiakov školy. Škola má veľmi dobré materiálno-technické podmienky vo 
vzťahu k učebným plánom a učebným osnovám, má dostatok učebníc pre ročníky pracujúce 
podľa pôvodných starých učebných plánov, ale problémy s novými učebnicami.  
Uplatňovaním nového štátneho a školského vzdelávacieho programu máme vybavenie 
učebnicami slabšie, nakoľko vydávanie učebníc nie je v súlade s prebiehajúcou reformou 
štátneho a školského vzdelávacieho programu. Postupne ako prichádzajú učebnice do školy sú 
distribuované medzi žiakov a počas hodín sa s nimi pracuje. Pôvodné učebnice sú vymieňané za 
nové, ale používame aj staré, ktoré majú podstatne viac cvičení na upevňovanie učiva najmä 
v matematike a slovenskom jazyku a literatúre. 
Didaktická technika je funkčná, priebežne modernizovaná a aktívne využívaná na hodinách. 
V ôsmych klasických triedach sú počítače, spätné projektory a aktívne sa využívajú počas 
vyučovacích hodín. V priebehu školského roku sme aktívne pracovali aj pomocou interaktívnej 
tabule a vo všetkých triedach na prvom stupni sú bezprašné tabule, spätné projektory a počítače. 
Počas letných prázdnin v roku 2010 bola výmena okien a vchodových dverí na celej škole.  
 
 
 
b) Voľnočasové aktivity školy 
 
V popoludňajších hodinách sú v škole a v telocvični vytvorené podmienky pre nasledujúce 
krúžky:  

- Basketbalový     6. – 9. ročník 
- Futbalový  1. a 2. ročník 
- Matematický   3. ročník 
- Práca s počítačom   4. – 9. ročník 
- Cvič a rozvíjaj sa   1.- 9. ročník 
- Filmový fanúšik   8. - 9.ročník 
- Plavecký krúžok   1.- 5. ročník 
- Loptové hry   1.- 9. ročník 
- Kynologický krúžok  3.- 9. Ročník 
-  

Organizovanie okresného kola Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, zapožičané priestory 
pre MO 5.a6. ročník a MO 7.,8.,9.ročník. 
 
V rámci ŠKD sú deti zapojené do loptových hier, prípravky na futbal, navštevujú krúžky 
v Centre voľného času ESKO na Kulíškovej. 
 
c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 
 
V predchádzajúcom školskom roku OZ zakúpilo pre všetkých žiakov nové lavice a stoličky, čím 
veľmi zmodernizovali priestory školy. Na žiadosť niektorých rodičov boli zakúpené aj 
podsedáky na stoličky. 
Rešpektovanie oprávnených požiadaviek rodičov, pravidelná informovanosť rodičov 
prostredníctvom IZK a ŽK o vzdelávacích výsledkoch žiaka, o jeho správaní, o činnostiach a 
opatreniach vo výchove a na prevenciu proti užívaniu psychotropných a omamných látok 
Spolupráca s rodičmi pri voľbe povolania, v  kariérnom poradenstve, pri riešení problémov 
žiakov, absencii, pri predchádzaní patologických javov. 
Prezentácie výsledkov prác žiakov školy formou besiedok, vystúpení, násteniek a internetu, 
webovej stránky, projekty tried, týždeň otvorenej školy, dní otvorenej školy, ukážkové hodiny 
pre rodičov a budúcich prvákov. 



Spolupracovať s rodičmi pri hľadaní sponzorov, finančná pomoc prostredníctvom príspevkov 
z OZ, poskytovanie darčekov pri príležitosti Mikuláša, Dňa detí, pri zápise prvákov, pri 
školských kolách súťaží a odmeňovaní najlepších žiakov na konci školského roka za výborné 
študijné výsledky a reprezentáciu školy, imatrikulácia prvákov, rozlúčka s deviatakmi.. 
Realizácia plaveckého, lyžiarskeho výcviku, školy v prírode, rôznych zájazdov a exkurzií, pomoc 
rodičov pri ich organizovaní a zabezpečovaní dozoru pri žiakoch počas exkurzií a výletov. 
Prenájom telocvične na športové akcie, cvičenie pre ženy a verejnosť v Ružinove, využívanie 
priestorov školy ZUŠ na Exnárovej ulici v popoludňajších hodinách, prenájom priestorov pre 
akcie a súťaže poriadané OSMIJANKOM.. 
 
d) Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 
Veľmi dobrý a pozitívne sa prejavujúci vzťah medzi školou a deťmi, resp. žiakmi. V prípade 
akýchkoľvek aj drobných problémov sme okamžite v kontakte so zákonným zástupcom a riešime 
vzniknutú situáciu. V prípade pretrvávajúcich problémov so žiakmi by sa problémy prejavili aj 
medzi školou a žiakmi alebo ich rodičmi. Snažíme sa týmto situáciám predchádzať a hľadať 
optimálne riešenie problémov.  
Spolupráca s ostatnými inštitúciami, najmä Cultus Ružinov, Mestskou knižnicou na Bachovej 
ulici, policajným zborom, čo sa odráža aj na vedomostnej úrovni a správaní sa detí hlavne 
v mimovyučovacom procese.  
Spolupráca so zriaďovateľom je dobrá, perspektívna. 

 
 
V pedagogickej rade prerokované dňa 29.08.2013 
 
Rade školy predložené dňa  .......................................... 
 
Podpis predsedu rady školy Dana Kurčáková,  v.r. 
 
Schválené zriaďovateľom dňa .................uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
 
Bratislava – Ružinov č. ........................ 
 
V Bratislave dňa 15.8.2013 
 
 
 
         Ing. Ema Mílová, v.r. 

 
                                                       

                                                              
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
Príloha č. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjadrenie Rady školy pri Základnej škole, 
Borodáčova ul.č.2, 821 03 Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rada školy pri Základnej škole,  Borodáčova ul.č.2, 821 03 Bratislava 
 
 
 
 
Rada školy pri ZŠ Borodáčova 2, Bratislava na svojom zasadnutí dňa 5. 9. 2013 
prerokovala Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava za školský rok 
2012/2013 a bez pripomienok ju vzala na vedomie. 
 
 
 

V Bratislave 5. 9. 2013 
 

                                                         

Dana Kurčáková 
                                                                             predseda rady školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 2:   
 
 
 
 
 
 

Základná škola Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozbor hospodárskej činnosti 
 
 

za rok 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Úvod: 
Základná škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
     Škola, ako výchovno-vzdelávacia ustanovizeň poskytuje základné vzdelanie v teritóriu pôsobnosti 
Miestneho úradu, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami 
vlastenectva, humanity a demokracie poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú 
a ekologickú výchovu žiakov. Umožňuje aj náboženskú a etickú výchovu. 
 
Počet tried v roku 2012 bol:          10 tried 
Počet žiakov  v roku 2012 bol:    173 žiakov 
 
Priestory školy sú čo do veľkosti vyhovujúce, čo do vybavenia v rámci finančných možností len čiastočne 
vyhovujú.  
 
 
Kapacitné priestory školy sú využívané na 100%. 
 

1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu: 
a) Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2012 pedag. 

zamestnancov                17,5 
asistent učiteľa (pedag.)                          0,4 
školský psychológ                                    0,6 
školský špec.pedagóg                              0,6 
nepedagog. zamestnancov                     8,6, 
ŠKD                                                         2,0 
ŠJ                                                            4,0 
Spolu                                                     33,7 
 

b) Tab. č. 3 
 
         
.      2.   Plnenie ukazovateľov rozpočtu  

a) Príjmy 
Príjmový rozpočet v roku 2012 sme naplnili vo výške 30.947,49€  
Z toho: príjmy za prenájom:                2.777,89€ (telocvičňa, triedy, byt  školníka,           
                                                                                               škol.bufet,jednorazové     
                                                                                                prenájmy) 
 
Poplatky za ŠKD:                                9.503,63 
Poplatky za stravné     :                       8.175,58 
Úroky                         :                               10,39  
Granty  (dary)            :                                 0 

                   Dobropisy:                                         10.480,- 
 

b) Výdavky 
V roku 2012 sme na výdavky čerpali  493.298,15   
-kapitálové výdavky:  12.287,32 / projekt.dokum. k vyregul.tepla 2880,- eur 
                                                      Vybavenie  ŠJ 9.407.32/ 
-bežné výdavky:         481.010,83 v tom: 
mzdy a odvody       :                       372.027,43 
 
642 hmotná núdza        :                            0 



630 bežná prevádzka    :                 106.607,83                                                                                                
                                                                               
 
 
632 v tom: 
energie:                                                    54.389,06  el. energia 7.700,- 
                                                                                   plyn v ŠJ    1.588,95 
                                                                                   tepelná en.39.484,07 
                                                                                   vodné a st.   5.616,04 
  
631 cestovné náklady :                                  81,76 (MHD, prac.cesty) 
632 telefóny a internet :                             1.633,01 
633 materiál:                                              4.198,40 (kanc.potreby,čist.potreby,        
                                                                                                    odb.knihy,časopisy,noviny,         
                                                                                                    drobné učeb.pomôcky,mater. 
                                                                                                    na bežnú údržbu-žiarovky,                                                                                                                                
                                                                                                    batérie,skrutky,tesnenia, 
                                                                                                    farby,tmely,prac.odevy-ŠJ)                                                                           
                 
 
635 údržba:                                                22.857,44(opravyv ŠJ,ZŠ,havárie,                                                                                      

                                                                          Maľovanie tried,výmena osvetlenia 
v triedach,oprava a údržba kopir.strojov,bežná údržba a opravy/                                                                                              

 
 
                                                                                                          
                                                                                                     
                  636 nájom za prenájom:                              2.952,83 (kopírky, rohože) 
                  za neplnenie:                                                       0 
                  asistent učiteľa:                                           1.620,- 
                  642                                                              2.375,57           
                         odstupné                                                  814,-     ZŠ                          
                         odchodné                                                 795,-      ZŠ  
                         PN                                                            766,57   ZŠ 
                  637 služby:                                                 20.495,33  
                         v tom:                                                   8.611,06  (revízie a kontroly, školenia,         
                                                                                                          poštovné, platby za          
                                                                                                                          aktualizácie PC programov,  

                                                                                                                  platby za domény, OLO,                 
                                                                                       deratizácia, ciachovanie váh, 
                                                                                                                          poistenia a iné)                         
                         stravovanie:                                          6.504,27    ZŠ    4.814,71                                                                                      
                                                                                                        ŠKD     514,21   
                                                                                                         ŠJ     1.175,35 
 
                         tvorba SF:                                             2.377,74    ZŠ      2.027,48 
                                                                                                        ŠKD       153,26 
                                                                                                        ŠJ          197,- 
                         OON:                                                     3.002,26    ZŠ     
                                                                                                           
 
 
                  vzdelávacie poukazy:                                 5.452,- 
                  v tom: 
                   mzdy a odvody ZŠ:                                   4.740,-  
                    
                   prevádzka ZŠ                                               712,- (vodné,tepel.en.,údržba VT) 
                         
           
 
 
Fondy a účty organizácie: 
 
1. Sociálny fond 
Počiatočný stav k 1.1.2012                 2.281,07 
 



Tvorba: povinný prídel                        2.377,74 
             Ostatné príjmy                            0 
 
Spolu:                                                 4.658,81 
 
Čerpanie spolu:                                  2.416,96 
-regenerácia prac.sily                              0 
-stravovanie                                        1.627,58 
-odm.pri prac.a živ.jubileu                      410,- 
-sociálna výpomoc                                  0 
-ostatné                                                 379,38 
 
Zostatok k 31.12.2012                       2.241,85 
 
 
 
Účty organizácie: 
Stav účtov organizácie k 31.12.2012 
 
1. Príjmový účet                         121,29 
2. Výdavkový účet                      254,50 
3. Depozitný účet                   52.496,67 
4. Mimorozpočtový účet              183,27 
5. Účet strediska ŠJ                 3.095,04 

 
 

Navršenie rozpočtu z príjmov tvorilo čiastku 3.293,02 €. Táto suma bola použitá na úhradu  energií.  
 
 
 

3. Neproduktívne náklady sme nemali. 
4. Záväzky a pohľadávky – 0 

 
 
Záver: 
 
Pri čerpaní finančných prostriedkov v roku 2012 sme zachovávali hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť. 
Pridelené finančné prostriedky boli použité len na nevyhnutný chod školy a najnutnejšie opravy. 
 
 
Vypracovala: Mária Jakubková 
 
 
                                                                                        Ing. Ema Mílová 
                                                                                         riaditeľka školy 
 
 
 
Príloha: 
 
Tabuľky: 1,2,3 
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Sídlo: Borodáčova 2, 821 03 Bratislava-Ružinov 
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Kraj: bratislavský 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOL PRÁVNEHO/NEPRÁVNEHO SUBJEKTU 
Výkaz k správe o hospodárení za rok 2012 

(podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 
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Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach Základnej školy Pavla Marcelyho,  

Drieňová 16, Bratislava 
za školský rok 2012/2013 

 
 
 
 
 
 
 

Materiál obsahuje: 
- Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti 
- Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ Drieňová 16 
-  správu o hospodárení 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Predkladateľ 
Mgr. Gabriel Kalna 
riaditeľ školy 

 
 

Spracovateľ 
Mgr. Gabriel Kalna 
riaditeľ školy 

 
 
 
 
 

September 2013 
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Základná škola Pavla Marcelyho 
Drieňová 16 

821 03 Bratislava 
 

 
Správa o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

za školský rok 2012/2013 
 
 

Vypracoval: 
Mgr. Gabriel Kalna na základe podkladov  od 
vedúcich MZ, PK a zástupcov 
PaedDr. Katarína Procházková a                      
Mgr. Dagmar Dubinová 
 
Predkladá: 
Mgr. Gabriel Kalna 
riaditeľ školy 
 
prerokované na Pedagogickej rade ZŠ dňa 
1. júla 2013 
predložené na Rade školy pri ZŠ dňa 
26. júna 2013 
prerokované na Rade rodičov pri ZŠ dňa 
13. júna 2013 
Schválené zriaďovateľom dňa xx.xx.2013 -
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti   Bratislava – Ružinov č. xxx/xxx/2013 

 
 

Stanovisko zriaďovateľa: 
 
Mestská časť Bratislava – Ružinov 
 
                      schvaľuje 
 
Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Pavla 
Marcelyho za školský rok 2012/2013 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obsah 
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Východiská a podklady 
 
1. Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške č.9/2006 
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3. Koncepcia školy 
4. Plán práce ZŠ Pavla Marcelyho na školský rok 2012/2013 
5. Výsledky komplexnej inšpekcie z minulého školského roku 
6. Vyhodnotenie plnenia jednotlivých MZ a PK 
7. Informácie o činnosti Rady školy a Rady rodičov 
8. Ďalšie podklady : www.zsdrienovaba.edu.sk, kronika, školský časopis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
a. Údaje o škole 
 
 

Názov školy 
Základná škola Pavla Marcelyho 
 

Adresa  školy 
Drieňová 16, 821 03 Bratislava 
 



 
 5 

Telefónne číslo 
02/43631774-6 
 

Faxové číslo 
02/43335222 
 

Internetová adresa školy 
www.zsdrienovaba.edu.sk 
 

Elektronická adresa školy 
zsdrienova@centrum.sk 
 

Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava – Ružinov 
Mierová 21, 827 05 Bratislava 

 
 
Vedúci zamestnanci školy 
 

Riaditeľ školy  
Gabriel Kalna, Mgr. 
 

Zástupca riaditeľa pre I. stupeň 
Dagmar Dubinová, Mgr. 
 

Zástupca riaditeľa pre II. Stupeň 
Katarína Procházková, PaedDr. 
 

Vedúca školského klubu detí  
Mária Špotáková 
 

Vedúca súkromnej školskej jedálne 
Helena Blahová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje o rade školy  
 
Rada školy pri ZŠ Pavla Marcelyho bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR         č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 26.6.2008. Funkčné 
obdobie je na 4 roky. V roku 2012 prebehla voľba nových členov do Rady školy na ďalšie 4 
funkčné roky.  
 
Termín ustanovenia rady školy  
 

05.09.2012 
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Funkcia 
 

Meno a priezvisko  Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy Mgr. Katarína Poláčková pedagogických zam. 
Podpredseda rady školy  Mgr. Martin Schön                                               Rodičov 
Členovia Mgr. Erika Borovská pedagogických zam. 
 Mária Kostolanská nepedagogických zam. 
 JUDr. Denisa Jánošíková Rodičov 
 JUDr. Cvetana Kučerková Rodičov 
 Michaela Pardubská Rodičov 
 Ing. Martin Klementis zriaďovateľa 
 Ing. Michal Kocián zriaďovateľa 
 Katarína Otčenášová zriaďovateľa 
 Ing. Tatiana Tomášková zriaďovateľa 
Počet zasadnutí Rady školy 5 
 
Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala : 
� technický stav budovy 
� potreby školy na ďalšie roky 
� školský vzdelávací program 
� financovanie školy 

 
 
Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 

Názov Meno vedúceho 
PK slovenský jazyk a dejepis Mgr. Beatrica Máleková 
PK cudzie jazyky Mgr. Lucia Hostinská 
PK matematika a prírodovedné pred. Mgr. Lucia Pálová 
PK výchovné predmety PaedDr. Silvia Gajdošová 
MZ I. stupeň PaedDr. Miriam Palečková 
MZ ŠKD Mária Špotáková 

 
PK a MZ zasadali 4 krát ročne, do svojich plánov zapracúvajú úlohy, vyplývajúce z plánu 
práce školy a z platných POP na daný školský rok. Vyhodnocujú plnenie úloh, časovo-
tematických plánov, úroveň dodržiavania učebných osnov, vyhodnocujú výsledky 
v porovnaní so štandardmi a úroveň zvládnutia exemplifikačných úloh. 

 
 
 
b. Údaje o počte žiakov za školský rok 2012/2013 

 
Stav k 15.9.2012 Stav k 31.8.2013 

Ročník 
Počet 
tried Počet 

žiakov 
Z toho 
začlen. 

Počet 
žiakov 

Z toho 
začlen. 

1. 5 107 0 109 1 
2. 4 101 3 101 6 
3. 3 80 4 80 5 
4. 3 68 4 66 4 
5. 2 55 4 54 6 
6. 3 62 6 64 6 
7. 2 54 3 54 4 
8. 3 76 4 76 5 
9. 2 33 3 34 4 

Spolu 27 636 31 638 41 
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Celkový počet detí v hmotnej núdzi: 0 
 
Vzájomná spolupráca s externou školskou  psychologičkou  Mgr. Heribanovou bola v tomto 
školskom roku zameraná na žiakov s poruchami učenia a žiakov s problémovým správaním v 
jednotlivých ročníkoch na I. a II. stupni. P. Heribanová k nám dochádzala raz týždenne 
z CPPP na Drieňovej 37. 
Na škole pôsobí aj špeciálna pedagogička PaedDr. Katarína Fullopová, ktorá je u nás 
zamestnaná na plný úväzok. 
 
 
 
Údaje o školskom klube detí  
 

Počet 
oddelení 

Počet žiakov 
k 15.9.2012 

Počet žiakov 
k 31.8.2013 

Priemerná 
dochádzka 

14 343 333 92,11    % 
 

 
 
c. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka   

 
Celkový počet zapísaných:  156 
Neprijatých: 51 
Nastúpi:  94 
Odklad: 4 
Nenastúpi: (na inú školu) 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Umiestnenie našich žiakov na stredných školách 

 
Žiaci 5. ročníka  ( záujem o 8-ročné gymnázium) 
 
Počet prihlásených  22 
Počet prijatých  8 
 
Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 
 
Počet prihlásených  19 
Počet prijatých  9 
 
Žiaci 9. ročníka 
 
Škola prihlásení prijatí 
Gymnáziá  26 12 



 
 8 

Stredné odborné školy 19 9 
Hotelové akadémie 4 2 
Obchodné akadémie 5 3 
Stredné umelecké školy 4 2 
Stredné technické školy  10 6 
Spolu deviatakov :  68/2=34 34 
 
 
 
 

e.  Výsledky hodnotenia, klasifikácie a externých meraní 

 
I. stupeň 
 

Ročník Trieda SJL ANJ MAT VLA PRI 
 

Ø tried 
 

I.A 1,00 1,00 1,00  1,00 1,00 

I.B 1,23 1,18 1,05  1,00 1,05 

I.C 1,18 1,05 1,10  1,05 1,04 

I.D 1,33 1,05 1,00  1,00 1,04 

1. 

I.E 1,36 1,09 1,00  1,00 1,05 

II.B 1,32 1,44 1,32 1,00 1,04 1,10 

II.C 1,42 1,46 1,25 1,00 1,00 1,10 

II.D 1,12 1,28 1,00 1,00 1,00 1,04 
2. 

II.E 1,32 1,16 1,28 1,00 1,04 1,07 

III.A 1,24 1,36 1,28 1,24 1,04 1,12 

III.B 1,50 1,42 1,62 1,15 1,19 1,19 3. 
III.C 1,72 1,44 1,88 1,52 1,24 1,26 

IV.A 1,62 1,19 1,52 1,38 1,29 1,18 

IV.B 1,09 1,30 1,17 1,22 1,09 1,07 4. 
IV.C 1,81 1,40 1,95 1,38 1,10 1,22 

Ø 15 1,35 1,26 1,30 1,18 1,07 1,102 

      
 
Školským vzdelávacím programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces o nasledovné 
predmety: 
Environmentálna výchova /1 hodina/ : 1.,2.,3.,4. ročník 
Konverzácia v anglickom jazyku /1 hodina/: 3. a 4. ročník 
Anglický jazyk /3 hodiny/: 1., 2. ročník  
Informatická výchova /1 hodina/: 1. Ročník     
 
II. stupeň  
 

 
Ročník 

 
Trieda SJL ANJ NEJ DEJ GEG MAT FYZ CHE BIO Ø tried 

V.A 2,11 2,00 2,21 1,11 1,43 1,96   1,54 1,40 
5. 

V.B 2,48 1,96 2,00 1,27 1,65 2,12   1,81 1,49 

VI.A 2,10 2,10 2,10 1,60 1,35 1,95 1,55 1,20 1,30 1,41 

VI.B 2,00 1,78 1,87 1,83 1,35 1,83 1,48 1,26 1,35 1,39 6. 
VI.C 2,52 2,14 2,29 1,90 1,57 2,33 1,95 1,48 1,76 1,65 

VII.A 2,15 1,64 2,00 1,81 1,48 2,07 1,37 1,48 1,37 1,40 
7. 

VII.B 2,64 2,04 2,24 1,88 1,52 2,52 1,64 1,60 1,68 1,62 

VIII.A 2,12 1,72 2,40 1,72 1,72 2,32 1,96 2,08 1,96 1,60 8. 
VIII.B 2,27 1,72 2,15 1,92 1,69 2,40 1,92 2,36 1,76 1,65 
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 VIII.C 2,67 2,36 2,71 2,13 1,83 2,43 2,26 2,70 2,26 1,94 

IX.A 2,88 2,22 2,78 2,28 2,00 3,22 2,78 2,61 2,39 2,15 
9. 

IX.B 2,88 2,44 2,50 2,06 2,00 2,81 2,94 2,63 2,31 2,03 

Ø 12 2,37 1,99 2,24 1,76 1,62 2,30 1,93 1,91 1,76 1,644 

 
 
Školským vzdelávacím programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces o nasledovné 
predmety: 
Environmentálna výchova /1 hodina/: 5., 6., 7., 8., 9. ročník 
Anglický jazyk /1 hodina/: 6., 7., 8., 9. ročník 
Nemecký jazyk /2 hodiny/: 5. ročník 
Nemecký jazyk /1 hodina/: 6., 7., 8. ročník 
Regionálne dejiny /1 hodina/: 8. ročník 
Informatika /1 hodina/: 9. ročník 
 
 
Priemer za školu                                                                                                1,385                     
 
 
 
 
Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovy ako povinne 
voliteľný predmet 
 

 
 

Etická výchova 
 

Náboženská výchova 

1. stupeň 219 137 
2. stupeň 215 65 

Spolu 434 202 
 
 
Výsledky externých meraní – Testovanie 9 – 2011  
 

Slovenský jazyk Matematika 
 

Trieda 
 

Počet 
žiakov 

z toho 
písalo 

φ poč. 
bodov v 

SR 

φ poč. 
bodov 
triedy 

φ SR v % φ triedy 
v % 

φ poč. 
bodov v 

SR 

φ poč. 
bodov 
Triedy 

φ SR v % φ triedy 
v % 

IX.A 18 18  17,89  71,56  11,78  58,89 
IX.B 16 16  18,38  73,50  13,07  65,31 
spolu 34 34 16,88 18,41 67,51 73,62 12,01 12,41 60,07 62,03 
 

 

 

Správanie – znížená známka 

 
 

Ročník 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov so stupňom 2     1  1 4 2 
Počet žiakov so stupňom 3          
Počet žiakov so stupňom 4     1     
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Spolu I. stupeň II. stupeň 

Znížené známky zo správania spolu 0 9 
pokarhanie triednym učiteľom 20 37 
pokarhanie riaditeľom školy 2 32 
pochvala triednym učiteľom 91 29 
pochvala riaditeľom školy 22 51 
 
 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 

 
 

Ročník 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Ospravedlnené hodiny spolu 8012 7433 5649 5624 5681 5603 6460 10018 4567 
Priemer na žiaka 73,50 73,59 70,61 85,21 105,20 87,55 119,63 131,82 134,32 

Neospravedlnené hodiny   3 36   2 39 65 
Priemer na žiaka   0,04 0,55   0,04 0,51 1,91 

Žiaci s viac ako 15  neospravedlnenými 
hodinami    1    2 1 

 
 
 I. stupeň II. stupeň Spolu 

Vymeškané hodiny spolu 26 757 32 435 59 192 
Ospravedlnené hodiny spolu 26 718 32 329 59 047 

Priemer na žiaka 75,05 114,64 92,55 
Neospravedlnené hodiny spolu 39 106 145 

Priemer na žiaka 0,11 0,38 0,23 
 
 

 
f. Učebné plány 
  
I. stupeň 
 

 
Ročník 

 
Trieda Učebný plán Cudzie jazyky, ktoré učíme 

I.A ISCED 1 ANJ 
I.B ISCED 1 ANJ 
I.C ISCED 1 ANJ 
I.D ISCED 1 ANJ 

1. 

I.E ISCED 1 ANJ 
II.B ISCED 1 ANJ 
II.C ISCED 1 ANJ 
II.D ISCED 1 ANJ 

2. 

II.E ISCED 1 ANJ 
III.A ISCED 1 ANJ 
III.B ISCED 1 ANJ 3. 
III.C ISCED 1 ANJ 
IV.A ISCED 1 ANJ 
IV.B ISCED 1 ANJ 4. 
IV.C ISCED 1 ANJ 

 
 
II. stupeň 
 

 
Ročník 

Trieda Učebný plán Cudzie jazyky, ktoré učíme 
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V.A ISCED 2 ANJ/NEJ 
5. 

V.B ISCED 2 ANJ/NEJ 
VI.A ISCED 2 ANJ/NEJ 
VI.B ISCED 2 ANJ/NEJ 6. 
VI.C ISCED 2 ANJ/NEJ 
VII.A ISCED 2 ANJ/NEJ 

7. 
VII.B ISCED 2 ANJ/NEJ 
VIII.A ISCED 2 ANJ/NEJ 
VIII.B ISCED 2 ANJ/NEJ 8. 
VIII.C ISCED 2 ANJ/NEJ/SPA 
IX.A ISCED 2 ANJ/NEJ 

9. 
IX.B ISCED 2 ANJ/NEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účasť školy na postupových súťažiach 
 

Umiestnenie 
Názov súťaže Meno súťažiaceho 

Regionálne kolo Krajské kolo 
Celosloven

ské kolo 
Medzináro
dná súťaž 

Olympiáda v ANJ Slezáriková 7.A 
Vojtek 9.B 

5.miesto 
11.miesto 

   

Olympiáda v NEJ Lucia Krupčiaková 8.C 1. miesto 5. miesto   
Matematická olympiáda Stenová 8.A 1. miesto    

Beňo 6.A, Blaho 6.B, 
Stenová 8.A, Saltzer 8.B 
Furman 3.C, Vašš 3.C, Kiss 
4.C, Huy 4.C 

úspešní 
riešitelia    

Pytagoriáda 

Valovič 4.C 3.miesto    
Chemická olympiáda Drábová 8.A úspešný riešiteľ    
Fyzikálna olympiáda      
Biologická olympiáda Hurajová 8.B 

Guziová 8.B 
4.miesto 
5.miesto 

   

Geografická olympiáda Mrkvicová 9.B 
Matulíková 5.B, Trajlinková 
5.B, Dužek 5.B, Dokupil 6.B, 
Dohňanský 6.A, Borovská 
7.A, Izrael 7.B, Varga 8.A 

2.miesto 
 

úspešní 
riešitelia 

 

úspešný riešiteľ   

Olympiáda zo SJ Mrkvicová 9.B 2.miesto    
Biblická olympiáda Rovňáková 3.B  1.miesto 2.miesto  
Dejepisná olympiáda Ljutenko 8.A 15.miesto    
Šalianský Maťko Rovňáková 3.B 

Čakváriová 3.B 
2.miesto 
3.miesto 

   

Hviezdoslavov Kubín Košibová 8.A 1.miesto 3.miesto   
Európa v škole Salajová 3.C  2.miesto   
Ružinovský idol Čierniková 2.D 

Matulíková 5.B 
    

Bratislava moje mesto      
Slávik HIncová 4.C 

Čierniková 2.D 
3.miesto 

    

Futbal – Majstri Ružinova chlapci – starší  žiaci 3.miesto    
Futbal – Majstri Ružinova chlapci – mladší žiaci 4.miesto    
Floorball – Majstri Ružinova chalpci – starší žiaci 1.miesto    
Vibíjaná mladší žiaci 

starší žiaci  
2.miesto 
3.miesto   
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Atletika Hrnčár 9.A (beh 1000) 
Duffek 9.B (beh 60) 
Bučko 8.C (diaľka) 
Hojstrič 8.C (vrch) 
Sasváriová 8.B (výška) 
štafeta chlapci 

1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 
1.miesto 
3.miesto 
1.miesto 

   

Jesenný Matboj 8.ročník 
7.ročník 
5.ročník 
6.ročník 

4.miesto 
4.miesto 
5.miesto 
6.miesto 

   

Pikopretek 7. roč. 
5. roč. 
8. roč. 
6. roč. 

8.miesto 
12.miesto 
15.miesto 
19.miesto 

   

Futbal MC Donald´s cup chlapci – mladší žiaci 2.miesto    
Kresba roka Gregušová 1.C 

Káčerová 7.B 
Gafurová 7.B 

1.miesto 
1.miesto 
2.miesto 

   

Technická olympiáda      
Volejbal (CZ, AU, SK, HU) dievčatá – starší žiaci    2.miesto 
Street hockey – školská liga chlapci – starší žiaci  2.miesto   
Basketbal      
iBobor Mohnaczká, Pientka, Salaj, 

Naňo, Jacko, Borovská, 
Berec, Saltzer, Košibová, 
Stenová, Bóc, Ljutenko 

úspešní 
riešitelia    

Vodné pólo Peter Kováčik 9.A   Majster SR  
Judo Adam Naňo 7.B 

  
Master SR 
1.miesto 

 

Olompiáda žiaci 5 a 6. ročníka   1.miesto  

g. Zamestnanci 
 
Pedagogickí zamestnanci 
 
 Z toho 

začínajúci ped. zam. 
Z toho 

samostatní ped. zam. 
Z toho zamestnanec 

s I. atestáciou 
Z toho zamestnanec 

s II. atestáciou 
Pedagogickí 

zamestnanci školy 2 33 16 3 
Odborní. zamestnanci 

školy 0 0 1 0 
Spolu 2 33 17 3 

 
Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 
 

Predmet Počet neodborne 
vyučujúcich učiteľov 

Dôvod neodborného 
vyučovania 

Anglický jazyk 5 doplnenie úväzku 
Fyzika 2 doplnenie úväzku 

Občianska náuka 1 doplnenie úväzku 
Etická výchova 3 doplnenie úväzku 

Informatika 1 doplnenie úväzku 
 
Pedagogická prax 

 
do 5 rokov 

 
od 5 do 15 rokov od 15 do 30 rokov viac ako 30 rokov 

5 19 21 10 
 
 
Nepedagogickí zamestnanci 
 

Nepedagogickí 
zamestnanci spolu 

z toho 
školský psychológ 

z toho 
špeciálny pedagóg 

Ostatní zamestnanci 

9 0 1 8 
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h.  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 
  

Forma vzdelávania Počet 
vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania / počet 

  začalo pokračuje ukončilo 
Aktualizačné vzdelávanie 3 3 0 3 

Inovačné vzdelávanie 7 2 0 7 
Funkčné vzdelávanie 3 0 0 3 

Špecializačné vzdelávanie 0 0 0 0 
Kvalifikačné vzdelávanie 2 1 1 1 

 
 
 
 
 
 

i. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

Aktivity organizované školou 
� Pokračujeme v spolupráci  s partnerskými školami y Gyoru, Břeclavi a Viedne, s 

ktorými sme sa navzájom navštívili a odohrali priateľské zápasy vo volejbale. 
� Ružinovský idol – škola organizovala túto akciu pod záštitou Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov a zapojila takto všetkých 9 škôl mestskej časti do spoločného 
projektu. 

� Projektový týždeň – škola uskutočnila týždeň projektového vyučovania  a dni 
otvorených dverí a v posledný deň pripravila pre žiakov super deň detí 

� Projekt Comenius – finálne zakončenie projektu Comenius po dvoch rokoch sa 
záverečné stretnutie odohralo u nás V Bratislave s partnerskými školami z Fínska, 
Francúzska, Poľska a Španielska  

 
Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 
 

Termín Mesiac Zodpovednosť 
Počet 

zúčastnených 
September 

8.9.2012 Návšteva hokejového zápasu KHL PaedDr. Gajdošová 42  
16.9.2012 Vinobranecký pohár – turnaj v minivolejbale Mgr. Práznovský 8  
18.9.2012 Exkurzia do krojovej dielne Lúčnice – VIII.B Mgr. Mudrochová 23 
25.9.2012 Športom za duševné zdravie –  celomestský turnaj vo 

vybíjanej pre III. a IV. ročník  
Mgr. Szilárdy 14 

26.9.2012 Cezpoľný beh PaedDr. Gajdošová 8 
27.9.2012 Čo je za oponou – exkurzia do Novej scény – II.E PaedDr. Melcerová 24 
27.9.2012 Maľované pesničky – výstava – ŠKD – IV.A,B,C PhDr. Kretíková, p. 

Benkeová 
28 

28.9.2012 Noc výskumníkov – VIII.A,B,C Mgr. Michalčíková  
a triedni učitelia 

67 

Október 
2.10.2012 Do ZOO za pet fľaše – I.A,I.B,I.C,I.E Triedne učiteľky 80 
3.10.2012 Do ZOO za pet fľaše – I.D, IV.C Triedne učiteľky 40 
4.10.2012 PaedDr. Gajdošová Mgr. Pálová 28  
4.10.2012 Realizácia projektu – Lezecká stena – V.A Mgr. Hostinská 17  
4.10.2012 Exkurzia – Pezinok-Modra-Slovenský Grob Mgr. Mudrochová 45  

8.-
12.10.2012 

Projekt Commenius – návšteva našich žiakov a učiteľov 
v Poľsku 

Mgr. Kalna, RŠ 10 

9.10.2012 Kinderiáda – atletické preteky Mgr. Szilárdy 10 
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11.10.2012 Realizácia projektu – Lezecká stena – V.B Mgr. Londarevová 26 
11.10.2012 Realizácia projektu – Keramické dielne – IX.B Mgr. Práznovský 15 
18.10.2012 Deň otvorených dverí v CPPP – V.A PaedDr. Fulopová 26 
18.10.2012 Realizácia projektu – Keramické dielne – VIII..A Mgr. Švatarák 25 
18.10.2012 Realizácia projektu – Lezecká stena – IV.B Mgr. Szilárdy 22 
18.10.2012 Ružinovská športová liga – malý futbal PaedDr. Gajdošová 13 
18.10.2012 Staré Mesto – Múzeum hodín – XIII.,XIV. Odd. ŠKD PhDr. Kretíková,  

p. Benkeová 
30 

19.10.2012 Dramatizované čítanie s Mrkvičkom  
– 1.,2. roč., 3.C 

ZRŠ pre I. stupeň, 
triedni učitelia 

200 

23.10.2012 RSL – futbal PaedDr. Gajdošová 10 
24.10.2012 Návšteva SNM – II.C,D Mgr. Slivovská, Mgr. Holá 48 
25.10.2012 Návšteva SNM – II.E PaedDr. Melcerová 24 
25.10.2012 Realizácia projektu – Lezecká stena – IV.A Mgr. Kovárová 22 
25.10.2012 Realizácia projektu – Keramické dielne – VIII.B Mgr. Michalčíková 26 
26.10.2012 Matboj Mgr. Pálová 16 
30.10.2012 Halloween – podujatie školy  Mgr. Kalna 450 

November 
6.11.2012 Návšteva divadelného predstavenia v Trnave Mgr. Máleková 48 
6.11.2012 Návšteva divadelného predstavenia – II.C Mgr. Slivovská 23 
6.11.2012 Enviroprojekt–recyklácia a výroba papiera – IV.C Mgr. Koděrová 21 
7.11.2012 Návšteva hvezdárne v Hlohovci 4.A,B,C., III.A Triedni učitelia 85 
8.11.2012 Realizácia projektu – Keramické dielne – VIII.C Mgr. Domoráková 22 
8.11.2012 Realizácia projektu – Lezecká stena – II.E PaedDr. Melcerová 24 
13.11.2012 Enviroprojekt–recyklácia a výroba papiera-III.B,C Mgr. Királyová,  

PaedDr. Palečková 
48 

14.11.2012 Enviroprojekt–recyklácia a výroba papiera-IV.A Mgr. Kovárová 21 
14.- 

16.11.2012 
iBobor – súťaž žiakov v počítačovej gramotnosti RNDr. Galuščáková 120 

15.11.2012 Realizácia projektu – Keramické dielne – VII.A Mgr. Králová 28 
15.11.2012 Realizácia projektu – Lezecká stena – II.B Mgr. Jedličková 22 
15.11.2012 Otvorená hodina pre MŠ. Mgr. Kissová  
15.11.2012 Divadelné predstavenie v SND – 3.,4. Ročník Triedni učitelia 140 
16.11.2012 Enviroprojekt–recyklácia a výroba papiera  

- III.A,IV.B 
Mgr. Smoláriková 

Mgr. Szilárdy 
 

45 
19.11.2012 Slávnostná akadémia k 45. Výročiu vzniku školy Celý ped. zbor  200 
19.11.2011 Zakopanie pokladu s odkazmi pre ďalšie generácie Žiacky parlament 20 
21.11.2012 THE HUMAN BODY EXHIBITION – návšteva výstavy žiakov 

2. Stupňa 
Mgr. Michalčíková 270 

21.11.2012 Florbal – RŠL PaedDr. Gajdošová 8 
22.11.2012 Deň otvorených dverí v CPPP – V.B PaedDr. Fulopová 26 
22.11.2012 Školské kolo – Olympiáda  v SJL Mgr. Máleková 20 
22.11.2012 Návšteva Sadu Janka Kráľa - ŠKD p. Kompišová 12 
23.11.2012 Naše telo – výstava v detskom múzeu - ŠKD p. Csölleiová,  

p. Špotáková 
35 

28.11.2012 Geog. Súťaž – Juvyr  Mgr. Domoráková 5 
28.11.2012 Testy k voľbe povolania – IX.A Mgr. Domoráková 18 
29.11.2012 Realizácia projektu – Keramické dielne – VI.A Mgr. Máleková 18 
29.11.2012 Realizácia projektu – Lezecká stena – III.C PaedDr. Palečková 24 
30,11.2012 Beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou – IV.C PaedDr. Procházková 25 
30.11.2012 Divadelné predstavenie – I.B Mgr. Hašíková 20 
30.11.2012 Prechádzka starou Bratislavou – ŠKD Mgr. Bodláková 20 

December 
3.12.2012 Byť Ružinovčanom je fajn – prezentácia projektov Mgr. Kalna 640 
4.12.2012 Mikuláš v ŠKD ŠKD 280 
5.12.2012 Všetkovedko – matematická súťaž – I. stupeň Mgr. Kovárová 16 
6.12.2012 Mikulášske filmové predstavenie Mgr. Kalna, RŠ 640 
7.12.2012 Exkurzia do vianočnej Viedne Mgr. Kalna, RŠ 100 
10.12.2012 Školské kolo Šaliansky Maťko Mgr. Máleková 

Mgr. Smoláriková 
22 
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12.12.2012 Zber šatstva pre bezdomovcov v spolupráci s OZ Vagus Mgr. Škerková a Detský 
parlament 

Celá škola 

12.12.2012 Školské kolo Pytagoriády PK MAT 110 
12.12.2012 Florbal – RSL PaedDr. Gajdošová 10 
12.12.2012 Midimaxvolley Mgr. Práznovský 20 
13.12.2012 Vianočné trhy – ŠKD, II.,XI.,XIII.,XIV. oddelenie ŠKD 80 
13.12.2012 Školské kolo geografickej olympiády Mgr. Borovská 

Mgr. Domoráková 
90 

13.12.2012 Školské kolo anglickej olympiády Mgr. Kalna, RŠ 14 
13.12.2012 Realizácia projektu – Keramické dielne – VI.B Mgr. Škerková 20 
13.12.2012 Realizácia projektu – Lezecká stena – III.A Mgr. Smoláriková 25 
13.12.2012 Obvodné kolo Olympiády slovenského jazyka Mgr. Máleková 2 
14.12.2012 Vianočné trhy – ŠKD VI.,X. oddelenie Špotáková 

Csölleiová 
           32 

15.12.2012 Vianočné tvorivé dielne ŠKD 100 
19.12.2012 Po stopách hudobných skladateľov - ŠKD Mgr. A. Bodláková 20 
20.12.2012 Školské kolo Olympiády nemeckého jazyka Mgr. Mihalovičová 3 
21.12.2012 Vianočné bratislavské trhy – VII.A, VII.B, VIII.B, VIII.C Mgr. Králová 

Mgr. Horváthová 
Mgr. Michalčíková 
Mgr. Domoráková 

 
80 

Január 
10.1.2013 Realizácia projektu – Lezecká stena – II.C Mgr. Slivovská 20 
10.1.2013 Beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou – V.A Mgr. Škerková 28 
17.1.2013 Okresné kolo – Olympiáda ANJ Mgr. Kalna 3 
17.1.2013 Realizácia projektu – Lezecká stena – II.D Mgr. Holá 23 
17.1.2013 Návšteva Detského múzea v BA PhDr. Kretíková, 

p. Benkeová 
42 

23.1.2013 Deň otvorených dverí Všetci  500 
24.1.2013 Realizácia projektu – Lezecká stena – III.C PaedDr. Palečková 24 
24.1.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – V.B Mgr. Londarevová 28 
24.1.2013 Okresné kolo – Olympiáda NEJ Mgr. Mihalovičová 2 
25.1.2013 
-7.2.2013 

Korčuľovanie - ŠKD p. Bočkayová 14 

28.1.2013 Protidrogová prednáška – 2. stupeň PaedDr. Procházková 250 
30.1.2013 Šaliansky Maťko – obvodné kolo Mgr. Máleková, 

 Mgr. Királyová 
3 

Február 
5.2.2013 Okresné kolo – Dejepisná olympiáda Mgr. Mudrochová 2 
6.2.2013 Okresné kolo – Biologická olympiáda Mgr. Michalčíková 3 
7.2.2013 Okresné kolo – Geografická olympiáda Mgr. Borovská 17 
7.2.2013 Realizácia projektu – Lezecká stena – VI.A Mgr. Londarevová 15 
7.2.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – IV.B Mgr. Szilárdy 21 
13.2.2013 Vybíjaná Mgr. Dubinová 10 
14.2.2013 Midivolleybal Mgr. Práznovský 6 
14.2.2013 Krajské kolo – Olympiáda nemeckého jazyka Mgr. Mihalovičová 2 
14.2.2013 Realizácia projektu – Lezecká stena – VI.B Mgr. Škerková 25 
14.2.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – III.C PaedDr. Palečková 23 
14.2.2013 Návšteva divadelného predstavenia – ŠKD p. Špotáková 200 
19.2.2013 Riešenie medziľudských vzťahov – V.B- CPPP Mgr. Londarevová 25 
19.2.2013 Basketbal - chlapci PaedDr. Gajdošová 9 
21.2.2013 Realizácia projektu – Lezecká stena – VI.C Mgr. Mudrochová 21 
21.2.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – III.B Mgr. Királyová 26 
24.2.2013 Minivoley Mgr. Práznovský 10 
25.2.2013 Školské kolo Hviezdoslavov Kubín Mgr. Škerková 25 
26.2.2013 OLOfilm – 5. Ročník Mgr. Michalčíková 40 
26.2.2013 Otvorená hodina pre MŠ – anglický jazyk Mgr. Koděrová  
27.2.2013 Čas premien – 6. Ročník /dievčatá/ PaedDr. Procházková 28 
27.2.2013 Hviezdoslavov Kubín – prvý stupeň Mgr. Koděrová,  

Mgr. Smoláriková,  
Mgr. Kovárová 
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28.2.2013 Realizácia projektu – Lezecká stena – I.A Mgr. Poláčková 20 
28.2.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – IV.A Mgr. Kovárová 16 

Marec 
13.3.2013 Testovanie deviatakov RŠ 36 
13.3.2013 Výchovný koncert – Sloboda má svoje hranice PaedDr. Procházková 250 
14.3.2013 Realizácia projektu – Lezecká stena – I.B Mgr. Hašíková 20 
14.3.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – IV.C Mgr. Koděrová 18 
15.3.2013 Okresné kolo – chemická olympiáda Mgr. Práznovský 3 
15.3.2013 Štafeta P. Safku  PaedDr. Gajdošová 6 
17.3.2013 Minimaxvolley Mgr. Práznovský 15 
19.3.2013 Návšteva arboréta v Mlyňanoch /v rámci projektu 

Comenius/ 
RŠ 50 

19.3.2013 Okresné kolo – Pytagoriáda P3,P4,P5  Mgr. Kovárová 8 
20.3.2013 Okresné kolo – Pytagoriáda P6,P7,P8 Mgr. Pálová 7 
20.3.2013 Vybíjaná – RŠLŽ  PaedDr. Gajdošová 11 
20.3.2013 Návšteva knižnice – ŠKD – III.B p. Bočkayová 25 
21.3.2013 Hlasné čítanie – projekt s Mestskou knižnicou 

v Ružinove 
PaedDr. Procházková 30 

21.3.2013 Otvorená hodina pre MŠ. Mgr. Hašíková  
21.3.2013 Realizácia projektu – Lezecká stena – I.C Mgr Jánska 19 
21.3.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – III.A Mgr. Smoláriková 20 
21.3.2013 Návšteva knižnice – ŠKD – III.A p. Csölleiová 17 
21.3.2013 Návšteva knižnice Klariská ul. – ŠKD – IV.A,B,C p. vychovávateľky 43 
22.3.2013 Čitateľský maratón – DK Ružinov – IV.B, III.C PaedDr. Procházková 50 
22.3. 2013 Okresné kolo – Hviezdoslavov Kubín Mgr. Škerková 5 
23.3.2013 Veľkonočné tvorivé dielne – ŠKD vychovávateľky  
25.3.2013 Matematický klokan – prvý stupeň Mgr. Kovárová  
25.3.2013 Návšteva knižnice – ŠKD – II.B p. Špotáková  
26.3.2013 Burza kníh Mgr. Škerková 

Mgr. Máleková 
 

Celá škola 
Apríl 

4.4.2013 Orion florbal cup PaedDr. Gajdošová 20 
4.4.2013 Realizácia projektu – Lezecká stena – I.D Mgr. Kissová  
4.4.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – II.B Mgr. Jedličková  
4.4.2013 Návšteva knižnice – ŠKD – II.D p. Kompišová 22 
4.4.2013 Veľkonočné detské zajačikovvajíčkovo – Areál Radosť – 

ŠKD – I.A,B,C,D,E., II.B,C., III.A,B,C 
 

p. vychovávateľky 
 

182 
8.4.2013 Orion florbal cup- starší PaedDr. Gajdošová 10 
9.4.2013 Hokejbal PaedDr. Gajdošová 10 
9.4.2013 McDonald´s CUP futbal – I. stupeň – zákl. kolo Mgr. Szilárdy 10 
10.4.2013 Orion florbal cup- mladší PaedDr. Gajdošová 10 
10.4.2013 Midivolejbal Mgr. Práznovský 7 
10.4.2013 Krajské kolo geografickej olympiády Mgr. Borovská 2 
11.4.2013 Realizácia projektu – Lezecká stena – I.E Mgr. Juhászová 21 
11.4.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – II.C Mgr. Slivovská 24 
11.4.2013 Divadelné predstavenie Kocúr v čižmách – ŠKD 

I.A,B,C,D,E., II.B,C,D,E., III.B 
p. vychovavateľky 200 

12.4.2013 Ukončenie dlhodobej súťaže Moja família RNDr. Galuščáková       
Mgr. Szilárdy 

 
65 

16.4.2013 Návšteva knižnice – ŠKD – III.C Mgr. A. Bodláková 25 
17.4.2013 Školský jarmok – pečenie koláčov RŠ 100 
17.4.2013 Obvodné kolo MO Mgr. Pálová 

Mgr. Králová 
9 

17.4.2013 RŠLŽ– Majster Ružinova vo volejbale  Mgr. Práznovský 11 
18.4.2013 Realizácia projektu – Lezecká stena – IX.B Mgr. Práznovský 16 
18.4.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – II.B Mgr. Jedličková 22 
18.4.2013 Návšteva Kollárova – OLO akcia – 5. Ročník Mgr. Michalčíková 50 
20.4.2013 Jarné upratovanie areálu školy ku Dňu Zeme RŠ 100 
22.4.2013 Deň Zeme – akcia z projektu Zelená škola – 6. R. Mgr. Michalčíková 60 
23.4.2013 Dopravné ihrisko – OLO akcia – 3. A 4. R. Triedni učitelia 120 
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24.4.2013 Kresba roka  - SD Nivy, Súťažná ul. Triedni učitelia 21 
24.4.2013  Vychádzka Staré mesto - - II.D,E Tr. Učiteľky 48 
24.4.2013 Exkurzia – čistička odpadových vôd vo Vrakuni 

 – IV.A,C 
Mgr. Kovárová 
Mgr. Koděrová 

 
42 

25.4.2013 Návšteva metrologického ústavu – 8. ročník PaedDr. Sándor  75 
25.4.2013 Realizácia projektu – Lezecká stena – IX.A Mgr. Pálová 16 
25.4.2013 Pikopretek Mgr. Pálová 

Mgr. Králová 
17 

25.4.2013 Midivolejbal Mgr. Práznovský 6 
25.4.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – II.D Mgr. Holá 22 
25.4.2013 Výstava detských kresieb – ŠKD – I.C,D,E p. vychovávateľky 53 
25.4.2013 Návšteva múzea–Michalská veža–IV.A,B,C - ŠKD p. vychovávateľky 30 
26.4.2013 McDonald´s CUP – obvodné kolo Mgr. Szilárdy 10 
26.4.2013 Bratislavské metamorfózy – KK – Hviezdoslavov Kubín Mgr. Švatarák 2 
30.4.2013 Exkurzia – V.B – Pamätihodnosti Bratislavy Mgr. Borovská 25 

Máj 
2.5.2013 Riešenie medziľudských vzťahov – VII.A – CPPP Mgr. Králová 25 
2.5.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – I.C Mgr. Jánska 21 
3.5.2013 Energia zblízka – náučno-zábavný projekt – 

Západoslovenská energetika 
 

PaedDr. Sándor 
 

170 
3.5.2013 Návšteva Prírodovedného múzea – ŠKD – II.B,III.A p. vychovávateľky 43 
3.5.2013 Flóra – výstava kvetín – ŠKD – III.B p. Bočkayová 20 
6.5.2013 Ružinovský idol – súťaž ružinovských škôl Mgr. Kalna 30 
6.5.2013 Bábkové divadlo – ŠKD – I. ročník p. vychovávateľky 100 
7.5.2013 Exkurzia – V.A – Pamätihodnosti Bratislavy Mgr. Borovská 25 
9.5.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – II.E PaedDr. Melcerová 23 
10.5.2013 1. ročník – memoriál Pavla Marcelyho PaedDr. Gajdošová, Jiří 

Váňa 
 

14.-
18.5.2013 

Realizácia projektu Comenius  Mgr. Kalna, RŠ 120 

15.5.2013 Olompijské majstrovstvá v hokejbale PaedDr. Gajdošová 10 
15.5.2013 Slávik Slovenska  2 
16.5.2013 Realizácia projektu – Lezecká stena – VII.A Mgr. Králová 25 
16.5.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – I.B Mgr. Hašíková  
21.5.2013 RŠL – futbal starší žiaci PaedDr. Gajdošová 8 
21.5.2013 Riešenie vzťahov v triede – 5.B - CPPP CPPP 25 
23.5.2013 Atletická súťaž – Mladá garda Mgr, Kalna, Mgr. 

Dubinová 
PaedDr. Gajdošová 

 

24.5.2013 Medzinárodný volejbalový turnaj Mgr. Práznovský,  
PaedDr. Sándor 

50 

27.5.2013 Projektový týždeň školy   
Jún 

3.6.-9.6. 
2013 

ŠvP – II. Stupeň, Živohošť, Česká republika 5 95 

5.6.2013 Výstava bábik Barbie – I.B – ŠKD Mgr. Kováčiková 
Mgr. Hašíková 

14 

6.6.2013 Exkurzia – Atlantis – IV.C Mgr. Koděrová  
6.6.2013 Realizácia projektu – Keramické dielne – I.A Mgr. Poláčková  
10.6.-
14.6.2013 

ŠvP – Stará Myjava – I.B,E 4 39 

16.6.-
21.6.2013 

ŠvP – Hotel Liptov, Jasná – I.D,III.A,IV.A,B,C 6 86 

17.6.-
21.6.2013 

ŠvP – Penzión Normandia , Nitrianske Rudno – II.C,D,E 3 63 

17.-
23.6.2013 

ŠVP - Taliansko Mgr. Bodláková 
Mgr. Kalna 

 
30 

19.6.2013 RŠLŽ – futbal – mladší žiaci PaedDr. Gajdošová 9 
19.6.2013 Železná studnička – vychádzka III.B ŠKD p. Bočkayová 15 
20.-
21.6.2013 

Výlet žiakov 6.A triedy Mgr. Máleková 13 
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21.6.2013 Exkurzia na Sandberg – VIII. ročník Mgr. Švatarák, Mgr. 
Michalčíková, Mgr. 

Domoráková 

 
60 

21.6.2013 Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci – I.B, I.E, 
III.B 

Mgr. Hašíková, Mgr. 
Juhászová, Mgr. 
Kováčiková, p. 

Bočkayová 

40 

26.6.2013 Splav Dunaja – I.E Mgr. Juhászová, p. 
Šišková 

19 

27.6.2013 Super deň detí  638 
 
290 žiakov I. stupňa sa zúčastnilo školy v prírode na Slovensku 
119 žiakov II. stupňa sa zúčastnilo školy v prírode v Čechách a Taliansku. 
 
Vlastné aktivity, ktoré škola robí a organizuje: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j. Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 



 
 19 

Názov projektu 
Kto projekt 

vyhlásil 
Grant 

Termín 
začatia 

Termín 
ukončenia 

Škola podporujúca zdravie MŠSR 
MZSR  09/2002  

Comenius 
PUPILS-Žiaci bojujúci o zelenšiu školu 
(Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Poľsko, 

Španielsko) 

SAAIC 21.000 € 09/2011 06/2013 

Aces 
Snehulienka a 7 dobrovoľníkov Aces 1.600 € 09/2011 04/2012 

Aces 
Komunikácia – Kľúč k riešeniu 

konfliktov 
Aces 1.000 € 09/2010 04/2011 

Infovek MŠSR  08/2001  
Modrá škola BVS  09/2009  
Čas premien MŠSR  09/2006  
Supertrieda Supertrieda  09/2008  

Školské ovocie do tried MŠSR  09/2009  
Mliečny program MŠSR  09/2008  

Európska značka jazykov SAAIC  09/2011  
Projekt SME Noviny Sme  09/2009  

Ružinovský idol ZŠ Pavla 
Marcelyho 300 € 03/2010  

Byť Ružinovčanom je fajn ZŠ Pavla 
Marcelyho 5.000 € 05/2012 12/2012 

 
 
 
 

k. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI  
 
V školskom roku 2012/2013 sme nemali žiadnu školskú inšpekciu. Všetky odporúčania  z 
komplexnej školskej inšpekcie v školskom roku 2011/12 sú zakomponované v novej 
koncepcii na školský rok 2012/13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy 

Škola sa nachádza v tichom prostredí pri jazere Štrkovec. Výučba prebieha v dvoch  
oddelených pavilónoch. V hlavnom pavilóne sa nachádzajú triedy, učebne, malá telocvičňa 
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a vedenie školy. V druhom pavilóne sú umiestnené 1. ročníky, aby si lepšie zvykli na školu, 
ďalej sa tu nachádza súkromná školská jedáleň a telocvičňa.  
Škola oslávila 45 rokov, s čím sú spojené technické problémy, ktoré sa snažíme postupne 
riešiť. Prostriedky na väčšie  opravy a údržbu škola nemá, pri havarijných stavoch nám 
pomáha zriaďovateľ. Vo veľmi zlom stave sú stropy v triedach. 
Máme zrekonštruované toalety v oboch pavilónoch a cez leto 2010 prebehla kompletná 
výmena okien a exteriérových dverí. Snažíme sa o vybavenie odborných učební a kabinetov 
modernými pomôckami, preto je výučba zabezpečovaná na veľmi dobrej úrovni.  
Tento rok sme dokončili výmenu osvetlenia v celej škole a spĺňame hygienické predpisy aj 
v tejto oblasti. 
Na prízemí sme pre lepšiu bezpečnosť žiakov zriadili recepciu, kde sa musí každý 
návštevník riadne zapísať s kamerovým systémom. Tým vestibul získal aj novú krajšiu tvár. 
Počas roka sa nám podarilo kvalitne vybaviť kabinety učiteľov a všetky triedy majú úplne 
nové lavice a stoličky. 
Máme vymaľovanú prednú spodnú fasádu budovy na žlto zeleno, čím škola získala úplne 
nový vzhľad. Nainštalovali sme 20 stojanov na bicykle, aby sme u žiakov podporovali zdravý 
životný štýl. Podarilo sa nám zrekonštruovať basketbalové ihrisko a pridali sme nové 
bránky, čím sme získali dve nové mini-futbalové ihriská. Máme vymaľované všetky spoločné 
priestory, každá chodba má svoj vlastný odtieň. Podarilo sa nám zrekonštruovať fyzikálno-
chemickú učebňu, čím sme získali novú, peknú a funkčnú odbornú učebňu. Moderná trieda 
(tzn. vynovená trieda s dataprojektorom a notebookom pre používanie na vyučovacích 
hodinách) na škole stále pribúda. V súčasnosti sú už takto vybavené všetky triedy a učebne. 
 
Súhrn : 
Pavilón A : 22 kmeňových tried 
    5 odborných učební 
    1 učebňa Informatiky 
    1 interaktívna učebňa  
    1 žiacka multimediálna knižnica 
    1 malá telocvičňa 

1 herňa ŠKD 
 
Pavilón B:   5 kmeňových tried 
    1 učebňa informatiky 
    1 telocvičňa a šatne 
    1 malá telocvičňa 
    1 súkromná školská jedáleň 
 
Ďalšie priestory : zborovňa, sklad učebníc, školnícka miestnosť, miestnosť pre 
upratovačky, sociálne zariadenia, školský bufet, kotolňa, školský byt, ŠKD ihrisko, 
futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko, basketbalové ihrisko 
 
Výhľadový plán materiálnych a technických potrieb školy 
 
� zateplenie budovy 
� renovácia podláh v celej budove 
� obnovenie ihriska pre ŠKD 
� obnova bežeckej dráhy okolo ihriska 

m. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej 

činnosti za rok 2012 

Zdroje (sumy sú uvedené v eurách) 
 
Zdroj 111 
Pridelené finančné prostriedky z normatívov:     678 178,00 
Hmotná núdza:                    0,00 
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Vzdelávacie poukazy:          16 112,00 
Mimoriadne výsledky školy:           1 000,00 
Odchodné:              1 446,00 
spolu Zdroj 111         696 736,00 
 
Zdroj 41 
Originálne kompetencie od zriaďovateľa     151 681,00 
z toho poplatky ŠKD:           41 573,97 
Nájomné:            41 145,73 
Sponzorské:            26 373,04 
Kapitálové prostriedky od zriaďovateľa:                     3 120,00 
Pridelené finančné prostriedky od zriaďovateľa:        1 219,08 
spolu Zdroj 41         223 538,85 
 
 
spolu           920 274,85 
 
Rodičia z 2% daní :           17 786,71 
 
Čerpanie školy : 
 
ZŠ 
mzdy:           438 158,24 
odvody:                     153 774,57 
prevádzka:          175 644,33 
spolu:           767 577,14 
 
ŠKD 
mzdy:             89 784,10 
odvody:            30 294,47 
prevádzka:            32 559,43 
spolu:           152 638,00 
 
spolu                      920 215,14 
 

 

 

 

 

n. Koncepčný zámer rozvoja školy 

 
Ďalej rozvíjať jazykové schopnosti a znalosti žiakov. Pokračovať vo  vyučovaní cudzieho 
jazyka od 1. ročníka. Viesť žiakov ku vzťahu k prírode a životnému prostrediu 
a k upevňovaniu medziľudských vzťahov. Pri vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 
venovať pozornosť komunikácii a posilňovaniu čitateľskej gramotnosti žiakov. Zamerať sa 
na tvorivé osvojovanie si učiva. Vytvárať podmienky na rozvoj práce s talentovanými 
žiakmi. Aj naďalej využívať vzdelávacie poukazy v takej veľkej miere (27 krúžkov). 
Spolupracovať so žiakmi v rámci detského parlamentu a snažiť sa zohľadňovať ich 
požiadavky. Organizovať školy v prírode ako súčasť kvalitnej výučby. Vypestovať hrdosť 
u žiakov a pracovníkov na svoju školu. 
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Vzdelávacie poukazy 

Od septembra/októbra pracovali žiaci v dvadsiatich šiestich záujmových útvaroch : 
 
� Cvičenia z matematiky 
� Cvičenia zo slovenského jazyka 
� Volejbal 
� Športové hry pre starších žiakov 
� Internet Klub 
� Basketbalový krúžok 
� Počítač – môj kamarát 
� Futbal/Floorbal 
� Stolný tenis 
� Basketbal pre menších 
� Kreatívny krúžok 
� Varenie I, II 
� Anglická gramatika 
� Cvičenie na fit loptách 
� Bedminton I, II 
� Krúžok zdravej výživy 
� Literárny krúžok 
� Budem lepší 
� Výtvarný krúžok pre druhákov 
� Malí majstri 
� Turistický krúžok 
� Výtvarný krúžok 
� Pracovno-technický krúžok 
� Pohybovo-športový krúžok 
� Lego 
 

Krúžky navštevovalo 621 detí na vzdelávacie poukazy. (aj deti mimo našej školy) 

 

 

 

 

 

o. Porovnanie s minulým školským rokom 

 
Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prebiehal na všetkých predmetoch, najmä v cudzom 
jazyku, matematike a slovenskom jazyku. Žiaci a učitelia využívali  metódy individuálneho 
štúdia, organizovaním multidisciplinárnych činností a využívaním rôznych zdrojov 
informácií s prepojením na informatickú výchovu. Pokračovali sme v jednotlivých 
projektoch a súťažiach. Pokračovali sme v mliečnom programe, projekte „Školské ovocie“ 
a tento rok už žiaci nemali možnosť navštevovať krytú plaváreň na Pasienkoch, ale 
navštevovali lezecký klub Vertigo. 
Žiaci mali možnosť pracovať s úplne novými didaktickými pomôckami (dataprojektor, 
interaktívna tabuľa, hi-fi veže) čo iste skvalitnilo ich výučbu a prípravu na vyučovanie. 
Všetky triedy sa vynovili novým školským nábytkom. Cez prestávky sa používa školský 
rozhlas na spríjemnenie prostredia kvalitnou popovou hudbou.  
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Vynovili sa kabinety pre učiteľov, čím dúfame, že aj to prispeje k lepšej pracovnej 
atmosfére.  
Škola oveľa aktívnejšie komunikovala s rodičmi, čím získala nielen oveľa vyššie sponzorské 
dary, ale sa zlepšila aj práca so žiakmi. Podarilo sa prenajať v poobedných hodinách nielen 
telocvičňu, ktorá bola prenajatá na 100%, ale aj triedy pre potreby novej jazykovej školy, 
ako aj iných záujmových útvarov a kurzov nielen pre deti, ale aj pre dospelých. 
 
Prehľad darovaných finančných prostriedkov (nákup vybavenia) od rodičov: 

školský rok typ príspevku finančné prostriedky Spolu 

príspevok RZ 15 626,40 € 

2% dane 0,00 € 2008/2009 

triedny fond 6 700,00 € 

22 326,40 € 

príspevok RZ 15 517,50 € 

fond opráv   4 370,00 € 

2% dane   1 350,00 € 
2009/2010 

triedny fond 13 980,00 € 

35 217,50 € 

príspevok RZ 16 395,00 € 

výtvarný materiál   1 190,00 € 

2% dane 11 589,92 € 
2010/2011 

triedny fond 14 640,00 € 

43 814,42 € 

príspevok RZ 16 965,00 € 

2% dane 14 470,97 € 2011/2012 

triedny fond 10 311,39 € 

41 747,36 € 

príspevok RZ 21 149,64 € 

2% dane 17 786,71 € 2012/2013 

triedny fond 12 800,00 € 

51 736,35 € 

   194 842,03 € 

SWOT analýza 

S (strong) Silné stránky O (opportunities) Príležitosti 
1. Stabilné zloženie pedagogického zboru. 

2. Učitelia, ktorí sa snažia na sebe 
pracovať a ďalej sa vzdelávať. 

3. Zodpovedný a kreatívny kolektív. 
4. Zapájanie sa do množstva projektov 

a grantov. 
5. Škola má vynikajúcu polohu 

a prostredie. 
6. Dostatočný počet tried, učební 

a športovísk. 
7. Žiaci majú zvýšený počet hodín výučby 

cudzieho jazyka.  
8. Začiatok výučby druhého cudzieho 

jazyku už od piatej triedy. 
9. Na I. stupni anglický jazyk už od                    

1. triedy. 

1. Nadobudnuté vedomosti z informatiky 
prakticky využívať na všetkých 
predmetoch. 

2. Poskytnúť žiakom rovnaké podmienky 
pri učení. 

3. Dbať na rovnaký prístup ku všetkým 
žiakom. 

4. Žiakom poskytnúť viac aktivít, ktoré im 
pomôžu hlavne spojiť teóriu s praxou 
a pomôžu im aj pri výbere povolania. 

5. Spolupracovať s centrom PPP na 
Drieňovej ulici. 

6. Sledovať ponuky projektov a grantov 
a snažiť sa o ich získanie. 

7. Hľadať cestu k rodičom problémových 
žiakov. 
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10. Školy v prírode, LV a plavecký výcvik. 
11. Výborná pripravenosť žiakov na 

Testovanie a prijímacie pohovory na 
stredné školy. 

12. Dobrá úspešnosť v olympiádach. 
13. Spolupráca na volejbalovom turnaji 

s medzinárodnou účasťou. 
14. Organizácia vlastných podujatí 

(Ružinovský idol, Vianočná akadémia, 
Projektový týždeň) 

15. Vynovené učebne a triedy, 
multimediálna trieda, dve počítačové 
učebne, dobrá vybavenosť kabinetných 
zbierok s pomôckami. 

16. Skvelá spolupráca s rodičmi. 
17. Kvalitná mimoškolská činnosť žiakov. 
18. Skvelo využívané vzdelávacie poukazy. 
19. Získavanie mimorozpočtových zdrojov, 

napríklad prenajímaním ihrísk 
a telocvične, ale aj vnútorného 
priestoru školy. 

20. Výborné využitie 2% dane od rodičov. 
 

8. Sponzoring rodičov a priateľov školy. 
9. Existencia nespokojnosti rodičov s inými 

školami v mestskej časti. 
10. Ponuka prezentácie firiem a rodičov na 

webovej stránke školy. 
11. Prezentácia školy v médiách. 
12. Zmysluplné využívanie finančných 

prostriedkov. 
13. Vzdelávanie v súlade s modernými 

princípmi a trendmi EÚ 
14. Prístup Mestskej časti k riešeniu 

niektorých problémov školy. 
 

W (weak) Slabé stránky T (trouble) Hrozby 
15. Slabá motivácia žiakov na niektorých 

predmetoch. 
16. Prístup niektorých pedagógov k žiakom 

a rodičov k riešeniu týchto problémov. 
17. Problémoví žiaci, ktorým sa nechce učiť 

a nemajú dostatočnú podporu v rodine. 
18. Ekonomická otázka škôl. 
19. Slabá dochádzka žiakov. 

1. Postavenie učiteľa na škole 
a v spoločnosti. 

2. Nízke ohodnotenie učiteľov, odchod 
mladých učiteľov za vyšším zárobkom. 

3. Neprimeraná záťaž a preplnené učebné 
osnovy, málo možností prehlbovať 
učivo. 

 
p. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 

II. časť  
 
a) Psychohygienické podmienky 

 
Škola je zameraná na environmentálny rozvoj žiaka, takže v tejto oblasti sa pokúšame 
rozvíjať u žiakov vzťah k životnému prostrediu. V hlavných kľúčových kompetenciách sme 
sa zamerali na rozvoj jazykových schopností u žiaka, najmä v komunikácii v cudzom 
jazyku. Dbali sme na humanizáciu školy, individuálnu starostlivosť.  
 
b) Voľno-časové aktivity školy 

 
Na škole pracovalo 26 záujmových krúžkov. Aj v ďalšom školskom roku sa budeme snažiť 
osloviť rovnaké množstvo žiakov, aby mali možnosť prichádzať do školy na voľno-časové 
aktivity aj mimo vyučovacieho času. Umelecké školy v obore výtvarnej a hudobnej výchovy 
pre našich žiakov. Žiaci majú možnosť zúčastňovať sa na aktivitách Supertiedy. Na škole 
funguje Jazyková škola Storm, do ktorej chodí veľké množstvo žiakov najmä I. stupňa na 
zlepšovanie komunikačných zručností v cudzom jazyku. Túto možnosť majú aj rodičia. 
 
c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 
 
Pravidelné stretávanie vedenia školy so zástupcami rodičov, Radou rodičov a Radou školy 
s cieľom spoločného riešenia výchovných a vzdelávacích problémov, ako i problémov 
týkajúcich sa materiálneho a psycho–hygienického zabezpečovania školy. V rámci lepšej 
spolupráce s rodičmi boli vo väčšej miere využívané konzultačné hodiny učiteľov. Triedne 
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schôdzky rodičovského združenia, konzultácie. Využívali sme poradenské služby externej 
školskej psychologičky a špeciálnej pedagogičky. Odborné a informačné vystúpenia 
výchovnej poradkyne na rodičovských združeniach – priame vstupy do tried,  poradenská 
činnosť osobným kontaktom. Rodičia boli veľmi prístupní novým postupom, novým zmenám 
a naozaj škole v obrovskej miere pomohli 
           
d)   Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 
Spolupráca s Materskou školou na Haburskej ulici je na dobrej úrovni. Budeme organizovať 
viac vzájomných návštev detí aj pedagógov aj na otvorených hodinách, kultúrnych 
programoch, spoločných súťažiach a iných podujatiach.  
                                                                                 
Schválené zriaďovateľom dňa XX.YY 2013 uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ-
Bratislava Ružinov č. XXX/XXX/2013.     
 
 
 
 
Bratislava       1.7. 2013                                                           Mgr. Gabriel Kalna 
          riaditeľ školy 
  
 

 
 
 
 

Príloha č. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vyjadrenie Rady školy 
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Rada školy pri ZŠ Pavla Marcelyho Drieňová 16, Bratislava  
 
 
 

 
 
 
Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 
Bratislava k správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2012/2013: 
 
 
 
Rada školy bola dňa 26. 6. 2013 oboznámená so správou o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2012/2013 
a berie ju na vedomie. 

 
 
 
 
 
 
 
................................................................................... 
Predseda Rady školy: Mgr. Katarína Poláčková 
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Bratislava, 26.6. 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Príloha č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Súhrnná správa o hospodárení za rok  
2012 
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Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava 
 
 

 
IČO:  17337631, DIČ:  2020883788 
 

 
 
 
 

Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia  
 

za rok 2012 
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predkladá:  Mgr. Gabriel Kalna,   
            riaditeľ školy  
 
spracovala:  Ing. Zuzana Rovňáková  
              ekonómka školy 
 
Bratislava, 02.03.2012 
 
� 02/ 43631774,  � 02/ 43335222    
                           
ÚÚvvoodd  
 

Základná škola Pavla Marcelyho je rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mestská 
časť Bratislava – Ružinov. Základná škola poskytuje základné vzdelávanie v deviatich ročníkoch 
a záujmové vzdelávanie v popoludňajších hodinách formou záujmových krúžkov.  

Počet žiakov v školskom roku 2012/13:   640 
Počet žiakov v ŠKD v šk. roku 2012/13: 347  
Počet tried v školskom roku 2012/13:   27  

 

Sme jazyková škola, zameraná na environmentálny rozvoj žiaka a informačné technológie. 
V rámci svojho zamerania škola ponúka: 

� 100% kvalifikovanosť pedagógov 
� Pedagógov zapojených do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu, do projektu 

Anglický jazyk a Digitalizácia vzdelávacieho procesu 
� moderné vyučovacie metódy, ktoré zohľadňujú individualitu jednotlivca 
� vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka v dotácii 3 hodiny týždenne 
� vyučovanie nemeckého jazyka od 5. ročníka 
� informatickú a environmentálnu výchovu v každom ročníku 
� výučbu v triedach vybavených PC a dataprojektormi, v dvoch počítačových a jednej 

multimediálnej učebni s interaktívnou tabuľou s pripojením na internet 
� 27 záujmových útvarov po vyučovaní v rámci vzdelávacích poukazov a ŠKD 

 
� organizovanie: 
  korčuľovanie pre žiakov I. stupňa 

                  lyžiarskeho kurzu pre žiakov 7. – 8. ročníka 
                   školy v prírode pre I. aj II. stupeň 
� zaujímavé aktivity pre deti a rodičov:  

  tvorivé dielne 
  burzy žiackych prác 
  tvorba školského časopisu 
  keramické dielne 
  tréning na lezeckej stene 
� projekty:  

  Škola podporujúca zdravie 
  Infovek 
  eTwinning 
  Modrá škola 
  Socrates Comenius_projekt Pupils www.pupils.eu 
  My world – zahraniční lektori 
  Školské ovocie 
  Školské mlieko   
� celá škola sa zapája do: 

  Vianočného projektu 
  Veľkonočného projektu 
  Projektového týždňa 
  Anglického projektového týždňa 
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Dňa jablka 
  Dňa bez aút 
  Medzinárodného týždňa vzdelávania 
  Týždňa slovenských knižníc 
  Dňa detskej knihy 
  aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia 
� v budove školy pôsobia : 

  hudobné a tanečné odbory ZUŠ 
  hudobná škola Yamaha 
  jazyková škola STORM (anglický, nemecký, španielsky, švédsky, taliansky jazyk) 

tanečná škola Vierky Ayisi 
  súkromná školská jedáleň s ponukou raňajok, desiaty a obedov 
  bufet, v ktorom si žiaci môžu zakúpiť desiatu 
 
Popis priestorov školy a ich kapacitné využitie:  

Výchovno–vzdelávací proces a  prevádzka školy je realizovaná v dvoch pavilónoch, ktorých 
súčasťou je aj herňa pre ŠKD, tanečná sála, telocvičňa, malá telocvičňa, dve počítačové učebne, 
jedna multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou a dataprojektorom, jazyková učebňa, odborné 
učebne Biológie, dejepisu, chémie a fyziky a výchovy umením, žiacka knižnica a školská jedáleň. 
Školská jedáleň od januára 2006 funguje ako Súkromná  školská jedáleň B.H.  
 Všetky triedy majú vymenené interiérové vybavenie – lavice, stoličky, skrine, nové tabule 
alebo obnovený náter na pôvodných tabuliach, vo väčšine sa nachádzajú plne funkčné notebooky s 
dataprojektormi. Na oboch schodiskách je vymenená podlaha, v oboch pavilónoch sú 
zrekonštruované sociálne zariadenia, šatne a sprchy, nové podlahové krytiny a osvetlenie 
v prváckych triedach, osvetlenie chodieb. V areáli školy máme zrenovované volejbalové ihrisko, 
vybudované nové futbalové ihrisko, nové ihrisko pre ŠKD s preliezkami a altánok. V oboch 
pavilónoch však stále zostáva nevyhovujúca 40 ročná elektrická rozvodná sieť, osvetlenie a 
v niektorých triedach aj zlá podlaha. 
 
 
11..  PPLLNNEENNIIEE  UUKKAAZZOOVVAATTEEĽĽOOVV  PPLLÁÁNNUU  AA  RROOZZPPOOČČTTUU      
 

A. Plán práce:  
 
Stav zamestnancov k 31. 12. 2012 
/priemerný prepočítaný evidenčný počet/ :         58,51 
Z toho: 

 ZŠ   – pedagogickí zamestnanci:   37,53 
– nepedagogickí zamestnanci:             9,30 

 ŠKD         11,69 
 

B. Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy  a ostatné 
osobné vyrovnania, priemerná mzda za rok 2012 

 
Finančné prostriedky na mzdy a platy boli vyplácané v súlade so Zákonom o odmeňovaní 

zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2005  v znení neskorších predpisov 
a v súlade so znením Zákona o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. Upravený rozpočet, 
ako aj celkové čerpanie mzdových prostriedkov uvádzame v tabuľke č. 3.  

Priemerná mzda k  31. 12. 2012  bola vo výške 751,93 €.  Osobné príplatky boli vyplatené vo 
výške 25 990,26 €, z  toho 13 488,64 € boli osobné príplatky za  práce nad rámec pracovnej zmluvy 
v zmysle §10 písm. ods.1  zákona NR SR č. 553/2003 Z. z,  Odhliadnuc od tejto čiastky bol priemerný 
osobný príplatok na jedného zamestnanca na mesiac 17,81 €. Odmeny boli vyplatené v celkovej 
výške 45 532,- €. V tomto je však zahrnutá aj odmena 166,- € vyplatená zo zdrojov zriaďovateľa. 
Priemerná odmena bez  účelovo určenej odmeny zriaďovateľa bola na jedného zamestnanca 778,19 
€. Žiadne ďalšie mzdové prostriedky neboli našim zamestnancom vyplácané.  
 

Upravený rozpočet, ako aj celkové vyhodnotenie čerpania mzdových prostriedkov uvádzame 
v nasledujúcej tabuľke:  
 
Tabuľka č. 3 
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ukazovateľ  
merná 

jednotka 

upravený 
rozpočet 
2012 v €  

Skutočnosť 
k 31. 12. 

2012 

% 
plneni

a  

tarifné platy € 434 942,46  434 942,46  100 
Príplatky € 47 467,88  47 467,88  100 
v tom: osobný príplatok  € 25 990,26  25 990,26  100 
odmeny  € 45 532,00  45 532,00  100 
v tom: jubilejné odmeny   0,00  0,00  0 
mzdové prostriedky spolu  € 527 942,34  527 942,34  100 
priem. prep. počet zam. osoby    58,51  0 

priemerná mzda  € 751,93  751,93  0 

Spracoval: Ing. Zuzana Rovňáková    
 

Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne boli odvádzané v zmysle príslušných 
predpisov.   

 
C. Čerpanie finančných prostriedkov na dohody, pracovné činnosti, za ktoré boli 

vyplatené  
 

Dohody o pracovnej činnosti uzatvorené na vedenie záujmových krúžkov sa vyplácali 
z finančných prostriedkov poskytnutých na vzdelávacie poukazy spolu vo výške 4 920,50 €. Ďalšie 
dohody mimo pracovného pomeru boli vyplatené v celkovej výške 1 306,54 €.  Všetky uzatvorené 
dohody uvádzame podľa evidencie dohôd.  
 
DOHODY o VYKONANÍ PRÁCE 

  meno 
dátum 

uzatvorenia 
činnosť 

1. Mgr. Peter Švatarák 16.1.2012 web stránka projektu PUPILS_Comenius 

2. PhDr. Anna Kretíková 7.5.2012 zastupovanie v ŠKD 

3. Ing. Zuzana Rovňáková 8.6.2012 vedenie agendy k projektu Comenius 

4. PhDr. Anna Kretíková 8.6.2012 zastupovanie v ŠKD 

5. Žitný Peter 2.7.2012 záhjradnícke práce - NENASTÚPIL 

6. Tomáš Hotový 13.7.2012 vymaľovanie oplotenia školy 
 
DOHODY o PRACOVNEJ ČINNOSTI 

  meno 
dátum 

uzatvorenia 
činnosť 

1.  Mgr. Gemanová Eva, PhD. 19.9.2012 vyučovanie evanjelického náboženstva 
2.  Mgr. Martin Schon 26.9.2012 výučba v krúžku bedmintonovom 
3.  PaedDr. Silvia Gajdošová 2.11.2012 výučba v krúžku Foloorbal 
4. Mgr. Jánska Monika 2.11.2012 výučba v krúžku Turistickom 
5. Váňa Jiří 2.11.2012 výučba v krúžkoch_Fotoškol YCD, Kung Fu 

Panda  
6. Ing. Žlnková Mária 2.11.2012 výučba v krúžku Čítanie po anglicky 
7. Mgr. Beatrica Máleková 2.11.2012 výučba v krúžku Cvičenia zo Sj 
8. Mgr. Peter Švatarák 2.11.2012 výučba v krúžku Informatickom a krúžku 

Počítačová grafika  
9. Mgr. Eva Michalčíková 2.11.2012 výučba v krúžku Anglická gramatika 
10. Mgr. Lucia Pálová 2.11.2012 výučba v krúžku Cvičenia z Matematiky 
11. Mgr. Imrich Práznovský 2.11.2012 výučba v krúžku Volejbal 
12. PaedDr. Katarína Procházková 2.11.2012 výučba v krúžku Zborový spev 
13. Mgr. Dubinová Dagmar 2.11.2012 výučba v krúžku Športové hry 
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  22..  PPLLNNEENNIIEE  UUKKAAZZOOVVAATTEEĽĽOOVV  RROOZZPPOOČČTTUU    
 
Súhrnný prehľad plnenia ukazovateľov rozpočtu uvádzame v nasledujúcej 
tabuľke č. 1:  
 
Tabuľka č.1 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 
2012 v € 

Upravený 
rozpočet 
vrátane 

rozpočtových 
opatrení v €  

Skutočnosť k 
31. 12. 2012   

v €  
% plnenia 

1. Príjmy spolu 81 293 83 874 109 107,71 134% 
poplatky a platby z predaja 
služieb  81 293,00 83 874,13 82 734,67 102% 

v tom: podpoložka 223002 34 500 42 820 41 573,97 121% 

podpoložka 223003 0 0 0,00 x 

príjem z prenájmu  212 46 793 41 054 41 054,13 88% 
úroky z dom. úverov, vkladov 243 0 0 14,97 x 

ostatné príjmy 292 0 0 91,6 x 

granty 311 0 0 24873,04 x 

Z rozpčtu VUC 312008 0 0 1500 x 

2. Odvod príjmov MČ x x  108 918,88   

          

3. Výdavky spolu  704 088,00 920 215,14 920 215,14 100,00 

bežné výdavky 704 088,00 903 030,29 903 030,29 100,00 

kapitálové výdavky  0,00 17 184,85 17 184,85 100,00 

          

4. Dotácie MČ 689 240,00 920 274,85 920 274,85 100,00 

na prevádzku  111 953,00 203 926,04 203 926,04 100,00 

na mzdy a odvody 577 287,00 714 902,81 714 902,81 100,00 

na bežné transféry 0,00 1 446,00 1 446,00 100,00 

na hmotnú núdzu 0,00 0,00 0,00   

Spracoval: Ing. Zuzana Rovňáková 
 

Príjmy 
 

Na rok 2012 sme mali schválený rozpočet príjmov vo výške 81 293,- €. Reálne sme ho 
naplnili na 134 % výškou 109 107,71 €.  Príjmy školy boli dané uzatvorenými nájomnými 
zmluvami, počtom detí prihlásených do ŠKD a vzťahmi so subjektmi mimo verejnej správy, ktoré 
môžu škole poskytnúť dary a granty. Najväčšia možnosť ovplyvnenia výšky príjmov do rozpočtu je 
v oblasti prenájmov priestorov školy. Vďaka výrazným racionalizačným opatreniam v rámci 
vyučovacieho procesu a pretrvávajúcim dobrým vzťahom s externými subjektmi mala škola v roku 
 2012 príjmy z prenájmov vo výške 41 054,13 €, čo je o 4,6 % viac ako v roku 2011 (39 241,32 
€). Zachoval sa teda stúpajúci trend z predchádzajúcich rokov. 
 
 
Celkovo sme plnili príjmy nasledovne:  
z prenájmov v celkovej výške  41 054,13 € 
poplatky za ŠKD vo výške   41 573,97 €.  
Všetky takto získané finančné prostriedky sme odviedli na účet Miestneho úradu a príjmy 
z prenájmov nám boli v plnej výške vrátené k použitiu v roku 2012. K 31.12.2012 sme na príjmovom 
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účte vykazovali zostatok 188,83 €.  Tvorili ho úroky z účtov vedených vo VÚB, a.s. a časť 
neodvedených poplatkov za ŠKD. 
 

Výdavky 
 

Výdavky organizácie tvoria výdavky na prevádzkové a osobné náklady. Osobné náklady 
predstavujú finančné prostriedky čerpané na mzdy zamestnancov, povinné odvody do zdravotných 
poisťovní a sociálnej poisťovne, odchodné a náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti. 
Prevádzkové náklady zahŕňajú platby za energie, materiál: kancelárske potreby, čistiace potreby, 
interiérové vybavenie, knihy, časopisy, učebné pomôcky, výdavky na výpočtovú techniku a jej 
údržbu, údržbu budovy, údržbu kancelárskej techniky a ďalšie služby: telefóny, poštovné, povinná 
deratizácia, odvoz odpadu, poplatky za vedenie účtu, revízie, OON, sociálny fond atď.  

Všetky naše výdavky sme uhrádzali z poskytnutých dotácií z Miestneho úradu Bratislava – 
Ružinov. Na pokrytie výdavkov sme okrem pridelených normatívnych prostriedkov použili aj financie 
z prenájmov priestorov školy, zo vzdelávacích poukazov a mimorozpočtových zdrojov. Finančné 
prostriedky na asistentov učiteľa nám neboli poskytnuté.  

Finančné prostriedky v zmysle § 23 zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy sme získali z grantov a darov. Rozdelenie čerpania týchto finančných prostriedkov 
uvádzame osobitne v časti B.2. 

 Členenie výdavkov na osobné náklady sme uviedli v bode 1., tab. č. 3 tejto správy a 
prevádzkové výdavky sme čerpali v týchto oblastiach rozpočtovej klasifikácie :  
 

1. cestovné náhrady /631/ 
2. energie /632/  
3. materiál /633/   
4. prepravné a nájom dopravných prostriedkov /634/ 
5. údržbu /635/  
6. ostatné všeobecné služby / 637/  

 
1.  cestovné náhrady /631/ 
Cestovné náhrady sme vyplatili našim zamestnancom vyslaným na pracovné cesty v zmysle 

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách spolu vo výške 14 465,74 €.  
Do zahraničia – Moldavsko boli vyslaní naši učitelia a žiaci kvôli realizácii projektu ACES.  Z grantu 
agentúry SAAIC v rámci programu Socrates – Comenius boli kryté cestovné výdavky na mobility 
k projektu PUPILS do Fínska, Francúzska, Belgicka a Poľska vo výške 13 224,40 €. 
  

2. výdavky na energie, vodu a komunikácie /632/  
Výdavky v rámci tejto ekonomickej klasifikácie tvoria najpodstatnejšiu časť čerpania nášho 
rozpočtu. Výdavky sme uhrádzali na základe vystavených faktúr od dodávateľov v celkovej výške 
60 963,61 € v nasledujúcej štruktúre: 
 

 
2012 2011 zmena 2012 

oproti 2011 

elektrická energia  11 462,99  10 992,33  104,28% 

tepelná energia  40 697,65  21 391,93  190,25% 

plyn 113,00  108,21  104,43% 

vodné, stočné  6 082,68  4 669,12  130,27% 

telefón 2 247,09  1 973,80  113,85% 

poštovné  360,20  379,12  95,01% 

spolu 
60 

963,61  41 525,51  146,81% 

Spracoval: Ing. Zuzana Rovňáková   
 

3. materiál /633/   
Najpodstatnejšiu časť čerpania rozpočtu v rámci položky 633 – materiál tvorí čerpanie na 
podpoložkách: 

633001 – Interiérové vybavenie – 14 091,65 €, do tried boli zakúpené nové lavice, 
stoličky, tabule a skrine. 

633002 – Výpočtová technika, triedy boli vybavené novými notebookmi a dataprojektormi  
v hodnote 5 129,09 €. 
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633004 – Vybavenie prevádzkových priestorov v celkovej hodnote 4 542,68 € (preliezky, 
školský zvonček, plátna k dataprojektorom, vybavenie miestností) 

633006 – Všeobecný materiál – 9 153,99 €, v rámci ktorého sme financovali tonery, 
čistiace potreby, elektro-vodo-inštalačný materiál, vybavenie telocviční  

633009 – Knihy časopisy, noviny 3 015,34 €, kde sme najpodstatnejšiu  časť výdavkov 
vyčerpali na zabezpečenie učebníc pre výučbu cudzích jazykov a ostatných chýbajúcich kníh, 
zabezpečenie vhodných učebných pomôcok, materiálového vybavenia kabinetov a odbornej 
pedagogickej literatúry za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu 

633016 – Reprezentačné - 1 215,40 €, výdavky na upomienkové predmety pre partnerské 
školy v rámci prebiehajúcich projektov, cateringové zabezpečenie školských reprezentačných akcií, 
najmä  45. výročie školy 

633018 – Licencie – obnova a zakúpenie licencií pre mzdový a účtovný  SW, aSc rozvrhy, 
Dochádzku, Virtuálnu knižnicu, systém e-škola v hodnote 1 443,30 €. 

 
4. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov /634/ 
V rámci tejto položky šlo o výdavky na zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na školské a 

projektové akcie.  
 
5. údržba /635/  
Na údržbu budovy a zariadení školy sme použili finančné prostriedky spolu vo výške 31 

888,02 €.  Z toho: 

 

2012 2011 

zmena 
2012 
oproti 
2011 

údržba SW 1 449,80  726,00 199,70% 

údržba výpočtovej techniky 1 061,55  2 254,72 47,08% 

údržba LAN 1 043,70  0,00 x 

údržba kanc. strojov, prístrojov a zariadení:  2 275,35  2 934,19 77,55% 

údržba telekomunikačnej techniky 253,94  432,57 58,70% 

údržba výmenníkovej stanice 512,32  29,50 1736,68% 

údržba rozvodov el., vody, TÚV 5 884,61  691,02 851,58% 
údržba priestorov školy, podlahy, svietidlá, exteriér, 
chodníky 

19 
406,75  

16 
729,45 116,00% 

spolu 
31 

888,02  
23 

797,45 134,00% 
Spracoval: Ing. Zuzana Rovňáková    

 
6. ostatné všeobecné služby / 637/  

Pod položkou ostatné všeobecné služby sú zahrnuté výdavky na školenia, inzerciu, odvoz 
odpadov, revízie a kontroly zariadení, poplatky za vedenie účtov, príspevok zamestnávateľa na 
stravovanie, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru atď. . 
Časť týchto výdavkov vyplýva z nutnosti dodržiavania právnych predpisov, časť zo zabezpečenia 
prevádzkyschopnosti .  

Spolu sme v rámci tejto položky minuli 35 904,14 € z toho: 
 

 

2012 2011 zmena 2012 
oproti 2011 

školenia  657,20  303,80  216,33% 

kopírovacie služby 1 664,13  157,25  1058,27% 

videozáznam 45.výročie 150,00  0,00  x 

odvoz a likvidácia odpadu 3 280,20  2 092,78  156,74% 

čistenie, upratovanie 466,80  86,09  542,22% 

deratizácia 84,00  84,00  100,00% 

revízie  (kotolňa, el. zariadenia) 1 489,86  1 508,37  98,77% 

remeselné služby 158,49  74,83  211,80% 
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lekárske prehliadky, potvrdenia pre pedagógov 34,00  28,00  121,43% 

služby spojené s BOZP 390,48  341,67  114,29% 

elektronická ochrana objektu 836,67  1 133,88  73,79% 

poplatky za vedenie bankových účtov 858,55  1 286,80  66,72% 

poplatky súdne, správne... 394,60  0,00  x 

manká a škody 26,91  67,14  40,08% 

príspevok stravovanie zamestnancov 9 768,27  6 988,44  139,78% 

poistné za poistenie budovy, žiakov, zamestnancov 3 870,28  3 073,70  125,92% 

prídel do sociálneho fondu 5 546,66  4 022,11  137,90% 

odmeny za dohody o vykonaní práce (OON) 6 227,04  5 586,20  111,47% 

spolu 35 904,14  
26 

835,06  145,42% 

Spracoval: Ing. Zuzana Rovňáková    

 
B.1 Čerpanie vzdelávacích poukazov  

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy nám boli poskytnuté celkom vo výške 16.112,- €, čo 
je o 16% viac ako v roku 2011. Z toho boli vyplatené mzdy za dohody o pracovnej činnosti 
a uhradené bežné výdavky na prevádzku školy.  
 

 2012 2011 zmena 2012 
oproti 2011 

vybavenie a prevádzka pre ŠKD 957,00  0,00    

materiál pre výchovu a vyučovanie 114,73  23,00    

knihy, časopisy, noviny 0,00  78,00    

údržba priestorov školy 553,92  0,00  

vodné, stočné 0,00  468,00  

el. energia 0,00  3 388,00  

energie - teplo 7 427,99  5 448,00   

interiérové vybavenie 2 137,86  0,00    

OON- dohody 4 920,50  4 446,00    

spolu 
16 

112,00  
13 

851,00  116,32% 

Spracoval: Ing. Zuzana Rovňáková    
 
B.2 Čerpanie mimorozpočtových zdrojov 

 
V roku 2012 sme z grantov a darov získali  26 372,04 €, čo je o 69% viac ako v roku 2011. 

Viac ako 50% z týchto prostriedkov bolo použitých v rámci projektu Socrates Comenius, ktorý sa 
financuje formou grantu agentúra SAAIC. Zvyšok financií z ostatných darov bolo použitých v súlade 
s účelom, na ktorý boli poskytnuté a časť podľa aktuálnych potrieb školy. Podrobnejší rozpis je v 
nasledujúcej tabuľke: 
 

  2012 

631002 Cestovné 13 224,40  

632 xxx Energie 984,15  

633001 Interiérové vybavenie 682,80  

633002 Výpočtová technika 630,00  

633018 Licencie 399,00  

633006 materiál údržba, rozvody 280,95  

633009 Knihy, časopisy, noviny 216,71  

634004 Nájom dopravných prostriedkov 107,00  

635002 Údržba VT 569,84  

637004 Všeobecné služby, tlač, tepovanie herne 670,19  
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637015 Poistné 1 445,00  

637027 Odmeny mimoprac. pomery 100,00  

bežné výdavky spolu 19 310,04  

713001 Interiérové vybavenie 1 200,00  

713002 Výpočtová technika 2 994,00  

713004 Zariadenia, preliezky ihrisko 2 868,00  

kapitálové výdavky spolu 7 062,00  

výdavky z vlastných príjmov spolu 26 372,04  

Spracoval: Ing. Zuzana Rovňáková  
 

V roku 2012 sme vďaka výbornej spolupráce s rodičmi získali nielen peňažné dary, ktoré sú 
zahrnuté v rozpočte školy ako mimorozpočtové príspevky, ale rodičia nám zakúpili aj veľa rôznych 
pomôcok a uhradili za nás viacero projektov, do ktorých sme sa zapojili. Spolu sme takto získali od 
Rodičovského združenia na požiadavky 22 091,04 € a na projekty cez 2% z daní sme získali 11 512,37 
€. Spolu teda 33 603,41 €. 
 

rok požiadavky/nákup 2% dane spolu 
2009 16 555,35 € 1 299,00 € 17 854,53 € 
2010 15 287,51 € 4 953,27 € 20 240,81 € 
2011 12 265,62 € 20 122,62 € 32 388,24 € 
2012 22 091,04 € 11 512,37 € 33 603,41 € 

 
B.3 Čerpanie príjmov z prenájmov 

V roku 2012 sme z prenájmov získali 41 145,73 €, je to o 5 % viac ako v roku 2011. Toto je 
oblasť príjmov, ktorú môže škola v najväčšej miere ovplyvniť, zároveň je aj najvýznamnejším 
zdrojom financovania obnovy školského zariadenia, vybavenia učební a ostatných priestorov. Škola 
sa vo väčšej miere dostáva do povedomia verejnosti, prezentuje sa na vysokej úrovni a to sa 
adekvátne odzrkadľuje aj na maximálnom záujme o využívanie priestorov v čase mimo vyučovania. 
 Podrobný rozpis použitia vlastných príjmov (okrem mimorozpočtových) v porovnaní s r. 2011 uvádza 
tabuľka:    
 

    
2012 2011 

zmena 
2012 oproti 

2011 

631002 Cestovné zahraničie 1 008,00  507,00  198,82% 

632001 Energie 1 515,48  0,00  x 

633001 Interiérové vybavenie 5 238,33  27 222,00  19,24% 

633002 Výpočtová technika 723,60  0,00  x 

633004 IT, kanc., prevádzkové vybavenie 2 683,26  135,00  1987,60% 

633006 materiál údržba budovy 462,93  221,00  209,47% 

633009 Knihy, časopisy, noviny 417,14  236,00  176,75% 

633016 Reprezentačné 1 199,80  155,00  774,06% 

634004 Prepravné 1 045,06  3 388,00  30,85% 

635004 Údržba rozvodov. el. energie  4 843,74  664,00  729,48% 

635006 Údržba priestorov školy 9 848,75  134,00  7349,81% 

635010 Údržba rozvodov LAN 798,72  0,00  x 

636002 Nájomné, športové zariadenia 4 000,00  0,00  x 

637004 Služby - tlač, oblkad jedáleň, video 45. výročie 1 277,04  0,00  x 

637014 Stravovanie 70,00  0,00  x 

bežné výdavky spolu 35 131,85  32 662,00  107,56% 

713001 Interiérové vybavenie 4 915,08  5 002,00  x 

713002 Výpočtová technika 500,00  698,00  x 

713004 Prev.strojov,prístr.,zariad.-digestor, fréza, PC 598,80  730,00  x 

kapitálové výdavky spolu 6 013,88  6 430,00  93,53% 



 
 37 

výdavky z vlastných príjmov spolu 41 145,73  39 092,00  105,25% 

Spracoval: Ing. Zuzana Rovňáková    
 
Celkové vyhodnotenie čerpania všetkých rozpočtových prostriedkov uvádzame v tabuľke č. 2: 

ukazovateľ 
Upravený 
rozpočet 
2012 v €  

Skutočnosť              
k 31. 12. 
2012 v €  

% 
plnenia  

Skutočnosť              
k 31. 12. 
2011 v €  

index    
=2012/2011 

200 Nedaňové príjmy 83 874,13  82 734,67  98,64 74 690,52  1,1 

z toho:            

212 príjem z prenájmu 41 054,13  41 054,13  100,00 39 241,32  1,0 

223 poplatky a platby z predaja služieb 0,00  0,00  0,00 0,00  x 

223002 za jasle, mat. školy a družiny 42 820,00  41 573,97  97,09 31 641,65  1,3 

223003 za stravné 0,00  0,00  x 0,00  0,0 

243 Z účtov finančného hospodárenia 0,00  14,97  x 15,87  0,9 

292 Ostatné príjmy  0,00  91,60  x 3 791,68  0,0 

            

600 Bežné výdavky  903 030,29  903 030,29  100% 795 067,79  0,0 

z toho:            

610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost.os.vyr.  527 942,34  527 942,34  100% 458 864,20  1,2 

z toho:            

611 tarifný plat vrátane náhrad 434 942,46  434 942,46  100% 388 351,12  1,1 

612 príplatky 47 467,88  47 467,88  100% 38 348,08  1,2 

614 odmeny 45 532,00  45 532,00  100% 32 165,00  1,4 

620 Poistné zamestnancov a NÚP  184 069,04  184 069,04  100% 158 792,85  1,2 

630 Tovary a ďalšie služby  187 610,81  187 610,81  100% 173 317,71  1,1 

z toho:            

631 Cestovné náhrady 14 784,30  14 784,30  100% 11 356,42  1,3 

632 Energia, voda a komunikácie  60 963,61  60 963,61  100% 39 398,36  1,5 

v tom:            

elektrická energia  11 465,99  11 465,99  100% 10 992,33  1,0 

plyn 113,00  113,00  0% 108,21  0,0 

tepelná energia 40 196,01  40 196,01  100% 21 391,93  1,9 

vodné,stočné  6 082,68  6 082,68  100% 4 552,97  1,3 

633 Materiál  38 880,68  38 880,68  100% 52 968,46  0,7 

634 Dopravné  1 152,06  1 152,06  100% 3 747,95  0,3 

635 Rutinná a štandardná údržba 31 888,02  31 888,02  100% 32 995,95  1,0 

636 Nájomné za prenájom 4 038,00  4 038,00  100% 708,11  x 

637 Služby  35 904,14  35 904,14  100% 32 142,46  1,1 

642 Odchodné, odstupné, úrazy, PN do 10 dní  3 408,10  3 408,10  100% 4 093,03  0,8 

700 Kapitálové výdavky  17 184,85  17 184,85  0 380 340,20  0,05  

z toho:            

710 Obstarávanie kapitálových aktív  17 184,85  17 184,85  0 380 340,20  0,0 

z toho:            

712 Budov, objektov aebo ich častí 0,00  0,00  0 372 569,56  0,0 

713 Nákup kanc.strojov, prístrojov a zariadení  14 064,85  14 064,85  0 7 770,64  0 

716 Prípravná a projektová dokumantácia 3 120,00  3 120,00  0 0,00  0 

Výdavky spolu /600+700/ 920 215,14  920 215,14  100% 1 175 407,99  0,8 

z toho:            

Použitie prostriedkov z dar.účtu  26 373,04  26 373,04  100% 15 625,55  1,7 
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Použitie navŕšenia rozpočtu z príjmov  - bežné 
výdavky 35 131,85  35 131,85  100% 36 476,90  1,0 

Použitie navŕšenia rozpočtu z príjmov - kapitálové 
výdavky 6 013,88  6 013,88  100% 6 430,10  0,9 

Spracoval: Ing. Zuzana Rovňáková      
 
Na dieťa v hmotnej núdzi nám tento rok neboli pridelené žiadne finančné prostriedky.                               

  
33..  VVYYČČÍÍSSLLEENNIIEE  NNEEPPRROODDUUKKTTÍÍVVNNYYCCHH  NNÁÁKKLLAADDOOVV    

 
V roku 2012 škola vykázala neproduktívne náklady vo výške 26,91 €. Šlo o penále vyčíslené 

sociálnou poisťovňou za oneskorené úhrady odvodov v roku 2012. 
 
44..  AA..  ZZÁÁVVÄÄZZKKYY      
 

Základná škola k 31.12.2012 neeviduje žiadne záväzky vyplývajúce z pracovno - právnych 
a dodávateľsko – odberateľských vzťahov. 

  
44..BB..  PPOOHHĽĽAADDÁÁVVKKYY  
 
 K 31.12.2012 evidujeme neuhradenú pohľadávku vo výške 1 027,29 € voči spoločnosti 
Bluefox, s.r.o. – bývalého prevádzkovateľa školského bufetu, za nezaplatené nájomné roku 2008. 
V roku 2009 bola v rámci účtovníctva k tejto pohľadávke robená opravná položka vo výške 25%, 
keďže sa vzhľadom na celkovú dobu „po splatnosti“ stala rizikovou a škola skúma právne možnosti 
na vymoženie dlhu. V roku 2010 ani 2011 nebola ďalšia opravná položka na základe odporúčania 
právneho zástupcu školy zaúčtovaná.  
  
55..  FFOONNDDYY  AA  ÚÚČČTTYY  OORRGGAANNIIZZÁÁCCIIEE  
 
Počiatočný stav k 1. 1. 2012 1 470,12  
tvorba:   
Povinný prídel  5 546,66  
ostatné príjmy  0,00  
tvorba 2011 spolu 5 546,66  
čerpanie:    
regenerácia pracovnej sily  0,00  
stravovanie 805,87  
odmeny pri životnom a prac. jubileu  1 032,00  
sociálna výpomoc 0,00  
ostatné   1 666,09  
čerpanie 2012 spolu 3 503,96  
Zostatok k 31. 12. 2012 3 512,82  

Spracoval: Ing. Zuzana Rovňáková  
 

B . Účty organizácie 
 
Stav účtov organizácie k 31. 12. 2012: 
1. príjmový účet  188,83 €  
2. výdavkový účet    59,71 €  
3. depozitný účet      0,00 € 
4. darovací účet     0,00 € 

 
 
  
  
ZZÁÁVVEERR    
  

Základná škola Pavla Marcelyho v roku 2012 použila na zabezpečenie svojej prevádzky 
finančné prostriedky poskytnuté od zriaďovateľa na prenesený výkon a originálne kompetencie 
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a tiež vlastné príjmy z prenájmov, darov a grantov. Rozhodnutia o ich použití vychádzali 
z príslušných právnych predpisov a nevyhnutných potrieb školy. Predpísané tabuľky určené 
„postupom k vypracovaniu rozborov hospodárskej činnosti“ sú zapracované do správy.  

Maximálne sme sa snažili využívať priestory školy v čase mimo vyučovania a dobré vzťahy 
s rodičmi a ostatnými subjektmi mimo verejnej správy, lebo to je jediný zdroj príjmov, ktorý 
dokáže škola svojím postojom, prezentáciou a výsledkami ovplyvniť.  

Pokračujúci stúpajúci trend nárastu príjmov z týchto zdrojov oproti rokom 2009 až 2011 
hovorí sám za seba. Tieto prostriedky v prvom rade využívame na inovovanie vybavenia školy: 
kabinetov, tried, učební, telocvične. Zariadenie školy je staré vo väčšine prípadov 45 rokov a už 
dávno nespĺňa bezpečnostné a prevádzkové požiadavky dnešnej doby. Pre zvyšovanie kvality 
vyučovania je dôležité nielen ďalšie vzdelávanie učiteľov, ale aj jej prevádzkovo technické 
vybavenie.  

Za 3,5 roka (od júla 2009) bolo u nás do prevádzkového vybavenia  investovaných 
103 997,31 € z vlastných príjmov školy. Za túto dobu je to viac ako 10 násobný nárast oproti 
celému predchádzajúcemu päťročnému obdobiu.  

Darí sa nám postupne modernizovať školu a zároveň uhrádzať všetky záväzky z dodávateľsko 
– odberateľských vzťahov načas.  V tomto trende chceme pokračovať a realizovať ďalšie plány.  

 
 

 
                         Mgr. Gabriel Kalna  

                                         riaditeľ školy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha:  
Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2012: 
 

výdavkový účet 
č.ú.: 

1639822456/0200 

výdavky za rok 2012 920 215,14 € 
v tom: mimorozpočtové bežné výdavky 19 311,04 € 
            z odvedených príjmov  35 131,85 € 
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            z odškodnenia z poisťovne 0,00 € 
            z rozpočtu MČ - bežné výdavky 4 141,08 € 
            kapitálové výdavky z vlastného rozpočtu + z MČ + darov 13 075,88 € 
konečný stav účtu k 31. 12. 2012 59,71 € 
odvod na účet MÚ Ružinov dňa 21/01/13 (finančné vysporiadanie) 59,71 € 

zostatok  0,00 € 
    

príjmový účet 
č.ú.: 

1639819951/0200 

odvody príjmov v r. 2012 na účet MÚ Ružinov 108 918,88 € 
KS účtu k 31. 12. 2012 188,83 € 
odvod na účet MÚ Ružinov dňa 21/01/13 (finančné vysporiadanie) 188,83 € 

zostatok na účte 0,00 € 
    

depozitný účet NEMÁME 

  0,00 € 
  0,00 € 
  0,00 € 

  0,00 € 
    

účet strediska školská jedáleň  NEMÁME 
    

sociálny fond 
č.ú.: 

1639832558/0200 

stav na účte k 1. 1. 2012 1 470,12 € 
tvorba        - povinný prídel  5 546,66 € 
                  - ostatné príjmy  0,00 € 
čerpanie  - na stravovanie zamestnancov  805,87 € 
                  - na sociálnu výpomoc 0,00 € 
                  - na dopravu do zamestnania  0,00 € 
                  - na regeneráciu pracovnej sily  0,00 € 
                  - ostatné  2 698,09 € 

konečný stav účtu k 31. 12. 2011 3 512,82 € 

Spracoval: Ing. Zuzana Rovňáková  
 



Základná škola Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, 
Kulíškova 8, 821 08 Bratislava za školský rok 2012/2013 

 
 
 

 
 

Materiál obsahuje: 
- správa o výchovno-vzdelávacej 
činnosti 

- vyjadrenie Rady školy pri ZŠ 
Kulíškova 8 

- správa o hospodárení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladateľ: PaedDr. Antonia Snehotová 
   riaditeľ 
 
 
Spracovateľ: Mgr. Jarmila Noelová 
 štatutárny zástupca riaditeľa 
                     Mgr. Nadežda Forgáčová 
                     zástupca  riaditeľa školy  
                     primárneho vzdelávania   
 
 
 
 
 
 

September 2013 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach školy za školský rok 2012/2013 

 
 
 

I.  
a)       Základné údaje o  škole  
 
 
Názov školy  Základná škola 
Adresa  školy Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 
Telefónne číslo  02/55969950 
Faxové číslo  02/55969950 
Internetová adresa školy  www.zskuliskovaba.edu.sk 
Elektronická adresa školy admin@zskuliskovaba.edu.sk 
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 
 
            Vedúci zamestnanci školy 
 
 
Funkcia Meno a priezvisko  

Riaditeľ školy  PaedDr.Antonia Snehotová 
Zástupca riaditeľa pre primárne vzdelávanie Mgr. Nadežda Forgáčová 
Zástupca riaditeľa pre nižšie stredné vzdelávanie Mgr. Jarmila Noelová 
Vedúca školského klubu detí  Mária Pališčáková 
Vedúca školskej jedálne  Marta Šabatová 
 
 
          Údaje o rade školy  
 
 
Termín ustanovenia rady školy  06.09.2012 ––– 
 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za: 
Predseda rady školy  Mgr.Anna Holečková pedagogických pracovníkov 
Podpredseda rady školy  Mgr. Ľuba Šebianová pedagogických pracovníkov 
Zapisovateľ  Helena Kyselová nepedagogických pracovníkov 
Členovia  Ema Dudášová  rodičov 
 Alena Tarabová rodičov 
 Bc. Martin Cinger rodičov 
 Tatiana Foľvarská rodičov 
 MUDr, Vladimír Ferjenčík MČ BA – Ružinov - poslanec 
 Ing. Peter Hrapko MČ BA – Ružinov - poslanec 
 PhDr. Patrik Guldan MČ BA – Ružinov - poslanec 
 Ing. Peter Valko MČ BA – Ružinov - poslanec 
Počet zasadnutí  v šk. roku 2  
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Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Názov  Meno vedúceho  
MZ – 1.stupeň Mgr. Ľuba Šebianová 
MZ ŠKD Bc.Eleonóra Sabolová 
PK SJL a spoloč. ved. predmety Mgr. Mária Horváthová 
PK MAT a prírodoved. predmetov Mgr. Zuzana Kalmanová 
PK cudzích jazykov Mgr. Danica Gallová 
PK telesnej a športovej výchovy Mgr. Lenka Šebianová 
Gremiálna porada PaedDr. Antonia Snehotová 
Pedagogická rada, pracovná porada PaedDr. Antonia Snehotová 
Komisie inventarizačná, likvidačná, škodová, 

stravovacia, výchovná, materiálno-technická, 
komisia pre zaraďovanie žiakov do špeciálnych 
tried s NKS a integráciu do bežných tried, 
výber žiakov do športových tried 

 
 
 
b)     Údaje o počte žiakov (fyzický stav) 

 
Ročník Počet 

tried 
Počet žiakov 

k 15.9. 
Z toho začlenení Počet žiakov 

k 31.8. 
Z toho začlenení 

1. 3 35 0+6 35 1+5 
2. 3 46 0+7 45 1+9 
3. 3 38 1+4 36 5+0 
4. 3 45 5+6 44 4+6 
5. 2 34 10 32 10 
6. 2 38 10 36 10 
7. 2 32 9 31 9 
8. 1 29 7 29 7 
9. 2 37 8 34 7 

Spolu 21 334 50+23 322 54+20 
Špeciálne triedy – I.C, II.C, III.C, IV.C - s NKS (logopedické triedy), 
 - III.C počet žiakov 4, v druhom polroku trieda zrušená. ( jeden žiak tragický 
zahynul, jedna žiačka zmena školy podľa miesta bydliska, dvaja žiaci zaradení do bežných tried). 

 
 
Údaje o školskom klube detí  
 
Počet 
oddelení  

Počet žiakov k 15. 9. Počet žiakov k 31.8. Priemerná 
dochádzka 

7 142 148 113 
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c)     Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka  základnej školy  

 
Celkový počet zapísaných (február)  53 
Počet odkladov povinnej školskej dochádzky  8 
 
 
Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  
 
Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnáziá 
Počet prihlásených  4 
Počet prijatých  4 
 
 
Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 
Počet prihlásených 4 
Počet prijatých  4 
 
 
Žiaci 9. ročníka 
Gymnáziá  Počet prijatých 5 
Stredné odborné školy  Počet prijatých 29 
Konzervatórium  Počet prijatých 0 
 
 
 
d) –––––––––––––––––––– 
 
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
 
I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov  

 Trieda SJL ANJ NEJ MAT 
1. I.A 1,28 1,22   - 1,06 
 I.B 1,13 1,06   - 1,06 
 I.C 1,13 –   - 1,25 
2. II.A 1,75 1,31   - 1,31 
 II.B 1,13 1,13   - 1,20 
 II.C 1,20 Abs.   - 1,60 
3. III.A 1,67 1,50   - 1,61 
 III.B 1,55 1,47   - 1,58 
 III.C   -   -    - 
  4. IV.A 1,73 1,40   -  1,33 
 IV.B 1,36 1,29   - 1,50 
 IV.C 1,78 Abs.   - 2,00 
Ø predmetov 1,50 1,33   - 1,45 
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Školským vzdelávacím programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces 
o predmety: Tenis – v I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A,IV.B 
 Anglický jazyk - v I.A, I.B, II.A, II.B, II.C, 
 Dramatická výchova – v II.C,III.C 
 Práca s literárnym textom – v III.A, III.B,IV.A,IV.B 
 Ochrana zdravia - v III.A, III.B 
 Regionálna výchova – v IV.A,IV.B 
 
o 0,5 hod. v predmetoch Prírodoveda - v I.A, I.B, I.C 
 Etická výchova - v I.A, I.B, I.C 
 Náboženská výchova - v I.A, I.B, I.C 
 
o 1 hodinu v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra – v I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B 
 Matematika - v  II.A, II.B, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B 
 Anglický jazyk - v  III.A,III.B, IV.A,IV.B 
 
 
II. stupeň základnej školy – priemerný prospech predmetov  

Roč
. 

Trieda SJL ANJ NEJ I  MAT RUJ  NEJ II 

5. V.A 2,50 1,65 – 2,35 – – 
 V.B 2,25 1,48 – 2,27 – – 

6. VI.A 2,53 1,94 – 2,22 1,85 2,00 
 VI.B 2,67 1,93 – 2,80 1,86 2,29 

7. VII.A 2,44 1,50 – 2,44 1,80 1,85 
 VII.B 2,93 1,80 – 2,73 1,71 2,50 

8. VIII. 2,23 1,57 – 2,55 1,90 2,08 
9. IX.A 2,30 2,00 3,00 2,80 - - 
 IX.B 2,80 1,67 3,71 2,60 - - 

Ø predmetov 2,58 1,71 3,30 2,59 1,92 2,20 
 
 
Školským vzdelávacím programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces: 
o predmety 1 hod. Regionálna výchova - V.B, VI.B, VII.B 
 Práca s materiálom – V.B 
 Dramatická výchova – V.B, VI.B 
 Individuálna logopedická intervencia – V.A, V.B, VI.A, VI.B 
 (pre žiakov s VPU) – odučené v rámci určených hodín ŠkVP 
 Práca s literárnym textom - VII.B 
o predmety 2 hod. Práca s literárnym textom - VIII. (žiaci bez športovej prípravy), 
  - IX.B 
 
o 0,5 hod. v predmetoch Matematika – VII.A, VII.B 

Informatika – V.A, V.B, VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VIII. 
  IX.A, IX.B 
Etická/Náboženská výchova - VIII., IX.A, IX.B 
Chémia – v VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 
Biológia – v VII.A, VII.B 
Občianska náuka: VIII., IX.A, IX.B 
Výchova umením: VIII., IX.A, IX.B 
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o 1 hod. v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra – VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 
 Anglický jazyk - V.A, V.B 
 Ruský jazyk - VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VIII., IX.A, IX.B 
 Nemecký jazyk - VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VIII., IX.A, IX.B 

 Matematika – VI.A, VI.B, VIII., IX.A, IX.B 
o 1,5 hod. v predmetoch Matematika – V.A, V.B 
o 2 hod v predmete Športová výchova - VI.A, VII.A, 
    - VIII. (žiaci so športovou prípravou), IX.A 
o 3 hod v predmete Športová výchova v V.A 
 
 
Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný  

 Etická výchova Náboženská výchova 
1. stupeň   89   70 
2. stupeň 103   60 
Spolu 192 130 
Žiaci v zahraničí: 1. stupeň - 2 
   2. stupeň - 5 
 
 
Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy 

Počet žiakov, 
ktorí písali 

Matematika 
% úspešnosti 

Matematika  
- priemerná    
  percentuálna  
  úspešnosť v  SR 

Slovenský jazyk 
% úspešnosti 

Slovenský jazyk 
-priemerná     
  percentuálna  
  úspešnosť v SR 

34 42,83 57,54 49,47 54,47 
V deviatom ročníku počet žiakov s poruchami učenia - 7 – v testovaní pracovali podľa pokynov 
NÚCEM-u. 
 
 

Správanie – znížená známka 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Počet žiakov so stupňom 2 0 0 0 1 1 2 1 0 2 
Počet žiakov so stupňom 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Počet žiakov so stupňom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 

Ročník 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vymeškané hodiny spolu 3166 2036 2839 3192 3182 3782 3500 4534 4369 
Neospravedlnené hodiny 0 0 0 0 6 41 7 6 43 

Žiaci s počtom neospr. 
hodín viac ako 15 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 
Vymeškané hodiny spolu 11233 19367 30600 
Neospravedlnené hodiny spolu 0 103 103 
 
f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 

I. stupeň základnej školy 

Ročník trieda Učebný plán Cudzie jazyky, ktoré učíme 
1. I.A ŠkVP – tenis, ANJ, ANJ 
 I.B ŠkVP – tenis, ANJ ANJ 
 I.C ŠkVP - pre NKS –––––––- 

2. II. A ŠkVP – tenis, ANJ ANJ 
 II. B ŠkVP – tenis, ANJ ANJ 
 II.C ŠkVP - pre NKS,  

dramatická výchova, ANJ 
ANJ 

3. III. A ŠkVP – tenis, ochrana zdravia, 
práca s literárnym textom, ANJ 

ANJ 

 III. B ŠkVP – tenis, ochrana zdravia, 
práca s literárnym textom, ANJ 

ANJ 

 III. C ŠkVP - pre NKS,  
dramatická výchova 

ANJ 

4. IV. A ŠkVP – tenis, regionálna 
výchova, práca s literárnym 

textom, ANJ 

ANJ 

 IV. B ŠkVP – tenis, regionálna 
výchova, práca s literárnym 

textom, ANJ 

ANJ 

 IV. C Učebný plán s NKS ANJ 
II. stupeň základnej školy 

Ročník Trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 
V.A ŠkVP  športová trieda, 

- športová výchova 
ANJ 5. 

V.B ŠkVP – dramatická výchova, práca 
s materiálom, regionálna výchova 

ANJ 

VI. A ŠkVP  športová trieda, 
- športová výchova 

ANJ, NEJ, RUJ 6. 

VI. B ŠkVP – dramatická výchova, 
regionálna výchova 

ANJ, NEJ, RUJ 

VII. A ŠkVP  športová trieda, 
športová výchova 

ANJ, NEJ, RUJ 7. 

VII. B ŠkVP – regionálna výchova, 
práca literárnym textom 

ANJ, NEJ, RUJ 

časť - ŠkVP  športová trieda, 
športová výchova 

8. VIII. 

ŠkVP – práca literárnym textom 

ANJ, NEJ, RUJ 

IX. A ŠkVP  športová trieda, 
športová výchova 

9. 

IX. B ŠkVP – práca literárnym textom 

ANJ, NEJ, RUJ 
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g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku dňu 
koncoročnej klasifikácie 

 
Pedagogickí zamestnanci 

 Z toho  
začínajúci ped. zam. 

Z toho  
samostatní ped. zam. 

Z toho zamestnanec 
s I. atestáciou 

Z toho zamestnanec 
s II. atestáciou 

Pedagogickí 
zamestnanci školy 

0 11 16 2 

Odborní. 
zamestnanci školy 

2   2   0 0 

Spolu 2 13 16 2 
Vychovávateľ 0   7 0 0 
 
 
Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov     
Predmet Počet neodborne vyučujúcich učiteľov Dôvod neodborného vyučovania 
Hudobná výchova 1  doplnenie úväzkov 
Občianska náuka 6  doplnenie úväzkov 
Svet práce 2  nízky počet vyuč. hodín 
Technika 2  nízky počet vyuč. hodín 
Informatika 4  využitie vzdelávania MVP – 2, 

MPC – 2 
Výtvarná výchova 0 doplnenie úväzkov 
Práca s materiálom 1  doplnenie úväzkov 
   
 
 
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom roku  
 
Forma vzdelávania Počet 

vzdelávajúcich sa 
Funkčné štúdium vedúcich pracovníkov 0 
Inovačné funkčné štúdium vedúcich pracovníkov 0 
Špecializačné kvalifikačné - Výchovné poradenstvo 0 
Inovačné - Modernizácia vyučovacieho procesu 1  
Špecializačné kvalifikačné – ANJ - Štátna jazyková škola 1 
Špecializačné kvalifikačné - Koordinátor drogovej prevencie 1 
MPC – kontinuálne – inovácia predmetov 15 
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 1  
Interaktívna tabuľa 2  
MS Office 2  
 
i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

•  Aktivity organizované školou 

Deň otvorených dverí na I. stupni - január 
Tvorivé dielne v ŠKD ukážky činnosti a burzy výrobkov pre rodičov a verejnosť – 
december, marec 
Ružinovská televízia – propagácia školy k zápisu do I. roč., informácie o športovom areále 
Školy v prírode – I. stupeň  apríl a máj 
Koncoročné výlety na I. a II. stupni v máji a júni 
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Exkurzie – 6. ročník – spaľovňa odpadov v BA, 
  - 6. a 7. ročník Modra – Múzeum Ľ.Štúra, Majolika 
Športové sústredenie na Homôlke – športové triedy 5. a 7. ročník 
Školská akadémia v DK Ružinov – v júni 
Podujatia v Bibiáne, súťaž 
Zber papiera - celoročne 
Tvorba triednych časopisov, školský časopis, Bulletin 6o. výročiu školy 
Súťaž Detský čin roka 
Spolupráca s políciou – ukážky policajných akcií 
Spolupráca so Záchrannou a dopravnou službou Bratislava -  ukážky záchranárskych 
činností zdravotníkov záchrannej služby 
Návštevy predstavení v Štátnom bábkovom divadle 
Návštevy predstavení v Cultuse Nivy – mesačne ŠKD 
Putovný pohár starostu MČ – atletická súťaž - Štafety Pavla Safka – dotácia MÚ 

 
•  Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Športové súťaže v atletike, vybíjanej, basketbale, futbale, hádzanej - organizované CVČ 
Za atletikou do haly Elán – organizované asociáciou atletického zväzu 
Predmetové olympiády (MAT, CHE, ANJ, NEJ, SJL, DEJ) - organizované CVČ 
Spevácka súťaž –Slávik Slovenska - organizované CVČ 
Hviezdoslavov Kubín - organizované CVČ, organizátor ZŠ Kulíškova 
Výtvarné súťaže – inštitúcie, školy 
Matematické súťaže KLOKAN a MATBOJ  
Besedy – priebežne 4. a 9. ročník - zdravý životný štýl, proti šikane, drogová prevencia, 
 environmentálna výchova - organizované CPPPaP 
Súťažné akcie so SOŠ pre sluchovo postihnutú mládež v DOD - máj 
Dobrovoľnícke aktivity: Tehlička pre Keňu 
 Združenie Lepší svet pre znevýhodnených 
Spolupráca s Cultus NIVY, DK PRIEVOZ, DK Ružinov - návšteva divadelných a 
filmových predstavení 
Návštevy a súťaže v Miestnej knižnici – 2. – 7. ročník , Spolupráca Knižnica Ružinov 
Noc strašidiel – aktivita ŠKD 
SME v škole 
Zelený svet 2012  - Čestné uznanie 
Energia v našej škole - organizované SPP – Čestné uznanie 

 
 
j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 

Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  
realizácie 

Termín ukončenia 
realizácie 

INFOVEK MŠ SR 2001 pokračuje 
Vyčistíme svet MÚ MČ – Ružinov 2002 pokračuje 
Správaj sa normálne MV SR 2000 pokračuje 
Zdravá škola ZŠ 2007 pokračuje 
Mliečna liga ZŠ, Rajo 2008 pokračuje 
Za športom do haly ELÁN SASS 2006 pokračuje 
Štafety Pavla Safka ZŠ, MÚ Ružinov jún 2008 pokračuje 
Noc strašidiel ZŠ - ŠKD 2008 pokračuje 
Modernizácia vyuč. procesu UIPŠ máj 2009 pokračuje 
Ružinovský talent ZŠ Drieňova, MÚ 2010 pokračuje 
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Detský ombudsman Ombudsman 2010 pokračuje 
Commenius – medzinárodná 
spolupráca 

SAAIC – Národná 
agentúra Programu 
celoživotného 
vzdelávania  

2013 pokračuje 

EkoFond - platforma 
 

SPP Bratislava 2011 pokračuje 

 
 
k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI     

 V šk. r. 2012/2013 nebola na škole vykonaná žiadna inšpekčná činnosť. 
 
 
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

V ZŠ má každá trieda vlastný priestor. Škola má telocvičňu, dielne, počítačovú učebňu, 2 
učebne cudzích jazykov, pracovne špeciálnych pedagógov na individuálnu prácu 
s integrovanými žiakmi, pracovňu liečebného pedagóga, pracovňu školského psychológa, 
kabinet výchovného poradcu. ŠKD je v kmeňových triedach, chýbajú priestory pre 
samostatnú výchovnú činnosť ŠKD. 
Z dotácie v krúžkovej činnosti sme zakúpili predovšetkým športové potreby, kostýmy pre 
žiakov vystupujúcich na školskej akadémii, bulletíny propagujúce prácu žiakov, knihy do 
žiackej aj učiteľskej zbierky kníh, mapy, kancelárske potreby, doplnili sme vybavenie IKT. 
Pre potreby ŠKD sme zakúpili spotrebný materiál na výchovu a vzdelávanie. 
Súčasťou školy je školská jedáleň, zaradená je do projektu Mliečna liga, má dohodu s firmou 
BONI FRUIT. V spolupráci so Združením rodičov sme vymenili lavice a stoličky v štyroch 
triedach (I.A, I.B, III.A, VII.B) a vymaľovanie jednej triedy (VII.B). 
V spolupráci so zriaďovateľom sme vyriešili rekonštrukcia ďalších sociálnych zariadení 
revitalizáciu stromov na školskom dvore. Obnovu potrebuje fasáda budovy školy, oprava 
sekundárnych rozvodov vykurovania. Škola získala prostredníctvom združenia rodičov grant 
– Posedenie pod čerešňou. 

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

- sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za predchádzajúci kalendárny 
rok) 

 
 
n)    Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  
         školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

V rámci dlhodobej spolupráce s materskými školami (MŠ Velehradská, MŠ Budovateľská, 
MŠ Gemerská, MŠ Miletičova) sa učiteľky 1. roč. zúčastnili rodičovského združenia, kde 
konzultovali s rodičmi pripravenosť detí k zápisu do 1. ročníka. Deti MŠ sa aktívne 
zúčastnili niekoľkých otvorených hodín v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, 
matematika, telesná výchova, prírodoveda. 
Prijali sme kvalifikovaných, tvorivých  učiteľov na I. stupni a učiteľov ANJ, VYV na I. 
a II. stupni. 
V ŠkVP primárneho vzdelávania sme pokračovali s vyučovaním Tenisu (okrem 
špeciálnych tried), ANJ (okrem I.C - špeciálna trieda). V 3. roč. sme zaviedli predmety 
Práca s literárnym textom v 4. roč., predmety Regionálna výchova a Práca s literárnym 
textom. 
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V ŠkVP nižšieho strednom vzdelávania sme posilnili predmety SJL, MAT vo všetkých 
ročníkoch učíme po 5 vyučovacích hodinách, druhý cudzí jazyk po dvoch hodinách. 
Environmentálnu výchovu a kompetencie žiakov v oblasti tvorby projektov sme zvyšovali 
v prírodovedných predmetoch biológia, geografia. V športových triedach predmet športová 
príprava dopĺňame v ŠkVP 2. - 3. hodinami. V bežných tried pokračujeme v predmetoch 
Dramatická výchova a Práca s materiálom, Regionálna výchova. Pre rozvoj čitateľskej 
gramotnosti sme zaviedli v 7. – 9. ročníku predmet Práca s literárnym textom. 
V rámci modernizácie vyučovacieho procesu máme vo všetkých triedach internet, 
využívame Wifi zariadenia vlastné aj získané z projektu Infovek 2. Vyučujúci pre 
využívajú osvedčený program Virtuálna knižnica, interaktívnu tabuľu, mediálnu učebňu 
(predmety SJL, ANJ, BIO, MAT, HUV, DEJ, GEG, OBN). 
Realizujeme Ochranu človeka a prírody v Didaktických hrách na I. st. a Účelovom cvičení 
na II. stupni. 
Každoročne zriaďujeme v 1. až 4. roč. triedu pre deti s narušenou komunikačnou 
schopnosťou. Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe 
odborných vyšetrení poskytujeme odbornú starostlivosť počas celej školskej dochádzky na 
našej škole v súlade so školským zákonom 245/2008Z.z.. Žiakom sa venuje aj liečebná 
pedagogička na základe potrieb dieťaťa. V priebehu školského roka z dôvodu tragického 
skonu žiaka špeciálnej triedy sme museli zrušiť III.C triedu pre nízky počet žiakov. 
Skvalitňujeme pohybovú zdatnosť našich žiakov v primárnom vzdelávaní na hodinách 
telesnej a športovej výchovy, tenisu a v rámci krúžkovej činnosti v krúžkoch pohybové hry 
a vybíjaná. 
V nižšom strednom vzdelávaní rozvíjame schopnosti športovo talentovaných žiakov, 
prijímame ich do športových tried so ŠkVP pre športové triedy – A triedy. Uskutočnili sme 
športové sústredenie na Homôlke, s miestnou školou vo Valaskej Belej sme zorganizovali 
športové dopoludnie. V rámci krúžkovej činnosti poskytujeme pre deti zaujímavé športy – 
florbal, basketbal.  
Usmerňujeme žiakov pri výbere ďalšieho štúdia na stredných školách. 
Spolupracujeme s odbornými pracoviskami CPPPaP, SŠPP, CVČ ESKO, Políciou, SOŠ 
pre sluchovo postihnutú mládež. 
V rámci plnenia ustanovení školského zákona 245/2008 Z.z. a zákona o pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancoch 317/2009 Z.z. umožňujeme pracovníkom 
ďalšie vzdelávanie podľa plánu, prípadne ďalšie v súlade s potrebami školy a potrebami 
zamestnancov – zvýšenie a rozšírenie kvalifikácie. 
Zlepšili sme podmienky v ŠJ – odstránili sme havarijný stav prístreška na odpad zo ŠJ,         

 
 
o) Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 
 
� dobré výsledky 

- práca učiteľov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní žiakov na vyučovaní, ale aj mimo 
vyučovacích hodín; 

- práca učiteľov na vyučovacích hodinách s integrovanými žiakmi; 
- práca špeciálnych pedagógov vo vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami v triedach 

v rámci primárneho a nižšieho stredného vzdelávania; 
- rozvoj talentu a nadania žiakov – zapájanie do vedomostných a športových súťaží; 
- mimoriadne dobré výsledky žiakov v športových súťažiach v atletike, basketbale, futbale; 
- práca učiteľov a odborných pracovníkov - tvorba ŠkVP, VVP, IVVP, IVP; 
- zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov kontinuálnym vzdelávaním; 
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- vyučujúci poskytujú pedagogickú prax študentom fakúlt Univerzity Komenského formou 
náčuvov, ale aj riadením praxe študentov. Škola má udelený štatút Fakultná škola 
Pedagogickej fakulty UK; 

- zapojenie štyroch pedagógov do projektu Modernizácia vyučovacieho procesu, z nich 
traja už ukončili vzdelávanie; 

- úspešné zapojenie žiakov a učiteľov do environmentálnych súťaží – ocenení učitelia, 
ocenená škola; 

- zapojenie školy do medzinárodného programu spolupráce škôl Commenius 
- skvalitnenie komunikácie s rodičmi prostredníctvom internetovej žiackej knižky; 
- inovácia a modernizácia vyučovania s použitím IKT učiteľmi a samotnými žiakmi, 

v rámci spolupráce s rodičmi sme získali počítače do učebne cudzích jazykov, máme 
prístup k internetu v každej triede, rozšírenie internetovej siete v budove školy – wifi 
pokrytie na I. a II. poschodí; 

- zlepšenie stavu budovy a hygieny, vybavenosti učebnými pomôckami, nábytkom; 
- vytváranie a zdokonaľovanie zdravého prostredia školy a tried v spolupráci s rodičmi, so 

zriaďovateľom; 
- prezentácia školy – web stránka školy, internet, fotodokumentácia, TV vysielanie; 

- pravidelné vzdelávanie zamestnancov v oblasti školskej legislatívy, poskytovanie 
sociálnych vymožeností na škole (vernostné, podpora zamestnancov, jubileá, príspevok 
na stravovanie, vstupeniek na kultúrne podujatia); 

- veľmi dobrá spolupráca s výborom Združenia rodičov, oceňujeme ústretovosť v riešení 
problémov školy (aktívna výchovná a stravovacia komisia), spolupráca pri projektoch 
školy; 

- aktívny záujem Rady školy (poslanci MZ – MUDr, Vladimír Ferjenčík, Ing. Hrapko, Dr. 
Guldán, Ing. Peter Valko) o riešenie problémov školy. 

- veľmi dobrá spolupráca s OZ na škole, kvalitné hospodárenie so sociálnym fondom 
- oprava a rekonštrukcia vykurovacieho systému školy, sociálnych zariadení  
- úprava a rekonštrukcia kuchyne a priestorov v ŠJ – podlahy, maľovanie, výdajové pulty 
- odvod spalín zo ŠJ 

 
� nedostatky vrátane návrhov opatrení 

- každoročne požadujeme - opravu poškodenej omietky budovy školy 
- nefunkčné a opotrebované osvetlenie tried a chodieb, preťaženosť siete –  nebezpečenstvo 

požiaru – čiastočne zrealizované  
- pokračujeme vo výmene školského nábytku – spolupráca s rodičmi; 
- zlý stav športových plôch -  potrebná je rekonštrukcia a rozšírenie športovísk – 

spolupráca s MÚ, rodičmi, sponzorstvo; 
- výrub a výsek  suchých topoľov – podnet  MÚ – životné prostredie; 
- nedostatočný počet kvalitných PC – je potrebné inovovať vybavenie v PC učebni; 
- bývalý služobný byt školníka zrekonštruovať pre potreby manuálne činnosti žiakov    

     v rámci predmetov výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a práce s materiálom a  
     ŠKD. 
 - rekonštrukcia školskej záhrady na tenisové dvorce 
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II.   
 Ďalšie informácie o škole 
 
a) Psychohygienické podmienky 

Podľa hodnotenia hygieny školské prostredie spĺňa podmienky na prevádzku, na plnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu a športových aktivít. Pravidelne sa vykonávajú hygienické 
prehliadky pracoviska, dezinfekcia, deratizácia, úprava areálu a okolia školy. V procese je 
zabezpečené aj vzdelávanie pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia. Všetci pracovníci sú 
zdravotne spôsobilí pracovať na škole. Škola vykonáva opatrenia na dodržanie ŠP 
v bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a pracovníkov školy. Prevádzka školy počas 
pracovného týždňa je bezproblémová. Počas víkendov nie je zabezpečená ochrana budovy 
fyzickou osobou. Škola je napojená bezpečnostným systémom na políciu. Vstup do areálu 
má verejnosť, nepovolané osoby znehodnocujú areál školy, fasádu budovy školy. 
V čase mimo vyučovania prenajímame podľa možností priestory telocvične, priebežne triedy 
a ŠJ. Priestory školy využíva zriaďovateľ školy na voľby a verejnosť na zhromaždenia 
občanov. 

 
b) Voľnočasové aktivity školy 

- krúžková činnosť – 13 krúžkov; 
- organizovanie:  ŠvP – 1 – 4 roč. 

 ŠvP v Taliansku v spolupráci so ZŠ Drieňová 
   športové sústredenie na Homôlke – športové triedy 
   školské výlety, exkurzie doma a v zahraničí; 
- ŠKD - tvorivé dielne, Noc strašidiel; 
- organizovaná návšteva divadelných predstavení; 
- spoločenské posedenia v triedach; 
- karnevaly, diskotéky; 
- súťaže, výstavy žiackych prác. 
 

c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 
- zasadnutia vedenia školy s výborom združenia rodičov; 
- práca stravovacej a výchovnej komisie pri združení rodičov; 
- triedne aktívy; 
- individuálne pohovory členov vedenia školy s rodičmi; 
- konzultácie vyučujúcich pre rodičov a žiakov; 
- konzultácie špeciálnych pedagógov a školského psychológa pre rodičov a žiakov; 
- asistent učiteľa pre žiakov špeciálnych tried; 
- poistenie žiakov proti krádežiam; 
- úrazové poistenie; 
- kariérové poradenstvo – poskytuje výchovná poradkyňa. 

 
d) Vzájomný vzťah medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
- Tanečné štúdio  - Pohybový tanec 
- Karate YPPON 
- Materské školy v okolí školy - vzájomné návštevy, ukážkové hodiny, podujatia 
- Spolupráca so strednými školami - ŠOŠ 
- Spolupráca s vysokými školami – pracovisko pre prax študentov fakúlt UK 
- Spolupráca s odbornými pracoviskami - CPPPaP, CŠPPPaP, PdFUK, CVČ ESKO. 

 
V pedagogickej rade prerokované dňa    02.07.2013 
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Rade školy predložené dňa    03.09.2013 
 
Podpis predsedu Rady školy   Mgr. Anna Holečková 
 
V Bratislave dňa  04.9.2013 
 
 
 PaedDr. Antonia Snehotová 
   Pečiatka 

Podpis riaditeľa školy 
 
 
 
Schválené zriaďovateľom dňa  ................... uznesením č. .................. Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
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Príloha č. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 
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Rada školy pri ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 
 
 
 
 

 
Miestny úrad MČ 
Bratislava – Ružinov 
Mierova 21  
827 05 Bratislava 
 
 
 

 
 
 
 
Vec: Vyjadrenie Rady školy. 
 
 
 
 
 
Rada školy pri ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava, prerokovala a vzala na vedomie 
„Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
školy, Kulíškova 8, 821 08 Bratislava za školský rok  rok 2012/2013“ na svojom 
zasadnutí dňa 03.09.2013. 
 
 
 
 
 
 
Bratislava: 03.09.2013 
 
 
 
 

Mgr. Holečková Anna 
 predseda RŠ pri ZŠ 
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Príloha č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa o hospodárení 
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Základná škola Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 
 
 
 
      Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov 
 
      Mierová 21 
      827 05 Bratislava 212 
 
 
Naša značka: 11/EK/Hie/12  Vybavuje: Heisterová  Bratislava, 19.03.2013 
           555 72 464 
 
 
 
VEC 
Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2012 
 
 
 V prílohe Vám predkladáme Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2012. 
 
 
 
 S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
        PaedDr. Snehotová Antonia 
         Riaditeľka ZŠ 
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Základná škola Kulíškova 8 v Bratislave, je rozpočtová organizácia, ktorá je od 1.januára 
1997 právnym subjektov, plnoorganizovaná. 
 
Zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová ul. č. 21, Bratislava. 
 
Osobitosťou školy je výber školského vzdelávacieho programu – zameraného na šport 
a pracovné zručnosti, jazykové vedomosti, informatiku, odstraňovanie špecifických porúch 
reči, porúch učenia. 
Škola má špeciálne triedy a s poruchami reči na I. stupni. Zabezpečujeme aj začlenenie žiakov 
s poruchami učenia v 2. až 9. ročníku základnej školy, podľa vyhlášky o ZŠ. 
Odstraňujeme poruchy učenia – dyslexiu, dyskalkúliu, dysgrafiu, dysortografiu a poruchy 
reči. 
 
Škola má dlhoročnú tradíciu. Vznikla v roku 1952. Povodne 14 triedna škola s odbornými 
učebňami má 21 tried. 
Priestorovo a účelovo je plne využitá. Škole ešte chýbajú priestory na zriadenie ďalších 
odborných učební. Budova je dvojposchodová, má diaľkové vykurovanie, s dodávateľmi sú 
uzatvorené dodávateľsko odberateľské zmluvy. 
Škola má opravenú strechu od roku 2008. 
ZŠ má športový areál, školský dvor, školskú záhradu. Priestory je nutné revitalizovať. 
Súčasťou školy je školský klub detí a školské jedáleň. Školský klub detí zabezpečuje činnosť 
v popoludňajších hodinách vo vyučovacích priestoroch tried. 
Zriaďovateľ zabezpečil(čiastkovú) rekonštrukciu soc. zariadení, výmenu inventáru v školskej 
kuchyni. 
Škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého 
poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie. Poskytuje mravnú, 
estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu, vyučovanie anglického, nemeckého 
a ruského jazyka, informatickú vzdelanosť. Plní štátny vzdelávací program so súhlasom 
zriaďovateľa, vyjadrením rady školy. 
ZŠ sa každoročne zapája do projektov. Na II. stupni sú triedy športové od roku 1960. Aktívna 
je spolupráca s rodičmi, s inštitúciami. Škola je fakultná škola pre PdFUK. 
 
Základná škola má   323 žiakov  (stav k 13.marcu 2013) 
Tried     21 
Počet integrovaných žiakov  73 
Z toho v špec.triedach  24   (I.stupeň 4 triedy) 
 
 

1. Plnenie ukazovateľov plánu práce a rozpočtu (tab.č.3) 
 

A. Plán práce 
 
Stav zamestnancov k 31.12.2012 
- priemerný prepočítaný evidenčný stav  50,019 
- z toho : pedagogickí zamestnanci   28,601 
    Odborní zamestnanci   1,462 
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    Asistent učiteľa          1,000 
    Nepedagogickí zamestnanci  6,956     
    ŠKD      7,000 
    ŠJ      5,000 
 

B. Čerpanie finančných prostriedkov 
 
Škola hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami účelne a hospodárne. 
Zamestnancom boli vyplatené všetky nárokovateľné zložky platu. 
 
V roku 2012 bolo vyplatené jedno odchodné pri prvok ukončení pracovného pomeru a odchod 
do dôchodku vo výške 810,50 € a jedno odstupné, z dôvodu nadbytočnosti vo výške 1866 €. 
Vyplatená bola jedna jubilejná odmena 733 € a odmena pri príležitosti Dňa učiteľov v sume 
198 €. Tieto finančné prostriedky boli vyplatené za prenesený výkon ZŠ – pedagogickí 
zamestnanci. 
 
Osobné príplatky na prenesený výkon boli vyplatené vo výške 7 967,81 €, čo predstavuje 
v priemere na jedného pracovníka na jeden mesiac cca 17,46 €. 
Mimoriadne odmeny na prenesený výkon boli vyplatené vo výške 18948 €, z toho 1 100 € 
odmena zo vzdelávacích poukazov pre pedagogických zamestnancov, ktorí videli krúžky 
v štvrtok štvrťroku 2012. Priemerná odmena na jedného zamestnanca zo sumy 18 948 
predstavuje 498,38 €/rok. 
 
V roku 2012 bol vyplácaný doplatok k platu jednému zamestnancovi – odborný zamestnanec, 
v celkovej výške 57,88 €. 
 
Na originálne pôsobnosti ŠKD boli vyplatené osobné príplatky vo výške 438,21, v priemere 
na jedného zamestnanca 5,22 €/mesiac. 
Mimoriadne odmeny boli vyplatené vo výške 2 300 €, čo na jedného zamestnanca predstavuje 
sumu 328,57 €/rok. 
Z rozpočtu na originálne pôsobnosti sa dvom vychovávateľkám vypláca kreditový príplatok – 
za rok to predstavovalo sumu 585,44 €. V priemere na jedného zamestnanca to je 24,39 
€/mesiac. 
 
 
Na originálne pôsobnosti ŠJ boli vyplatené osobné príplatky vo výške 2 419,64 €, 
v priemere na jedného zamestnanca 40,33 €/mesiac. 
Mimoriadne odmeny boli vyplatené vo výške 1 900 €, čo predstavuje čiastku na jedného 
zamestnanca 380 €/rok. 
 
Všetky zložky platu a odvody do poistných fondov boli vo výplatnom termíne odvedené na 
účty zamestnancov a poisťovní a daňový úrad. 
 

2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu (tab. č. 1) 
 

A. Príjmy 
 
Príjem z prenájmu nebytových priestorov bol v roku 2012 – 1 707,05 €. Všetky finančné 
prostriedky z prenájmu boli poukázané na účet MČ BA Ružinov. Z príjmov sa škole vrátilo 
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1 611,07 €, nakoľko posledné príjmy na účet školy prišli až koncom mesiaca december. T.j – 
škola použila vo zvýšenom rozpočte príjmy vo výške 1 611,07 €. 
 
 
 
Príjem za ŠKD  19 617,09 € 
Finančné prostriedky boli v sume 19 570,47 € prevedené na účet MÚ. Zvyšná suma bola 
odvedená až v roku 2013, nakoľko na účet školy boli tieto finančné prostriedky pripísané až 
koncom mesiaca december. 
 
 
Príjem za réžiu  12 382,18 € 
Finančné prostriedky boli v plnej výške prevedené na účet MÚ. 
 
Úroky na príjmovom účte 16,13 €. 
 

B. Výdavky 
 
Škola hospodárne a účelne vynakladala pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie 
prevádzky školy. K 31.12.2012 neevidujeme neuhradené faktúry s termínom splatnosti 
k 31.12.2012. 
Nedostatok finančných prostriedkov škola pociťuje v nezrealizovaných plánoch na nutné 
opravy v triedach, maľovanie, údržba a modernizácia sociálnych zariadení (prebehla iba 
čiastočná), oprava elektroinštalácie. 
Finančné prostriedky na prevádzku sa vynakladajú na najnutnejšie výdavky – na úhradu 
dodávateľských faktúr za dodávku tepelnej energie, plynu, elektrickej energie, vodné 
a stočné, telefón, odvoz a likvidácia odpadu. Na zabezpečenie chodu prevádzky – nákup 
kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, tonera do tlačiarní, kopírky, odborná literatúra, 
materiál na východu a vyučovanie, ochrana objektu a povinné revízie. 
 
Škola hospodárila s finančnými prostriedkami z príjmu – 1 611,07 €. Z týchto financií sa 
hradila tepelná energia vo výške 685,11 €, nákup jedného počítača 331,20 €, nákup toneru,  
myší a klávesníc k počítačom – 500,95 €, a bežné kancelárske potreby – 93,81 €. 
 
Z darov – príjem z PdFUK – nákup kancelárskych potrieb v sume 189,42 €. 
 
Škola v roku 2012 dostala preplatok za tepelnú energiu v sume 1 526,12 €. Tieto finančné 
prostriedky boli použité na úhradu tepelnej energie. 
 
Školská jedáleň hospodárila z finančnými prostriedkami v BSK – stravovanie stravníkov – 
študentov Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici. 
Finančné prostriedky vo výške 2 002 € boli použité podľa pokynov BSK nasledovne: 
Na úhradu FA za plyn  204  € 
Na materiálové vybavenie  1 110,28 € 
Na údržbu (maľovanie ŠJ)  687,72 € 
 
Príjem z darov – BONI FRUCTI – 168,76 € - finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 
čistiacich prostriedkov pre ŠJ. 
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Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov v sume 6 833 € boli použité nasledovne: 
 
Odmeny pre učiteľov – vedúcich krúžkov   1 100 € 
Interiérové vybavenie do masmediálnej učebne  1 065,90 € 
Výpočtová technika      353,50 € 
Kancelárske potreby a materiál    139,42 € 
Tlač        345,93 € 
Materiál na výchovu a vyučovanie    928,25 € 
Odmeny z mimopracovného pomery – krúžky  2 400 € 
Materiál na výchovu a vyučovanie v ŠKD – krúžky  500 € 
 
Finančné prostriedky boli vynaložené účelne a hospodárne na zabezpečenie krúžkovej 
činnosti na ZŠ. 
 
3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov 
 
V roku 2012 škole nevznikli neproduktívne náklady a neriešila ich škodová komisia. 
 
4.A. Záväzky 
 
K 31.12.2012 neevidujeme neuhradené faktúry s termínom splatnosti k 31.12.2012. 
 
Stav na účtoch: 
112 000 Materiál na sklade ŠJ   1 986,81 € 
 
211 000 Pokladnica ZŠ    0 
 
212 100 Pokladnica ŠJ    0 
 
261 000 Peniaze na ceste    0 
 
261 800 Peniaze na ceste ŠJ    0 
 
318 000 Pohľadávky z nedaňových príjmov  0 
 
321 000 Dodávatelia ZŠ    0 
 
321 800 Dodávatelia ŠJ    0 
 
323 100 Rezerva na nevyčerpanú dovolenku 27 370,99 € 
 
326 000 Nevyfakturované dodávky   1 310,62 € 
(došlé FA v roku 2013 za rok 2012) 
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331 100 Zamestnanci     40 102,43 € 
 
331 300 OON      7,60 € 
 
336 000 Zúčtovanie s org. Soc. a Zdrav.  24 451,29 € 
 
342 100 Daň zo mzdy     6 263,18 € 
 
351 000 Zúčtovanie odvodov príjmov  61,48 € 
 
379 000 Zrážky zo mzdy    1 334,15 € 
 
379 800 HV ŠJ     4 711,22 € 
 
381 000 Náklady budúcich období   64,26 € 
 
383 000 Výdavky budúcich období   171,43 € 
 
385 000 Príjmy budúcich období   0,49 € 
 
428 xxx hospodársky výsledok   6 261,23 € 
 
472 000 Sociálny fond    1 665,81 € 
 
5. Fondy a účty organizácie 
 

A. Sociálny fond 
 
Počiatočný stav k 1.1.2012    808,98 € 
Povinný prídel do SF     4 202,98 € 
Spolu:       5 011,96 € 
 
Čerpanie: 
Stravné      1 409,40 € 
Ostatné čerpanie     415 € 
Kultúra      47 € 
Posedenie      435,50 € 
(Deň učiteľov, Ukončenie školského roku, Vianočné posedenie) 
Narodenie dieťaťa     300 € 
Životné jubileum     400 € 
Školné       50 € 
Sociálna výpomoc nenávratná   284,25 
Čerpanie spolu     3 341,15 € 
Zostatok na účte k 31.12.2012   1 665,81 € 
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B. Účty organizácie 
 
Stav na účtoch k 31.12.2012 
 
1. Príjmový účet  1640019556  60,99 € 
2. Výdavkový účet  1640029658  114,84 € 
3. Depozit   2546460753  71 336,27 € 
4. Darovací účet  2440828951  374,48 € 
5. Účet ŠJ   1645872855  3 934,89 € 
 
 
Záver 
 
 
Základná škola hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami účelne a hospodárne. 
Všetkým zamestnancom boli vyplatené všetky nárokovateľné zložky platu, do všetkých 
poistných fondov boli odvedené finančné prostriedky. 
V roku 2012 bola zamestnancom vyplatená mimoriadna odmena, nakoľko škola 
v dohodovacom konaní dostala finančné prostriedky a boli uhradené všetky došlé faktúry za 
rok 2012. 
V roku 2012 bolo čiastočne zrekonštruované elektrické vedenie, rozsiahlejšie práce na 
rekonštrukcii budú realizované postupne podľa finančných možností. 
 
ZŠ mala v pláne v rozpočte na rok 2012 aj maľovanie priestorov školy – triedy, chodby, 
šatne, sociálne zariadenia – z hygienického hľadiska, čo sa nepodarilo z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov. Tak isto oprava podláh v triedach, oprava a rekonštrukcia 
elektrického vedenia, ktorá bola zrealizovaná iba čiastočne. Elektrické vedenie je zastaralé 
a je nutná jeho rekonštrukcia z bezpečnostného hľadiska. 
 
 
 
 
 
 
        PaedDr. Snehotová Antonia 
         Riaditeľka ZŠ 
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Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2012 
 
 
 

1. Výdavkový účet                   1640029658 
- dotácia – prevod na výdavkový účet z MÚ      691 822,08 
Výdavky za rok 2012         688 967,24 
V tom: mimorozpočtové – bežné výdavky 
    Z odvedených príjmov    1 611,07 
    Kapitálové výdavky z MÚ    7 478,40 
    Refundácia z BSK     2 002 
    Preplatok za TUV     1 526,12 
    Dary ZŠ      189,42 
    Dary ŠJ      168,76 
    HN       402,40 
Konečný stav účtu k 31.12.2012       114,84 
Odvod zostatku na MÚ  13.02.2013       114,84 
 
 
2. Príjmový účet         1640019556 
        
Odvod príjmov v roku 2012 na účet MÚ MČ BA Ružinov    33 659,70 
Plnenie príjmov         33 706,63 
Úroky na PU          16,13 
Konečný stav účtu k 31.12.2012       60,99 
Odvod zostatku na MÚ 13.02.2013 
 
 
3. Depozitný účet         2546460753 
Prevod z účtu 1640029658 dňa 21.02.2012      71 336,27 
Konečný stav účtu k 31.12.2012       71 369,09 
Úhrada dňa 02.01.2013 – mzdy, odvody do poistných fondov   71 336,27 
Zostatok na účte         32,82 
 
4.Účet strediska školská jedáleň       1645872855 
Konečný stav účtu k 31.12.2012       3 934,89 
 
5. Sociálny fond         1640036356 
Stav účtu k 1.1.2013         803,98 
Povinný prídel         4 202,98 
Čerpanie -  na stravné        1 409,40 
  Ostatné čerpanie       415 
  Kultúra         47 
  Posedenie (deň učiteľov, ukončenie škr.roku, vianoč.pos.)  435,50 
  Narodenie dieťaťa       300 
  Životné jubileum       400 
  Školné         50 
  Sociálna výpomoc       284,25 
 
Konečný stav účtu k 31.12.2012       1 665,81 
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6. Darovací účet         2440828951 
Počiatočný stav účtu k 1.1.2012       374,48 
Dotácia z BSK         2 002 
Dar BONI FRUCTI         168,76 
Dar PdFUK          189,42 
Finančné prostriedky boli odvedené na MÚ     - 2 360,18 
Konečný stav účtu k 31.12.2012       374,48 
 
 
 
 
 
 
 
  
        PaedDr. Snehotová Antonia 
         Riaditeľka ZŠ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Haisterová 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
školy za školský rok 2012/2013 

 
I.  
a)       Základné údaje o  škole 
 
 
Názov školy  Základná škola 
Adresa  školy Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava 
Telefónne číslo  43 63 11 03, 43 63 10 84 
Faxové číslo  43 63 11 03 
Internetová adresa školy  www.zsmedzilabba.edu.sk 
Elektronická adresa školy zs.medzilaborecka@mail.t-com.sk 
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 
 
            Vedúci zamestnanci školy 
 
 
Funkcia Meno a priezvisko  
Riaditeľ školy  Iveta Hajduová, Mgr. 
Zástupca riaditeľa pre I. st. ZŠ  Božena Rendošová, Mgr. 
Zástupca riaditeľa pre II. st. ZŠ  Božena Rendošová, Mgr. 
Vedúca školského klubu detí  Magdaléna Záhorská 
Vedúca školskej jedálne  Alžbeta Orthová 
 
          Údaje o rade školy  
 
 
Termín ustanovenia rady školy  25. 6. 2008 ––– 
 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za : 

Predseda rady školy  Lenka Chandogová, 
JUDr. 

rodičov 

Podpredseda rady školy , zapisovateľ Magdaléna Záhorská pedag. zamestnancov 
Členovia Alžbeta Orthová nepedag. zamestnancov 
 Mgr. Jana Šutarová pedag. zamestnancov 
 Ľubica Janigová rodičov 
 Andrea Tlčíková rodičov 
 Eva Blanárová rodičov 
 Michal Kocián, Ing. zriaďovateľa 
 Tatiana Tomášková, 

Ing. 
zriaďovateľa 

 Katarína Otčenášová, 
Ing. 

zriaďovateľa 

 JosefOšlejšek zriaďovateľa 
Počet zasadnutí  v šk. roku 3  
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    Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Názov  Meno vedúceho  
PK slovenský jazyk Viera Bálintová, Mgr. 

PK cudzie jazyky Katarína Konečná, Mgr. 

PK matematika, fyzika, informatika Zuzana Stenová, Mgr. 

PK prírodoved. a spoločenskoved. predm. Helena Jarolímková, Mgr. 

MZ 1. – 4. ročník Ľuba Jarošová, Mgr. 

MZ ŠKD Magdaléna Záhorská 

 
b) Údaje o počte žiakov(fyzický stav) 
 

Roční
k 

Počet 
tried 

Počet žiakov k 
15.9.2012 

Z toho začlenení Počet žiakov k 
31.8.2013 

Z toho začlenení 

1. 2 47 1             47 1 
2. 2 37 4 36 4 
3. 2 32 9 34 9 
4. 1 21 2 19 2 
5. 1 17 2 19 2 
6. 2 23 5 25 5 
7. 1 23 3 23 3 
8. 1 24 4 24 4 
9. 1 20 6 21 6 

Spolu 12 244 36 248 36 
 
 
Údaje o školskom klube detí  
 

Počet 
oddelení  

Počet žiakov k 15. 9. Počet žiakov k 31.8. Priemerná 
dochádzka 

5 130 131 90 % 
    

    
    
    

 
 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka  základnej školy 
 

Celkový počet zapísaných (február)  68 
Počet odkladov povinnej školskej dochádzky  6 
 
   d) ________________________ 
 
Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 
 
 
 
Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnáziá 
Počet prihlásených  7 
Počet prijatých  7 
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Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 
Počet prihlásených  3 
Počet prijatých  2 
 
 
Žiaci 9. ročníka 
Gymnáziá  Počet prijatých 4 
Stredné odborné školy  Počet prijatých 15 
Konzervatórium  Počet prijatých 2 
 
 
 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
 
I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov  
 
 SJL ANJ NEJ MAT 
Ø 
pred- 
metov 

1,28 1,23 - 1,28 

 
 
 
Školským vzdelávacím  programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces na  
1.stupni  o počty voliteľných hodín, predovšetkým o anglický jazyk. 
 
 
II. stupeň základnej školy – priemerný prospech predmetov  
 
 SJL ANJ NEJ MAT 
Ø 
predmetov 

2,23 1,73 1,67 2,09 

 
 
 
Školským vzdelávacím  programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces na  
2. stupni o počty voliteľných hodín . 
 
 
Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný 
predmet 
 
 Etická výchova Náboženská výchova 
1. stupeň 83 72 

2. stupeň 52 41 

Spolu 135 113 

 
 
Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy 
 

Počet žiakov, 
ktorí písali 

Matematika 
% úspešnosti 

Matematika 
- priemerná 
percentuálna 

úspešnosť v  SR 

Slovenský jazyk 
% úspešnosti 

Slovenský jazyk 
-priemerná 

percentuálna 
úspešnosť v SR 

21 63,16 % 60,07 % 67,16  % 67,51 %  
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Správanie – znížená známka 
 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Počet žiakov so stupňom 2 0 0 0 0 1 1 3 3 3 

Počet žiakov so stupňom 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Počet žiakov so stupňom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 
 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Vymeškané hodiny spolu 3857 2516 2842 1457 1670 2202 2475 2985 2586 

Neospravedlnené hodiny 0 0 0 0 3 8 0 239 463 

Žiaci s počtom 
neospravedlnených hodín 
viac ako 15 

0 0 0 0 0 0 0 2 1 

 
 
 
 
    I. stupeň    II. stupeň Spolu 
Vymeškané hodiny spolu 10672 22590 33262 

Neospravedlnené hodiny spolu 0 713 713 

 
 
 
 

f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 
ISCED 1   - pre ročníky 1., 2., 3. a 4.  (obohatený o školský vzdelávací program), 
ISCED 2  - pre ročníky 5., 6.,7., 8 a 9  (obohatený o školský vzdelávací program), 
 
 
 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku 
dňu koncoročnej klasifikácie 

 
Pedagogickí zamestnanci 
 
 
 Z toho  

začínajúci ped. zam. 
Z toho  
samostatní ped. zam. 

Z toho zamestnanec 
s I. atestáciou 

Z toho zamestnanec 
s II. atestáciou 

Pedagogickí 
zamestnanci školy 

0 13 9 1 

Odborní. 
zamestnanci školy 

1 0 1 0 

Spolu 1 13 10 1 
     
     
 
Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 
 
Predmet Počet neodborne vyučujúcich učiteľov Dôvod neodborného vyučovania 

Slovenský jazyk 1 doplnenie úväzku 
Hudobná výchova 1 doplnenie úväzku 
Výtvarná výchova 1 doplnenie úväzku 
Fyzika 1 doplnenie úväzku 
Svet práce 2 doplnenie úväzku 
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom 
roku  

 
Forma vzdelávania Počet vzdelávajúcich 

sa 
  
Adaptačné vzdelávanie 1 
Funkčné inovačné vzdelávanie 0 
Špecializačné vzdelávanie 1 
Funkčné vzdelávanie 2 
Kvalifika čné vzdelávanie 1 
Inovačné vzdelávanie 1 
  
  
 
 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

•  Aktivity organizované školou 
• ARTETERAPIA – skupinová terapia pre žiakov školy 
• Zábavno-súťažné popoludnie v ŠKD s účasťou rodičov 
• Svetový deň zvierat - Rozhlas. okienko + zbierka pre zvieratá  v útulku – projektový deň. 
• Jesenné tvorivé dielne – riešenie zábavných úloh a športových súťaží s tematikou JESEŇ 
• Deň predškolákov – pre deti z MŠ a ich rodičov – oboznámenie sa s našou školou 
• Spolupráca s MŠ Medzilaborecká – účasť malých predškolákov na dianí v našej škole. 
• Tvorivý projektový deň JABLKA – vyrábanie dobrôt z jabĺk spojené s projektami o zdravej výžive 
• Noc v knižnici – netradičný deň, kedy noc je strávená s učiteľmi a žiakmi v knižnici 
• Šarkaniáda v ŠKD – tvorba vlastných šarkanov – súťaž o najkrajšieho doma vyrobeného šarkana 
• Jesenná diskotéka v DK Ružinov – diskotékové popoludnie s účasťou rodičov. 
• Mikuláš v bábkovom divadle – pozvanie Mikuláša – program plný tanca, hudby, zábavy pre deti 
• Otvorené hodiny v 1. ročníku – pre predškolákov z MŠ Medzilaborecká 
• Vianočné tvorivé dielne – výroba vianočných ozdôb  a darčekov v ŠKD 
• Charitatívna akcia – vianočný program našich žiakov pre Domovy dôchodcov v Petržalke a Ružinove 
• Predvianočné sústredenie v Kremnici (spojené s návštevou detského domova pre sluchovo postihnuté 

deti a domova dôchodcov)- s účasťou našich žiakov 2. stupňa 
• Organizovanie jesenného, zimného a jarného ZBERU PAPIERA. 
• Environmentálny deň – „ Putovanie kvapky vody“ – interaktívne stretnutie o objavovaní významu vody 
• Deň mlieka – ochutnávka mliečnych výrobkov – interaktívne hry o mlieku. 
• Deň narcisov – projektový deň – rozhlasové okienko a finančná zbierka. 
• Plavecký kurz – pre deti v ŠKD 
• Kurz korčuľovania – pre deti v ŠKD 
• Lyžiarsky výcvikový kurz – pre žiakov 2. stupňa 
• ZUMBA pre deti 1. stupňa – celoročná pohybová aktivita 
• Školy v prírode – pre žiakov 1. aj 2. stupňa 
• Energia z blízka – digitalizácia netradičného vyučovania 
• Workshopy v ateliéri LUBIKA – netradičné výtvarné techniky s maliarmi  pre žiakov 1. aj 2. stupňa 
• Karnevalová show  - pre deti v ŠKD 
• Ekologická akcia – zber PET fliaš 
• Eko-výchovný deň ku Dňu Zeme. 
• Vyvrcholenie ROKU SENIOROV–starší spoluobčania Ružinova v športovom zápolení so žiakmi školy 
• Zábavné čítanie pre žiakov 1. stupňa – GuľkoBombuľko – so spisovateľkou detských rozprávok 
• Fenomén kniha – anketa vytvorená učiteľmi SJL – pre žiakov 2. stupňa 
• Zvieratá v lese – živé zvieratá a ich stretnutie so žiakmi našej školy 
• Prezentácie projektov DEŇ VODY – pre žiakov 1. a 2. stupňa 
• Malí vedci a ich práca v ozajstnom laboratóriu v Slovnafte – exkurzia s vedeckým bádaním 
• Veľkonočné tvorivé dielne – pre deti v ŠKD 
• Deň Zeme – deň celý v zelenom – aktivity, kvízy, súťaže pre žiakov 1. stupňa 
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• Slávnostné vyvrcholenie celoročného projektu  - ROK  DIEŤAŤA s účasťou rodičov – prezentácia 
projektov spojená so slávnostným programom  - MY FEST 

• Diskotéka k MDD – pre žiakov ŠKD 
• Charitatívna zbierka – „Vianočný bazár“ – pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín 
• Tvorivé vyučovanie na  dopravnom ihrisku 
• Exkurzie : návšteva planetária v Hlohovci, hasičskej zbrojnice, židovského múzea, múzea hračiek 
● Školské výlety žiakov 1. a 2. stupňa  . 
● Virtuálne vydanie 4 čísel časopisu MEDZI NAMI 

 
• Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 
• Noc výskumníkov 2012/2013 (návšteva SNM – vedecké prezentácie pre žiakov 2. stupňa). 
• Stretnutie so starostom MČ Ružinov pri príležitosti Dňa učiteľov. 
• Detský čin roka. 
• Výtvarná súťaž „Význam vody pre človeka“ – MODRÁ ŠKOLA 
• Literárna súťaž „ Prečo je voda vzácna“ – korešpondencia medzi žiakmi a výnimočnou osobnosťou 
• Čitateľská súťaž „ Prečo mám/nemám rád čítanie“ 
• Ružinovská televízia deťom 
• Návšteva vedeckého centra Atlantis  - demonštrácia fyzikálnych zákonitostí v praxi 
• Literárna súťaž „ Bratislava – moje mesto“ 
• Knižná žatva v DK Ružinov 
• Zapojenie sa do celoslovenského projektu – „Baterky na správnom mieste“. 
• Európa v škole. 
• Výtvarná súťaž „ Tvarovanie 2011“ 
• Recitačná súťaž Šaliansky Maťko 
• Účasť žiakov v súťažiach : 
─ literárne „Literárny Kežmarok“, „ Zdravá voda z vodovodu“, „Šaliansky Maťko“,  
„ Hviezdoslavov Kubín“, 
─ výtvarné  „ O najzdravšiu triedu“, „ Vesmír očami detí“, „Kresba roka 2013“, „ Môj zážitok 
z divadelného predstavenia“ 
─ hudobné  „ Ružinovský idol“; „ Koncert s Mikulášom“ – výchovný koncert; tanečno-činoherné 
predstavenie „ Malý princ“; 
─ športové – v cezpoľnom behu, vo florbale, vo futbale, vo vybíjanej, vo volejbale, v prehadzovanej,  
v minifutbale 
─ v anglickom jazyku – „ Fromthehill top“, 
─ olympiády v slovenskom jazyku, v anglickom a nemeckom jazyku, v chemickej a biologickej 
olympiáde, v geografickej a matematickej olympiáde, 
─ v matematických súťažiach KLOKAN, KLOKANKO, MAXÍK, Pytagoriáda, MATBOJ, Pikopretek 
─ informatické súťaže : Internetová olympiáda, Vytvor si svoju web-stránku,  
─ vedomostné súťaže : VŠETKOVEDKO, MODRÁ ŠKOLA. 

 
j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 
Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 
Termín ukončenia 
realizácie 

Škola podporujúca zdravie MŠ, MZ SR 2002 pokračuje 
Zdravý životný štýl Liga proti rakovine 2000 pokračuje 
Detský čin roka MŠ SR 1999 pokračuje 
Európa v škole CVČ 2000 pokračuje 
Svetový deň zvierat  Únia zvierat  2003 pokračuje 

Nefajčiarsky deň MZ SR  2007 pokračuje 

Svetový týždeň dopravy a nehôd    MŠ SR  2007 pokračuje 

Školská mliečna liga  MŠ a MZ SR 2009 pokračuje 

Školské ovocie   MŠ SR  2009 pokračuje 

Projekt detských ombudsmanov     MŠ SR  2009 pokračuje 

Školy pre budúcnosť Nadácia ORANGE 2012 2013 
Modrá škola  Mladí vedci Slovenska      2010 pokračuje 

A. R. T. 2012 NOS  2012 pokračuje 
Hodina deťom – „Cirkusová škola“ NDS 2012 2013 
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Otvorená pomoc najslabším Magistrát hl.mesta SR 2011 2013 
Poznajme lepšie svet detí VÚB 2012 2013 
Škola dieťaťa 2013 – ZELENÉ OÁZY EKOPOLIS 2012 2012 
Všetko chce rásť –Pomôž mladšiemu i 
staršiemu 

Magistrát hl. mesta SR 2012 2013 

Darujte VIANOCE 2012 Nadácia ORANGE 2011 2013 
Arteterapia na škole Magistrát hl. mesta SR 2012 2013 
Logo BA – z ruší s Malým princom Nadácia  BA 2011 2011 
Vzdelávanie a šport – Pomáhať tým 
najslabším 

MČ BA - Ružinov 2012 2013 

Životné prostredie MČ BA - Ružinov 2012 2013 
Ohrozené deti na školách NDS 2012 2013 
Šanca pre váš región ORANGE 2012 2012 
 
k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI 
 
- V školskom roku 2012/2013 bola na škole vykonaná informatívna inšpekcia . Predmetom 
školskej inšpekcie bola realizácia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka. Štátna 
školská inšpektorka vyjadrila vo svojej správe o výsledkoch školskej inšpekcie spokojnosť 
s prípravou, priebehom i záverom TESTOVANIA 9 – 2013. 
 
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
Škola je situovaná do priestoru sídliska Štrkovec , je pavilónového typu. Na výchovno-
vzdelávací proces sme využívali štyri pavilóny (pavilóny A, C, D a E). Pavilón B 
prenajímame, čím získavame nezanedbateľné mimorozpočtové prostriedky na prevádzku 
a údržbu školy . Ďalšie mimorozpočtové prostriedky získavame z prenájmov telocvične 
a z príležitostných prenájmov jedálne. 
Škola má 49 rokov, takže jej dlhovekosť spôsobuje každoročne rôzne závady, náročné údržby 
a pravidelné technické problémy. Menšie opravy a údržbu sme si zabezpečovali sami, na 
opravy väčšieho charakteru škola nemá – o pomoc žiadame MČ Ružinov , a to aj pri 
havarijných stavoch. Pri údržbe školy nám pomáhajú aj rodičia ( svojpomocne zabezpečili  
vymaľovanie tried ,odborných učební, pomohli pri revitalizácii a obnove školy - brigádnicky 
pomohli počas 2 víkendov pri zrezaní konárov, okopávaní,  pri vysadení nových listnatých 
a ihličnatých drevín, pri tvorbe školskej skalky, pri maľovaní fasády školy, pri vybetónovaní 
vstupov pavilónov). Finančne tiež  pomohli pri zakúpení  nových počítačov, dataprojektorov, 
pri úprave a vynovení nového detského ihriska. 
 
Ako škola sme si  stanovili nasledovné ciele : 

• Vytvoriť a účelne vybaviť ďalšiu (v poradí tretiu) jazykovú učebňu – úloha splnená. 
• Vo vyučovacom procese posilniť interaktívne, digitálne a jazykové vyučovanie tak 

pre žiakov 1., ako aj 2. stupňa. 
• Otvárať sa pre nové tvorivé aktivity, dielne, workshopy detí, spoločné športové 

a kultúrne vyžitie detí, rodičov aj pedagógov. 
• Podporovať a zaviesť spoločné vzdelávacie aktivity pre rodičov a učiteľov o výchove  
• Zaviesť školskú tradíciu – každoročne pripraviť pred zápisom do 1. ročníka 

slávnostný DEŇ PREDŠKOLÁKOV – pre deti a rodičov (budúcich prvákov)  
• Finančné prostriedky získať z ďalších mimorozpočtových zdrojov – zapájaním sa do 

nových projektov vyhlasovaných MŠ SR – spolu sme sa zapojili do 22 grantových 
projektov a zatiaľ sme získali čiastku   24.709,- € 

• Modernizovať zariadenie školskej kuchyne z finančných prostriedkov na prevádzku
 - úloha trvalá pre školský rok 2013/2014. 

 
Ako by sme sa chceli ako škola vyjadriť 1 vetou ? 

„ Na malom mieste, málo ľudí s nadšením a chuťou sa snaží robiť s deťmi malé zázraky“. 
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m)     Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
- sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za predchádzajúci 

kalendárny rok) 
 
 
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  
         školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
Školský rok 2012/2013sa celý niesol v znamení  ROKU  DIEŤAŤA. Bol pre nás všetkých 
náročným rokom a veľkou výzvou hľadať a objavovať nové tajomstvá, ktoré sú skryté pod 
názvom  DIEŤA  a JEHO  SVET. Celý projektový rok bol preniknutý myšlienkou Malého 
princa a jeho starostlivosti o ružu. Kým v tradičnej škole učiteľ predovšetkým rozhoduje, riadi, 
vysvetľuje a kontroluje, v našej škole sme sa snažili o to, aby učiteľ predovšetkým inšpiroval, 
motivoval, aktivizoval, usmerňoval, pomáhal, radil, koordinoval, diagnostikoval poruchy učenia 
sa, analyzoval príčiny problémového správania sa žiakov, podporoval pocit bezpečia, vytváral 
priaznivú klímu výučby.  
 
 
Naše hlavné a dlhodobé úlohy a ciele : 
► Chceme byť školou ústretovou, kde rodinný duch a atmosféra školy otvára svojím 
nadšením srdcia našich žiakov pre nové poznatky, zážitky a odborný rast. 
► Naším cieľom je, aby sa žiaci „naháňali“ za vzdelaním a nie aby vzdelanie naháňalo 
žiakov. 
► Chceme byť školou modernou nielen vybavením, ale aj schopnosťou prispôsobovať 
moderné prostriedky, metódy a formy práce našim podmienkam, možnostiam 
a schopnostiam. 
► Našou cestou je cesta k šťastnému a úspešnému žiakovi, ktorého vedie spokojný 
učiteľ cez jeho profesionálnu zodpovednosť. 

 
o) Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 

• dobré výsledky 
• dobrá spolupráca s radou školy a rodičovskou radou, 
• podpora  medziľudských  vzťahov  v triedach medzi deťmi, ale aj medzi rodičmi 

a učiteľmi, 
• rôznorodosť záujmových krúžkov, 
• denne aktualizovaná webová stránka školy, 
• dobrá úroveň interpersonálnych vzťahov, 
• priestor pre častú komunikáciu a spätnú väzbu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi, 
• dobrá spolupráca so zriaďovateľom – podpora školských činností,  
• výborná spolupráca s MŠ na Medzilaboreckej ulici (vzájomné podujatia), 
• umiestňovanie absolventov školy, 
• práca 2 školských špeciálnych pedagógov, 
• realizácia kvalitného projektového vyučovania, 
• zlepšenie počítačovej gramotnosti žiakov , 
• tvorivá práca metodických orgánov školy, 
• objavné, aktívne a tvorivé učenie, 
• vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka, 
• osvojovanie zdravého životného štýlu, environmentálneho a humanitárneho cítenia, 
• rozvoj talentov a monitorovanie individuálneho rastu jednotlivcov, 
• uplatňovanie sebahodnotenia. 
• nedostatky vrátane návrhov opatrení 
• náročná práca so žiakmi s výchovnými problémami (vandalizmus, fajčenie, neskoré 

príchody do školy, ....), 
• obojstranne zlepšovať ústretovú komunikáciu tak so žiakmi, ako aj s rodičmi. 
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p)   SWOT analýza :      

Silné stránky 
• škola „rodinného typu“, kde každý učiteľ pozná každého žiaka, 
• rozvoj tvorivosti žiakov a učiteľov, zvýšenie motivácie žiakov aj učiteľov 

k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu, 
• individuálny prístup k vzdelávaniu, 
• dvaja školskí špeciálni pedagógovia, 
• pozitívna atmosféra v škole, 
• dobrý imidž školy, 
• netradičný zápis do 1. ročníka, 
• pohotovosť pri riešení problémov, 
• ochota pedagógov ku zmenám v prospech školy, 
• kvalifikovaný pedagogický zbor, 
• zodpovednosť a spoľahlivosť pedagogického zboru, 
• ochota prevažnej časti učiteľského zboru „učiť sa“, 
• vytváranie kultúrnych – charitatívnych programov pri rôznych príležitostiach, 
• výborná spolupráca školy s MŠ na Medzilaboreckej ulici, 
• kvalitný program výchovy a vzdelávania, 
• aplikácia aktivizujúcich a motivačných metód práce vo vyučovacom procese, 
• humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu vo vzťahu učiteľ – žiak, 
• podpora, sponzorstvo a spolupráca s RZ, 
• progresívne mysliaci manažment školy. 
Slabé stránky 
• zlý technický stav budovy, 
• nedostatok financií na zrekonštruovanie športoviska školy, 
• škola je umiestnená v lokalite medzi dvomi väčšími školami, 

 
Možnosti, príležitosti  
• zvýšiť využitie počítačov a interaktívnej tabule priamo vo vyučovacom procese, 
• zlepšiť individuálny prístup k žiakom vzhľadom na ich osobnosť, 
• záujem rodičovskej verejnosti, 
• zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie, 
• zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti, 
• hľadanie nových sponzorov. 
Ohrozenia 
• nedostatok finančných prostriedkov na opravu a údržbu školy, 
• dopady hospodárskej a finančnej krízy, 
• poloha školy a architektonické vybavenie školy, 

 
II.   
 Ďalšie informácie o škole 
 
a) Psychohygienické podmienky 
Škola vytvára priaznivé psychohygienické podmienky pre žiakov i zamestnancov školy, ktoré 
sú v súlade s požiadavkami, ktoré určuje Vyhláška 9/2006 Z.z., odsek 2, písmena a. Uvedené 
podmienky sú rozpracované v školskom poriadku  a sú dodržiavané žiakmi i pedagógmi. 
Psychohygiena bola aj v školskom roku 2012/2013 zabezpečovaná účinnou koordináciou 
plánu zdravej školy a primárnej prevencie, ktorý sme plnili v súlade s humanizáciou školy. 
Hygienická previerka vykonaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v apríli 2013, 
ktorá bola zameraná na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek na priestory určené na 
výučbu telesnej výchovy skončila so záverom bez akýchkoľvek pripomienok  : „vyhovuje“.  
 
b) Voľnočasové aktivity školy 



 11

Na škole pracovalo 19 záujmových krúžkov : 
• Kreatívna komunikácia 
• Dys - club 
• Mat - mix 
• Malí herci v obrazoch 
• Hry so športovým náčinim 
• Športový krúžok – mladší žiaci 
• Športový krúžok – starší žiaci 
• Klub deviatakov 
• Šikovné ruky 
• Dramko (výtvarno – dramatický krúžok) 
• Lopta v pohybe 
• Počítačový Vševedko 
• V ríši farieb 
• Spievanka a recitáčik 
• Ja a môj počítač 
• Počítačové zručnosti pre pokročilých 
• Cvičenia pre zdravie s tancom 
• Origami – netradičné techniky 
• ZUMBA  pre deti 
 

c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 
 

Spolupráca s rodičmi sa realizuje prostredníctvom zvolenej rodičovskej rady. 
Zástupcovia jednotlivých tried sú volení na prvom plenárnom rodičovskom združení. Na 
stretnutiach sa riešili problémy, ktoré boli nastolené na triednych schôdzkach RZ. Triedne 
schôdzky boli v školskom roku 2013/2013 štyrikrát , okrem nich pedagógovia organizovali 
v prípade potreby konzultácie alebo výchovné komisie. Niektorí triedni učitelia využívali 
triedne schôdzky na prezentácie výstav, programov alebo projektov vytvorených deťmi, čo sa 
stretlo medzi rodičmi s veľkým ohlasom. 

 
Výchovná poradkyňa  

• uskutočňovala poradenskú činnosť osobným kontaktom so žiakmi i s rodičmi, 
odbornými a informačnými vystúpeniami na triednych schôdzkach, pravidelne 
zverejňovala aktuálne materiály na vyhradenej nástenke výchovného poradenstva, 

• poskytovala konzultácie žiakom a ich rodičom  pri riešení ich problémov v škole, 
• informovala žiakov a ich rodičov o otázkach štúdia na stredných školách, 
• sprostredkúvala prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými 

zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti. 
Špeciálni pedagógovia 

• individuálne sa venovali deťom s poruchami učenia v rámci konzultačných hodín, 
• podieľali sa na vypracúvaní individuálnych plánov vzdelávania detí so zdravotným 

znevýhodnením, 
• poskytovali konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom našich žiakov, 
• predkladalimetodickú pomoc pedagógom školy, 
• pripravovali vzdelávacie okienka na porady, ale aj pozývali hostí na vzdelávanie 

učiteľov v oblasti porúch učenia a správania, 
• skvalitňovali spoluprácu s CPPPaP v oblasti komunikácie, terapie, reedukácie 

a rediagnostiky, 
• úspešní boli pri pravidelnej spolupráci s voľnočasovým občianskym združením 

PAZOA, arteterapia cez o.z. ARTEA, spoluprácu nadviazali aj v oblasti INPP 
(centrum AWARE) a tiež so subjektmi grantových programov a projektov. 
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 Koordinátorka  primárnej prevencie 

• poskytovala rodičom i žiakom informácie o realizácii preventívneho programu 
školy ako i poradenstvo v danej oblasti. 

Koordinátorka environmentálnej výchovy 
• viedla žiakov k chápaniu vzájomných súvislostí medzi človekom a prírodou, 
• zapájala žiakov do projektového vyučovania, viedla ich k samostatnému 

získavaniu, hodnoteniu a využívaniu informácií o životnom prostredí, 
• úzko spolupracovala s organizáciami s environmentálnym zameraním, 
• pozitívne hodnoty a postoje k účasti na ochrane životného prostredia u žiakov 

rozvíjala aj návštevami múzeí a výstav,exkurziami, besedami. 
 
d) Vzájomný vzťah medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
Spolupráca s Materskou školou na Medzilaboreckej ulici bola na výbornej úrovni. 

V priebehu školského roka bolo organizovaných niekoľko vzájomných návštev detí aj 
pedagógov, organizovali sme otvorené hodiny pre deti zo škôlky, ale aj pre ich rodičov 
pred slávnostným zápisom.  Pre malých predškolákov a ich rodičov sme zrealizovali  
netradičný deň „Deň predškolákov“, kde sme chceli budúcim prváčikom ukázať ozajstnú 
školu s ozajstnými pani učiteľkami pri práci s deťmi 1. ročníka. 
V škôlkach v okolí školy sme sa zúčastnili rodičovských združení s cieľom poskytnutia 
informácií o našej škole pred zápisom budúcich prvákov. Pre predškolákov sme vyrábali 
darčeky a pozývali sme ich na prehliadky našich výstav a rôznych predstavení.  Pripravili 
sme pre nich vianočný program plný hier a zábavy. Zápis do 1. ročníka sme organizovali 
netradične – ako rozprávku, v ktorej sa malí predškoláci Maťko s Kubkom rozhodli 
zapísať do školy svoje ovečky. 
 Poradenské služby školskej psychologičky sme využívali raz týždenne, špeciálnych 
pedagógov  – podľa potreby. 

 
 
 
 
V pedagogickej rade prerokované dňa 24. júna 2013 
 
Rade školy predložené dňa ....................27. júna  2013 
 
Predseda rady školy            JUDr. Lenka Chandogová ...................................... 
 
Schválené zriaďovateľom dňa ....................uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
 
Bratislava – Ružinov č. ...................................... 
 
 
 
 
V Bratislave  28. júna 2013 
 
 
 
 

 
Pečiatka 

 podpis riaditeľa školy       
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Súhrnná správa o hospodárení za rok 2012 
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ZÁKLADNÁ  ŠKOLA ,  Medzilaborecká 11  ,  821 01  Bratislava 
 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
Činnosť organizácie: škola poskytujúca základné vzdelanie 
Počet žiakov : 248 
Počet tried: 13 
Popis priestorov školy:  
Sme pavilónovou školou ( 5 pavilónov ) . Všetky priestory pavilónov boli využívané –  
13 kmeňových tried , 5 oddelení ŠKD, 11 odborných učební , kabinety. Pavilón B 
prenajatý firme  SALVUS, s.r.o. Bratislava. 
 
1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu ( tab. č. 3 ) 
 
A. Plán práce: 
priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov za rok 2012 
    - stav zamestnancov k 31. 12. 2012             32,38 
      z toho: ZŠ -  pedagogickí zamestnanci   17,14 
  -  nepedagogickí zamestnanci    7,44 
  ŠKD         4,00 
  Školská jedáleň       3,80  
 
B. V roku 2012 sme čerpali mzdové prostriedky  nasledovne: 
    Na tarifné platy  a ostatné osobné vyrovnania :   
Upravený rozpočet k 31. 12. 2012: 262 522,50 € a čerpali sme 262 513,25 €  
    Na  príplatky a doplatky:    
Upravený rozpočet: k 31. 12. 2012 bol 20 055,00 € a čerpali sme 20 052,94 €   
z toho na osobné príplatky bol upravený rozpočet 7 643,00 €  a čerpali sme   
7  642,22 €  

Na odmeny : 
V roku 2012 boli vyplatené odmeny v celkovej výške 12 869,50 €. Vyplatené 
boli na odmenu ku Dňu učiteľom, mimoriadne odmeny ku koncu roka 
zamestnancom školy a odmeny za krúžkovú činnosť učiteľov – z toho zo 
vzdelávacích poukazov 2 447,50 €.  

  
Mzdové náklady za rok  2012 predstavujú spolu 262 513,25 €, t.j. 99,996 % 
z upraveného rozpočtu.   
Priemerná mzda  na zamestnanca činila  675,61 €  . 
 
C. Na dohody bolo čerpané 1 756,85 € . Finančné prostriedky boli použité pre  
externých učiteľov krúžkovej činnosti / granty – 680,00 € /. 
 
2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu ( tab. č. 1 ) 
 
A. Príjmy 
   Upravený rozpočet k 31.12. 2012: 23.110,00 € 
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   Celkové plnenie v roku  2012  -  47 846,76 €  
Príjmy z prenájmu –   

212 Príjmy z prenajatých budov ... – plnenie 7 521,14 €  
Finančné prostriedky boli získané popoludňajším prenájmom priestorov 
telocvične a prenájmom nebytových priestorov – pavilón B  
Poplatky z predaja a služieb –  plnenie 24 692,02 € 
223002 Poplatky za ŠKD  - plnenie 14 944,56 €  
223003 Za stravné – plnenie 9 747,46 € 

Úroky z domácich úverov a vkladov – plnenie 4,04 €,  
Ostatné príjmy –   
 292 z dobropisov minulých období  – plnenie 9 637,56 € – preplatok 
tepelnej  a elektrickej energie za rok 2011. 
          311 granty -5 992,00 € 
 
 
B. Výdavky 
 
Základná škola: 
Schválený rozpočet na rok 2012 -  251 035,00 € 
Upravený rozpočet na rok  2012  - 367 572,76 €, čerpanie –  367 572,76 €  
v tom: 
mimorozpočtové zdroje:  
- z príjmu z prenájmu -  7 521,14 € 
- z preplatkov za energie r. 2010 –  9 637,56 € 
- vzdelávacie poukazy – 5 892,99 € 
 
Kategória 610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné os. vyrovnania 
Upravený rozpočet  -    210 290,50 € 
Čerpanie – rok 2012  :    210 290,44 €  

tarifný plat ... – 182 672,38 €   
- príplatky        -    16 438,56 € 
- odmeny          -    11 179,50  €   

Na vyplatenie odmien boli čerpané finančné prostriedky zo vzdelávacích 
poukazov vo výške 2 447,50 €. 
 
Kategória 620 – Poistné  
Upravený rozpočet – 72 187,00 € 
Čerpaný bol vo výške  72 187,39 € 
 
Kategória 630 – Tovary a ďalšie  služby 
Upravený rozpočet -      81 378,76  €. 
Čerpanie bolo vo výške-  81 378,43   €  
z toho : 
vzdelávacie poukazy – 3 445,49 € 
mimorozpočtové zdroje: 
z príjmu z prenájmu – 254,70 €  
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z preplatkov za energie r. 2011 – 9 637,56 € 
 
 
Položka 631 celkom – cestovné náhrady 
Upravený rozpočet – 6,00 € 
čerpané- 6,30 € 
 
Položka 632 celkom: 
upravený rozpočet – 35 171,09 € , čerpanie – 35 171,11 €   
 
položka 632 – energie, voda 
- tepelná energia -  upravený rozpočet 30 235,56 € , čerpanie bolo 30 235,08 €  
Na úhradu tepelnej energie boli použité finančné prostriedky z preplatku energie 
za rok 2011 vo výške 9 637,56 €  
- elektrická energia – upravený rozpočet 1 187,53 € , čerpanie 1 187,53 €   
-    vodné, stočné, zrážkové vody – upravený rozpočet 1 630,00 €  čerpanie 

1 630,29 €   
 
položka 632 – komunikácie  
upravený rozpočet -  2 118,00 € – čerpané v celkovej výške 2 117,21 €  
finančné prostriedky boli vynaložené na : 
telefón  1 148,22 € 
poštovné    171,20 € 
prístup na internet   798,79 €  
V tejto položke čerpané finančné prostriedky z prenájmu vo výške  171,20 €. 
 
Položka 633 celkom : 
upravený rozpočet – 12 609,73 € -  čerpanie – 12 611,04 €  
Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na: 

- kancelárske potreby a materiál – 1 580,55 € 
- tlačivá – 231,71 € 
- drobný materiál na údržbu – 1 814,06 € 
- odborné časopisy pre učiteľov, mzdovú a finančnú účtovníčku –338,23€ 
- benzín do kosačky – 315,09 € 
- čistiace prostriedky – 723,36 € 
- učebné pomôcky – 2 109,45 € 
- softvér – 349,58 € 
- licencie ( mzdy + účtovníctvo ) – 322,00 € 
- vybavenie prevádzkových priestorov- 3 545,47 € 

Ďalej boli použité na interiérové vybavenie,  výpočtovú a telekomunikačnú 
techniku,  lekárničky, OOP, drobný materiál pre výchovu a vyučovanie – spolu vo 
výške  1 281,51 €  
V tejto položke boli požité mimorozpočtové prostriedky : z príjmu za prenájom – 
4 918,06 €, ktoré boli použité na nákup rôzneho materiálu na údržbu školy, 
poštovné, interiérové vybavenie, prístroje, náradie. 
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vzdelávacie poukazy – 1 814,06 € - prístroje,kanc.potreby,materiál na údržbu 
školy 
soc. znev. prostredie – 233,00 € - zakúpenie materiálu na výučbu- učebnice, 
pomôcky  
 
Položka 635 celkom: 
upravený rozpočet 14 459,48 € -  čerpanie 14 459,49 €   
Finančné prostriedky boli vynaložené na : 

- údržbu výpočtovej techniky –   1 453,20 € 
- údržbu kancelárskych strojov –      91,17 € 
- údržbu rozvodov vody, el. , ... –  7 185,66 € 
- údržbu budov –                          4 638,36 € 
- údržbu softvéru –                         540,00 € 
- údržba strojov,prístrojov a zar.    551,10 € 

V tejto položke boli čerpané aj  mimorozpočtové prostriedky :  
- z príjmov z prenájmu – 1 826,10 € - údržba budov,priestorov.  
- z rozpočtu MČ – 6 476,88 € na údržbu rozvodov UK a vody. 
 
položka 636 celkom: 
upravený rozpočet – 1 462,50 €, čerpanie 1 462,43 €.  
Finančné prostriedky boli čerpané na prenájom rohoží – vstupné haly vchodov do 
pavilónov – 286,21 € 
prenájom kanc.strojov a techniky – 1 016,90 € 
prenájom lešenia – 159,32 € 
V tejto položke boli čerpané  mimorozpočtové prostriedky : - z príjmu za 
prenájom – 351,08 € . 
 
položka 637 celkom: 
upravený rozpočet – 17 669,56 € , čerpanie 17 668,06 €   
Finančné prostriedky boli vynaložené na: 

- školenia, semináre – 2 838,26 € 
- Odvoz a likvidácia odpadu – 1 526,75 € 
- ochrana objektu monitorovanie – 880,50 € 
- revízie a kontroly zariadení – 1 126,93 € 
- poplatky banke – 350,35 € 
- špec. služby – špec. pedagóg – 504,50 € 
- služby technika BOZPPO – 199,20 € 
- odmeny na základe dohôd o vyk. p. – 1 756,85 € 
- prídel do SF – 2 139,64 € 
- remeselnícke služby ( výroba kľúčov, mreže) – 76,99 € 
- stravné – 4 156,96 € 
- čistenie ,pranie – 283,07 € 
- poistné – 1 613,76 € 
- deratizácia -199,38 € 
- tlačiarenské služby- 14,92 € 
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V tejto položke boli čerpané aj mimorozpočtové prostriedky  - z príjmu 
za prenájom ,ktoré boli požité na čistiareň – rohože, služby technika 
BOZPPO, remeselné služby, služby špec. pedagóga a na prídel do SF. 

- zo vzdelávacích poukazov – 504,50 €  
- z darov-680,00€, ktoré boli použité na OON externých učiteľov 

krúžkovej činnosti 
-  

Kategória 640 – Bežné transfery 
Upravený rozpočet – 956,50 € , čerpanie 956,50 € 
Finančné prostriedky boli čerpané na náhradu mzdy za prvých 10 dní PN  a na 
odchodné ( prvý odchod do dôchodku ). 
 
Kategória 710 – obstarávanie kapitálových aktív –  
Upravený rozpočet – 2 760 € 
Táto položka bola čerpaná  v plnej výške upraveného rozpočtu  na projektovú 
dokumentáciu. 
 
Školský klub detí 
Schválený rozpočet na rok 2012 -  46 340,00 € 
Upravený rozpočet na rok 2012  -  60 245,00, €, čerpanie –  60 244,33 €  
v tom: 
mimorozpočtové zdroje:  
- vzdelávacie poukazy – 3 028,00 € 
 
Kategória 610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné os. vyrovnania 
Upravený rozpočet na rok 2012 – 33 359,00 € 
Čerpanie – celkom rok 2012 – 33 359,06 €  

- tarifný plat ... – 29 816,42 € 
- príplatky – 1 056,45 € 
- odmeny – 1 060,00 € 
- doplatok k platu – 1 426,19 € 

Kategória 620 – Poistné 
Upravený rozpočet na rok 2012 – 11 729,00 € 
Čerpaný bol vo výške  11 729,69 € 
 
Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby 
Upravený rozpočet na rok 2012 – 14 971,00 € 
Čerpanie bolo vo výške  14 969,74 € 
v tom: 
- za vzdelávacie poukazy 3 028,00  € 
 
Položka 632 celkom:  
Upravený rozpočet – 12 116,00 € 
Čerpanie  12 115,72 € 
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Položka 632 - energie 
- elektrická energia –  upravený rozpočet -1 423,00 €, čerpanie bolo 1 423,47 €,  
 Na túto položku sa čerpalo aj zo vzdelávacích poukazov – 500,00 € 
- tepelná energia – upravený rozpočet – 9 158,00 € , čerpanie bolo 9 157,52.  
Na túto položku sa  čerpalo aj zo vzdelávacích poukazov –  čerpané 1 612,81 €, 
- vodné, stočné, zrážkové vody – upravený rozpočet – 1 102,00 €, čerpanie 
1 101,72. Na túto položku sa čerpalo aj zo vzdelávacích poukazov- čerpané 
283,00 € 
 
Položka 632 – komunikácie 
Upravený rozpočet – 433,00 € , čerpaný bol  433,01 € 

 
Položka 633 celkom: 
Upravený rozpočet -988,00 € 
Čerpanie – 987,51 € 
najmä na: 
-  Vybavenie prev. priestorov – 142,00 € 
-  kancelárske potreby a materiál  - 137,61 € 
- Odborné publikácie – 193,55 € 
- Materiál pre výchovu a vyučovanie – 385,93 € 
Na túto položku sa čerpalo aj zo vzdelávacích poukazov – 232,19 € - kancelárske 
potreby a materiál, materiál pre výchovu a vyučovanie. 
 
Položka 635 celkom: 
Upravený rozpočet – 400,00 € 
Čerpanie – 400,00 € 
Finančné prostriedky boli použité na servis výpočtovej techniky. 
V tejto položke boli požité finančné prostriedky v plnej výške  zo vzdelávacích 
poukazov. 
 
Položka 636 celkom 
Upravený rozpočet – 23,- € 
Čerpanie - prenájom rohoží – 22,89 € 
 
Položka 637 celkom:   
Upravený rozpočet – 1 444,00 € 
Čerpanie bolo 1 443,62 € 
Finančné prostriedky boli vynaložené na : 

- odvoz a likvidáciu odpadu  - 132,72 € 
- školenia – 65,00 € 
- prídel do SF – 338,78 € 
- stravné – 817,61 € 
- poplatky banke – 60,85 € 
- čistenie , pranie – 28,66 € 
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Kategória 640 – Bežné transfery 
Upravený rozpočet – 186,00 € 
Finančné prostriedky boli čerpané na náhradu mzdy za prvých 10 dní PN vo výške 
185,84 € .  
 
Školská jedáleň 
Schválený rozpočet na rok 2012 – 56 619,00 € 
Upravený rozpočet na rok 2012 – 63 694,00 €, čerpanie vo výške 63 633,25 € 
Kategória 610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Upravený rozpočet – 18 873,00 € 
Čerpanie – celkom za rok 2012 :  18 863,75 €   

- tarifný plat... -  17 102,01 € 
- príplatky –           1 131,74 € 
- odmeny –                630,00 € 

 
Kategória 620 – Poistné 
Upravený rozpočet –  6394,00 € 
Čerpaný bol vo výške  6 378,81 € 
 
Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby 
Upravený rozpočet –   31 414,00 € 
Čerpanie bolo vo výške 31 378,01 € 
 
Položka 632 celkom:  
Upravený rozpočet – 20 532,00 € 
Čerpanie bolo            20 525,60 € 
 
položka 632 – energie , voda 
- elektrická energia –  upravený rozpočet – 2 700,00 €, čerpanie bolo 2 700,00€ 
- plyn –  upravený rozpočet – 1 032,00 € ,čerpanie 1 031,26 € 
- tepelná energia – upravený rozpočet – 14 285,00 €, čerpanie 14 282,53 €  
- vodné , stočné – upravený rozpočet – 2 080,00 € -  čerpanie 2 078,66 € 
 
položka 632 – komunikácie 
upravený rozpočet – 435,00 € 
čerpanie 433,15 € 
Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu telekomunikačných služieb a 
internetu. 
 
Položka 633 celkom:  
Upravený rozpočet –  1 844,00 € 
Čerpanie bolo 1 824,18 € 
finančné prostriedky boli vynaložené na : 

- čistiace prostriedky  - 1 239,40 € 
- kancelárske potreby –         6,09 €  
- vybavenie prevádzkových priestorov – 87,89 € 
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- prevádzka zariadení -276,00 € 
- OOP – 196,40 € 
- vybavenie lekárničky – 18,40 € 

 
Položka 635 celkom:  
Upravený rozpočet – 4 742,00 € 
Čerpanie bolo 4 737,67 € 
Finančné prostriedky boli použité na : 

- údržbu budov – 360,00 €  
- Opravu a údržbu str. zar. – 406,13 € 
- údržbu softvéru – 39,32 € 
- servis VT – 200,- € 
- údržba rozvodov el.en. a plynu -3 477,00 € 
- údržba prístrojov a zariadení – 255,22 € 

 
Položka 637 celkom:  
Upravený rozpočet – 4 296,- € 
Čerpanie bolo  4 290,56 € 
finančné prostriedky boli použité najmä na: 

- Tlačiarenské služby – 300,96 € 
- Odvoz a likvidáciu odpadu – 1 526,28 € 
- upratovanie, čistenie, pranie – 101,91 € 
- Revízie a kontroly zariadení – 269,00 € 
- deratizácia – 79,68 € 
- Poplatky banke – 348,01 € 
- stravné zamestnanci – 950,50 € 
- metrológia a skúšobmíctvo (ciachovanie váh) -61,00 € 
- Prídel do SF – 203,82 € 

 
Kategória 640 – Bežné transfery 
Upravený rozpočet – 527,00 € 
Čerpanie – 526,79 € 
Finančné prostriedky boli použité  na náhradu mzdy za prvých 10 dní PN vo výške 
137,79 € a odchodné 389,00 €. 
 
Kategória 710 – obstarávanie kapitálových aktív –  
Upravený rozpočet – 6 486,00 €  
Čerpanie – 6 485,89 € 
 
Bežný transfer - Finančné prostriedky  poskytnuté na deti v hmotnej núdzi – 
302,80 € 

- strava  - 253,00 € 
- učebné pomôcky – 49,80 € 

 
 
3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov 
Organizácia nemala v roku 2012  neproduktívne náklady.   
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4. A. Záväzky 
K 31. 12. 2012 mala škola záväzky  
- nevyfaktúrované tovary a služby – 9 295,01 € 
- vopred zaplatené stravné do ŠJ –  3 073,36 € 
 
4. B. Pohľadávky 
K 31. 12. 2012škola nemala žiadne pohľadávky. 
 
5. Fondy a účty organizácie 
 
A. Sociálny fond 
Počiatočný stav k 1.1. 2012    207,48 € 
Tvorba: povinný prídel         2 682,24 € 
  ostatné príjmy       0,- € 
Spolu:             2 889,72 €  
 
Čerpanie spolu:           2 538,55 € 
- stravovanie zamestnancov   854,20 € 
- odmeny pri životnom a pracovnom jub.      0,- € 
- sociálna výpomoc          0,-  € 
- ostatné             1 684,35 € 
Konečný stav účtu k 31. 12. 2012                    351,17 € 
 
Sociálny  fond sme čerpali podľa schváleného rozpočtu na r. 2012. 
 
B. Účty organizácie 
 
Stav účtov organizácie k 31. 12. 2012 
 
1. Príjmový účet       15,54 € 
2. Výdavkový účet       61,42 € 
3. Depozitný účet          29  703,12 € 
4. Účet strediska školská jedáleň           2 696,36 € 
 
 
 
Vypracovala: Jarmila Gorelová 
 
 
 
 
 
        Mgr. Iveta Hajduová 
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           riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
Komentár 

• základná škola na Medzilaboreckej ulici sa oproti roku 2011 rozrástla v roku  2012 
o 15 žiakov, t.j. z počtu 204 žiakov na 219 žiakov, čo sa pozitívne prejavilo v navýšení  
pridelených finančných prostriedkov na osobné a prevádzkové náklady. 

• V roku 2012 sme si prenájmom pavilónu –B, priestorov telocvične a tried zabezpečili 
mimorozpočtové príjmy na doplnenie chýbajúcich finančných prostriedkov na 
prevádzku. 

•   Veľkou mierou nám aj v roku 2012 pomohlo rodičovská združenie .Finančne podporili 
školu v týchto oblastiach : 
- Pri rekonštrukcii telefónneho systému pre ŠKD. 
- Nákupom školských lavíc a stoličiek. 
- Celoročným zabezpečením hygienických potrieb pre všetkých žiakov školy. 
- Výmenou podlahovej krytiny v triedach a vo vstupnej hale. 
- Nákupom nových počítačov, dataprojektorov, LCD monitorov, klávesníc, 

interaktívnej tabule, laminovačiek. 
- Výmenou osvetľovacích telies do tried a odborných učební. 
- Zadovážením športových pomôcok do telocvične školy. 
- Aktívne (svojpomocne) pomohli pri vymaľovaní niektorých tried a odborných 

učební.   
• Pedagógovia školy vypracovali 27 grantových projektov, z čoho 20 bolo úspešných. 

Škola tak získala prostriedky v celkovej hodnote 20 880,-€ 
• Zo vzdelávacích poukazov a z financií za záujmové krúžky boli hradené náklady 

spojené s prevádzkou krúžkov, t.j. mzdy, energie atď. 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Jarmila Gorelová 
 
 
 
 
    
 
 
        Mgr. Iveta Hajduová 
            riaditeľka školy  
          
 
 

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti  
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Názov organizácie: ZÁKLADNÁ ŠKOLA , Medzilaborecká 11, 821 01  Bratislava  

      

     Tab.č. 1 
        Skutočnosť   
  Ukazovateľ   Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 % plnenia 
      v roku 2012 v €  v €   

1.Príjmy spolu   23 110,00 47 846,76 207,04 
poplatky a platby         
z predaja  a služieb 14 300,00 24 692,02 172,67 
v tom: podpoložka 223002 9 900,00 14 944,56 150,96 

           podpoložka 223003 4 400,00 9 747,46 221,53 

           podpoložka 223001       

príjem z prenájmu 212 7 520,00 7 521,14 100,02 

úroky z dom. úverov,        

vkladov     4,00 4,04 101,00 

ostatné príjmy 292   1 286,00 9 637,56 749,42 

granty 311    5 992,00   

            

2. Odvod príjmov M Č x 47 831,22   
            

3. Výdavky spolu 491 511,76  491 753,14 100,05 
bežné výdavky vrát. HN   482 265,76 482 507,25 100,05 

kapitálové výdavky   9 246,00 9 245,89 100,00 
            

4. Dotácie M Č   491 511,76 491 814,56 100,06 
na prevádzku, mzdy         
a odvody     491 511,76 491 511,76 100,00 
na hmotnú núdzu   0,00 424,25   
      
      
      
      
      
Vypracoval:  Jarmila Gorelová    
      
      
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnotenie čerpania rozpo čtových prostriedkov 
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Názov organizácie:  Základná škola, Medzilaborecká 11, 821 01  Bratislava 

     
Ukazovateľ   Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenia 
           2012 v € k 31.12.2012 v €   
200 Nedaňové príjmy 23 110,00 47 846,76 207,04 
z toho:         
212 príjem z prenájmu 7 520,00 7 521,14 100,02 
223 poplatky a platby z predaja služieb 14 300,00 24 692,02 172,67 
223002 Za jasle, mater.šk. a škol.družiny 9 900,00 14 944,56 150,96 
223003 Za stravné 4 400,00 9 747,46 221,53 
240 Úroky z dom.úverov a vkladov 4,00 4,04 101,00 
292 Ostatné príjmy 1 286,00 9 637,56 749,42 
311 Granty   0 5 992,00   
600 Bežné výdavky  ( 1 ) 482 265,76 482 204,45 99,99 
z toho:         
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. 
vyr. 262 522,50 262 513,25 100,00 
z toho:         
611 Tarifný plat vrátane náhrad 229 598,00 229 590,81 100,00 
612 Príplatky   18 629,00 18 626,75 99,99 
614 Odmeny   12 869,50 12 869,50 100,00 
616 Vyrovnanie platu 1 426,00 1 426,19 100,01 
620 Poistné zamestnancov a NÚP 90 310,00  90 295,89 99,98 
630 Tovary a ďalšie služby 127 763,76  127 726,18 99,97 
z toho:         
631 Cestovné náhrady 6,00 6,30 105,00 
632 Energia, voda, komunikácie 67 819,09 67 812,43 99,99 
v tom:         
elektrická energia 5 310,53 5 311,00 100,01 
plyn   1 032,00 1 031,26 99,93 
tepelná energia 53 678,56 53 675,13 99,99 
vodné, stočné   4 812,00 4810,67 99,97 
633 Materiál   15 441,73 15 422,73 99,88 
634 Dopravné         
635 Rutinná a štand. údržba 19 601,88 19 597,16 99,98 
636 Nájomné za prenájom 1 485,50 1 485,32 99,99 
637 Služby   23 409,56 23 402,24 99,97 
642 Odchod.,odstupné,úrazy,PN 
do10dní   1 669,50 1 669,13 99,98 
700 Kapitálové výdavky  ( 2 ) 9 246,00 9 245,89 100,00 
z toho:         
710 Obstarávanie kapitálových aktív 9 246,00  9 245,89 100,00 
z toho:         
713 Nákup kancel. strojov, prístr. a 
zariad. 6 486,00 6 485,89 100,00 
716 Prípravná a proj. dokumentácia 2760,00 2760,00 100,00 
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.       
718 Rekonštrukcie a moder. stroj.zar.       
Príspevky v hmotnej núdzi   ( 3 ) 0 302,80   
Výdavky spolu  ( 1 + 2 + 3 ) 491 511,76 491 753,14 100,05 
z toho:         
Použitie prostriedkov z mimorozp. účtu 0 0   
Použitie navŕšenia rozp. z príjmov - 
bež.výd.       
                           - kapitálové výdavky 9 246,00 9 245,89 100,00 
     
Vypracoval : Jarmila Gorelová    
 
 
 
 
 
 
 

 Vyhodnotenie čerpania mzdových nákladov   
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Názov organizácie: ZÁKLADNÁ  ŠKOLA, Medzilaborecká 11, 821 01  Bratislava  
     Tab. č. 3 
      

Ukazovateľ   Merná  Upravený rozpočet Skutočnosť  % plnenia 
    jednotka 2012 v € k 31.12.2012 v €   

Tarifné platy € 229 598,00 229 599,81 100 

Príplatky    € 20 055,00 20 052,94 99,99 

V tom: osobný príplatok € 7 643,00 7 642,22 99,99 

Odmeny   € 12 869,50 12 869,50 100 

v tom: jubilejné odmeny € 1 027,00 1 027,00 100 
Mzdové prostriedky 
spolu € 262 522,50 262 513,25 100 
Priem. prep. počet 
zamest. osoby x 32,38 x 

Priemerná mzda € x 675,61 x 
      
      
      
Vypracoval:       
Jarmila Gorelová     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2012  
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1. Výdavkový účet    č. ú. 1640068753/0200 
 

• dotácia – prevod na výdavkový účet z MÚ                    491 753,14 € 

• výdavky za rok 2012                                                       491 691,72 € 

v tom kapitálové výdavky                                                   9 245,89 € 

• konečný stav účtu k 31.12.2012                                                61,42 € 

• odvod na účet MÚ Ružinov dňa 14.2.2013                              61,42 € 

• zostatok                                                                                        0,00 € 

 

2. Príjmový účet      č.ú. 1640063258/0200                                           
 

• odvody príjmov v.r. 2012 na účet MÚ Ružinov                 47 862,30 € 

• plnenie príjmov                                                                   47 846,76 € 

• KS účtu k 31.12.2012                           15,54 € 

• odvod na MÚ Ružinov 14.2.2013              15,82 € 

(zostatok na účte 15,54 + úrok 0,28) 

 

3.        Depozitný účet   č.ú. 224982755/0200 
 

• prevod z účtu 1640068753/0200  28.12.2012                     28 901,14 € 

                                                      29.12.2013                          801,98 € 

• úhrady dňa 7.1.2013- mzdy,odvody do poisťovní              28 901,14 € 

• zostatok na účte grant Hodina deťom                                       801,98 € 

 

4.         Účet  strediska školská jedáleň  č.ú. 1645885453/0200 
 

•  konečný stav k 31.12.2012                                                   2 696,36 € 

5.         Sociálny fond č.ú. 1640075451/0200 
 

• stav na účte k 1.1.2012                     207,48 € 
• tvorba      - povinný prídel                                              2 682,24 € 
• čerpanie   - na stravovanie zamestnancov                          854,20 € 

                -  na sociálnu výpomoc                                          0,00 € 
                -  ostatné                                                          1 684,35 € 

• konečný stav účtu k 31.12.2012                                        351,17 € 
 

 
 
Vypracoval : Jarmila Gorelová                                    Mgr. Iveta Hajduová 
                                                                                          riaditeľka školy 
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Základná škola, Mierová 46, 821 05 Bratislava 
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  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                                   
a podmienkach školy za školský rok 2012/2013 

 
 

I.  
a)       Základné údaje o  škole  
 
Názov školy  Základná škola 
Adresa  školy Mierová 46, 821 05 Bratislava 
Telefónne číslo  02/43292180 
Faxové číslo  02/43292180 
Internetová adresa školy  www.zsmierovaba.edu.sk 
Elektronická adresa školy zsmierova.ba@gmail.com 
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 

Vedúci zamestnanci školy 

Funkcia 
Meno a priezvisko  

Riaditeľka školy  PaedDr.Renáta Križková 
Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Koplíková 
Zástupca riaditeľky školy Mgr.Tomáš Novák 
Vedúca školského klubu detí  Janka Miklášová 
Vedúca školskej jedálne  Zuzana Hergottová 

Údaje o rade školy  

Termín ustanovenia rady školy  02.07.2012 ––– 
 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  
Predseda rady školy  JUDr.Ľubomír 

Minich 
rodičov 

Podpredseda rady školy  RNDr.Erika 
Piovarčiová 

pedagogických zamestnancov 
 

Zapisovateľ  Dana Kovaľová rodičov 
 

Členovia  Zuzana Hergottová nepedagogických zamestnancov 
 Mgr.Martina Vargová pedagogických zamestnancov 

 
 MUDr.Peter Duránik rodičov 
 Mgr.Peter Hlásny rodičov 
 Ing.Ján Junas poslancov MZ 
 Ing.Günter Furin poslancov MZ 
 PaedDr.Mária 

Barancová 
poslancov MZ 

 Mgr.Martin Pener poslancov MZ 
Počet zasadnutí RaŠ v šk. roku 2  
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Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 

Názov  Meno vedúceho  
PK matematika/fyzika/ 
chémia/prírodopis 

Mgr. Anna Tvarožková 

PK jazykov/dejepis/občianska náuka/ 
zemepis 

Mgr. Jana Sekajová 

PK cudzích jazykov 
 

Mgr.Vlasta Glesková 

PK výchov 
 

Mgr. Dominika Šuleková 

MZ 1.stupeň Mgr. Ľubica Zvončeková 
 

MZ ŠKD 
 

Janka Miklášová 

 
b) Údaje o počte žiakov (fyzický stav) 
 
Ročn
ík 

Počet 
tried 

Počet žiakov  
      k 15.9. 

Z toho 
začlenení 

Počet žiakov  
      k 31.8. 

Z toho 
začlenení 

1. 3 66 0 65 0 
2. 4 76 2 76 2 
3. 3 61 5 60 5 
4. 3 62 0 60 0 
5. 4 83 8 83 8 
6. 2 45 5 44 5 
7. 2 41 5 40 5 
8. 2 40 6 37 5 
9. 1 22 6 21 5 

Spolu 24 496 37 486 35 
 
  Údaje o školskom klube detí  
 
Počet 
oddelení  

Počet žiakov 
k 15. 9. 

Počet žiakov 
k 31.8. 

Priemerná 
dochádzka 

13 279 274 98 % 
    

 
 c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka  základnej školy  

 
Celkový počet zapísaných (február 2012)  112 
Počet odkladov povinnej školskej dochádzky  11 

 
Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  

 
Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnáziá 
 
Počet prihlásených  44 
Počet prijatých  29 
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Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 
Počet prihlásených  13 
Počet prijatých  10 
 
Žiaci 9. ročníka 
Gymnáziá  Počet prijatých 12 
Stredné odborné školy  Počet prijatých 9 
Konzervatórium  Počet prijatých 0 
 
d) –––––––––––––––––––– 
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov  
 
 SJL ANJ NEJ MAT 

Ø 
predmetov 

1,24 1,1
0 

 
---- 

1,19 

 
Školským vzdelávacím  programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces o nasledovné 
predmety: 
 

• anglický jazyk v 1. a 2.ročníku  

II. stupeň základnej školy – priemerný prospech predmetov  

 
 SJL ANJ NEJ MAT 

Ø 
predmetov 

2,01 1,6
4 

1,7
9 

1,98 

 
Školským vzdelávacím  programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces o nasledovné 
predmety: 
 

• nemecký jazyk  v 5. ročníku 
 
Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný 
predmet 
 
 Etická výchova Náboženská výchova 
1. stupeň 155 106 

2. stupeň 159 66 

Spolu 314 172 

Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy 

 
Počet žiakov, 
ktorí písali 

Matematika 
% úspešnosti 

Matematika  
- priemerná    
  percentuálna  
  úspešnosť v  SR 

Slovenský jazyk 
% úspešnosti 

Slovenský jazyk 
-priemerná     
  percentuálna  
  úspešnosť v SR 

21 70,00 60,07 77,10 67,51 
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Správanie – znížená známka 

 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Počet žiakov so stupňom 2 - - - - - 1 1 - 1 
Počet žiakov so stupňom 3 - - - - - - - - - 
Počet žiakov so stupňom 4 - - - - - - - - - 
 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 

 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vymeškané hodiny spolu 
3828 6188 4482 4688 5491 4177 4270 4103 2781 

Neospravedlnené hodiny 0 0 0 0 2 20 13 5 8 
Žiaci s počtom 
neospravedlnených hodín 
viac ako 15 

0 0 0 0 0 1 0 5 0 

 
    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 

Vymeškané hodiny spolu 
19 186 20 822 40 008 

Neospravedlnené hodiny spolu 0 48 48 
 
f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 
 
I. stupeň základnej školy 

Ročník trieda Učebný plán / vzdelávací program  Cudzie jazyky, ktoré učíme 
1. I.A ŠkVP anglický 
 I.B ŠkVP anglický 
 I.C ŠkVP anglický 
    
2. II. A ŠkVP anglický 
 II. B ŠkVP anglický 
 II. C ŠkVP anglický 
 II.D ŠkVP anglický 
    
3. III.A ŠkVP anglický 
 III.B ŠkVP anglický 
 III.C ŠkVP anglický 
    
4.   IV. A ŠkVP anglický 
 IV. B ŠkVP anglický 
 IV. C ŠkVP anglický 
 
II. stupeň základnej školy 
Ročník Trieda Učebný plán/ vzdelávací program  Cudzie jazyky, ktoré učíme 
5. V.A ŠkVP anglický , nemecký 
 V.B ŠkVP anglický , nemecký 
 V.C ŠkVP anglický , nemecký 
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 V.D ŠkVP anglický, nemecký 
6. VI. A ŠkVP anglický, nemecký 
 VI. B ŠkVP anglický, nemecký 
    
7. VII. A ŠkVP anglický, nemecký 
 VII. B ŠkVP anglický, nemecký 
    
8.   VIII. A ŠkVP anglický, nemecký 
 VIII.B ŠkVP anglický, nemecký 
    
9. IX. A ŠkVP anglický, nemecký 
 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku dňu 

koncoročnej klasifikácie 
  
Pedagogickí zamestnanci 
 
  Z toho  

začínajúci ped. zam. 
Z toho  
samostatní ped. zam. 

Z toho zamestnanec 
s I. atestáciou 

Z toho zamestnanec 
s II. atestáciou 

Pedagogickí 
zamestnanci školy 

45 1 29 13 2 

Odborní. zamestnanci 
školy 

1 0 0 1 0 

Spolu 46 1 29 14 2 
 
Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 
 
Predmet Počet neodborne vyučujúcich učiteľov Dôvod neodborného vyučovania 
Hudobná výchova 9 chýba kvalifikovaný vyučujúci 
Svet práce 1 chýba kvalifikovaný vyučujúci 
Technika 2 chýba kvalifikovaný vyučujúci  

 
h)Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom roku   

 meno Druh 
vzdelávania 

Vzdelávaci
a inštitúcia 

Názov 
programu 

začiatok koniec Počet 
kreditov 

1. Gabriela 
Szendy 

aktualizačné MPCBA IKT pg. zam. 3/2013 4/2013 9 

2. Jana 
Jakábová 

aktualizačné MPCBA Metodika SLJ 2/2013 6/2013 6 

3. Erika 
Piovarčiová 

aktualizačné MPCBA ENV vo vyuč. 
procesa. 

5/2012 2/2013 10 

4. Mária 
Harničárová 

aktualizačné MPVBA Demonštračné 
pokusy 

9/2012 12/201
2 

15 

5. Veronika 
Rumpelová 

inovačné MPCBA Interaktívna 
tabuľa vo VVP 

10/2012 12/201
2 

15 

6. Alena 
Drinková 

inovačné MPCBA Interaktívna 
tabuľa vo VVP 

10/2012 12/201
2 

15 

7. Jana 
Jakábová 

inovačné MPCBA Interaktívna 
tabuľa vo VVP 

10/2012 12/201
2 

15 

8. Gabriela 
Vaňová 

inovačné MPCBA Interaktívna 
tabuľa vo VVP 

10/2012 12/201
2 

15 
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9. Dominika 
Šuleková 

inovačné MPCBA Interaktívna 
tabuľa vo VVP 

10/2012 12/201
2 

15 

10. Dáša 
Budajová 

inovačné MPCBA Interaktívna 
tabuľa vo VVP 

10/2012 12/201
2 

15 

11. Ivica 
Nemčeková 

inovačné MPCBA Interaktívna 
tabuľa vo VVP 

10/2012 12/201
2 

15 

12. Katarína 
Potisková 

inovačné MPCBA Interaktívna 
tabuľa vo VVP 

10/2012 12/201
2 

15 

13. Emerita 
Holeková 

inovačné MPCBA Interaktívna 
tabuľa vo VVP 

10/2012 12/201
2 

15 

14. Mária 
Harničárová 

inovačné MPCBA Interaktívna 
tabuľa vo VVP 

10/2012 12/201
2 

15 

15. Mária 
Koplíková 

inovačné MPCBA Interaktívna 
tabuľa vo VVP 

10/2012 12/201
2 

15 

16. Libuša 
Gubančoko
vá 

inovačné MPCBA Interaktívna 
tabuľa vo VVP 

10/2012 12/201
2 

15 

17. Martina 
Vargová 

inovačné MPCBA Interaktívna 
tabuľa vo VVP 

10/2012 12/201
2 

15 

18. Jana 
Jakábová 

inovačné MPCBA Aktívne 
využívanie 
čítanie 

9/2012 2/2013 15 

19. Gabriela 
Szendy 

inovačné MPCBA Aktívne 
využívanie 
čítanie 

2/2013 6/2013 15 

20. Martina 
Vargová 

atestačné MPCBA Prípravné 
atestačné 

9/2012 12/201
2 

0 

21. Daniela 
Kováčová 

atestačné MPCBA Prípravné 
atestačné 

9/2012 12/201
2 

0 

22. Dominika 
Šuleková 

atestačné MPCBA Prípravné 
atestačné 

2/2013 5/2013 0 

23. Mária 
Harničárová 

atestačné MPCBA Prípravné 
atestačné 

2/2013 5/2013 0 

24. Jana 
Kardosová 

kvalifikačné PF UK Sociálna 
pedegogika 
a vychová- 
vateľstvo 

9/2010 7/ 2013 0 

25. Dana 
Barteková 

kvalifikačné PF UK Sociálna 
pedegogika 
a vychová- 
vateľstvo 

9/2011 7/ 2014  

26. Silvia 
Romanová 

kvalifikačné ŠPU Vzdelávanie uč. 
v oblasti 
cudzích jazykov 

9/2009 11/201
3 

 

27. Lucia 
Rintelová 

adaptačné ZŠ 
Mierová 

 1/2013 6/2013 0 
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Forma vzdelávania Počet vzdelávajúcich sa 
  
kvalifikačné 3 
atestačné 4 
inovačné 15 

aktualizačné 4 
adaptačné 1 
  

 
i ) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

•  Aktivity organizované školou 
 
- návšteva divadelného predstavenia pre rodičov a učiteľov /RND/ 

- školský ples pre rodičov a priateľov školy 

- tvorba vlastných prezentačných DVD  

- týždenný letný denný tábor pre žiakov ŠKD 

- l0 dňové letné sústredenie žiakov - volejbalistov v Brezovej pod Bradlom 

- celoročný zber papiera , použitých batérií a drobných elektrospotrebičov s aktívnou účasťou 

rodičov 

 
športové aktivity 

o stolnotenisový turnaj pre rodičov a priateľov školy 

o Mikulášske šantenie - zábavné športové hry pre deti – rodičov –učiteľov 

o sobotné zábavno-športové predpoludnie z príležitosti MDD pre deti  a rodičov          

      žiakov 1.stupňa a detí MŠ 

o prevádzkovanie plážového ihriska a futbalového miniihriska pre verejnosť 

 

vzdelávacie aktivity/súťažné projekty 

• Poznaj svoj región, poznaj svoje mesto, seba spoznáš cestou + sprievodné akcie /návšteva 

dopravného múzea, vianočné trhy, jazda vláčikom Prešporáčikom, plavba loďou po Dunaji/ 

• poznaj ostrov Kopáč -prezentácia projektu na MÚ MČ Ružinov 

• tvorba plavidiel - "Plavíme sa po Dunaji 

• Čitateľský maratón so sprievodnými akciami, pasovanie prvákov za čitateľov a besedy so 

spisovateľmi 

• Týždeň mlieka 

• burza hračiek a športových potrieb, predajná výstava kníh- základy finančnej gramotnosti 

• Súťaž Moja prezentácia, Moja webová stránka 
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•  Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 
 
Vzdelávacie programy pre školy zamerané na kľúčové kompetencie žiakov: 

• projekt VIVA MUSICA - Legenda o rytieroch zo Sitna 

• účasť na natáčaní spotov do projektu "Hodina deťom" 

• Krst knihy spisovateľa Romana Brata 

• návšteva Bibliotéky v Inchebe, Bibiany 

• návštevy divadelných predstavení pre žiakov /divadlo Ludus, SND, ŠBD/ 

• tematické exkurzie / Trenčiansky hrad, Súľovské vrchy, Nitriansky hrad, Uhrovec.../ 

• návšteva RTVS - účasť na natáčaní relácie 

•  s OLO do ZOO 

• návštevy mestských knižníc , múzeí, planetária, výchovných koncertov 

• Deň dentálnej hygieny 

• Atlantis Sciente Centers 

• Detské chemické laboratórium Hókus - Pókus 

• Human Body  

• "Moje mesto" - projekt v rámci kariérneho poradenstva 

• projekt "Hory a mesto" - festivalový náučný chodník 

• Deň narcisov 

• Ružinovský idol 

j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 
Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 
Termín 
ukončenia 
realizácie 

Škola podporujúca zdravie MŠ SR r.2001 dlhodobo 
 

Infovek MŠ SR r.2004 dlhodobo 
 

Správaj sa normálne PZ SR september 2006 dlhodobo 

Modrá škola Bratislavská vodárenská spoločnosť september 2009 dlhodobo 

Recyklohry ASEKOL September 2010 dlhodobo 

Detský čin roka Wirpool Slovakia september 2010 dlhodobo 

Svet pre všetkých Sloboda zvierat september 2010 dlhodobo 

Baterky na správnom mieste INSA spol.s r.o.                 september 2011 dlhodobo 

Legenda o rytieroch zo Sitna VIVA MUSICA september 2012 jún 2013 

 
k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI     
     
V školskom roku nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 
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l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

   Areál školy tvorí veľká zelená plocha a tri budovy. 
   Samotná budova školy má ............. 24 kmeňových tried 
                                                              1 učebňu pre potreby špeciálneho pedagóga 
                                                              2 počítačové učebne 
                                                              1 knižnicu s notebookmi   
                                                              3 odborné učebne s kabinetmi 
                                                              1 zborovňa 
                                                              1 miestnosť pre administratívnu prácu 
                                                              6 samostatných kabinetov pre učiteľov 
 
Telocvičňa so sociálnymi zariadeniami pre dievčatá a chlapcov samostatne, s kabinetom a štyrmi 
šatňami:     malá /gymnastická/ 
                  veľká /na loptové hry/ 
Budova školskej jedálne spolu s priestormi pre činnosť školského klubu detí. 
 
    Materiálno – technické vybavenie školy zodpovedá požiadavkám pre výchovno – vzdelávaciu činnosť 
žiakov. Za nadštandardné materiálne vybavenie považujeme doplnenie počítačových učební                       
a kmeňových tried datavideoprojektormi, šiestimi  interaktívnymi tabuľami získanými z finančných 
prostriedkov predložených projektov , podpory Občianskeho združenia Mierová Prievoz a rodičovského 
združenia. Škola vlastní digitálny fotoaparát a digitálnu kameru, novú rozhlasovú ústredňu. V kabinetoch 
sú počítače napojené na internet.  
Školská knižnica je priebežne dopĺňaná novými titulmi. Stala sa tak kultúrnym miestom pre besedy 
s pozvanými hosťami. 
Na podporu vzdelávania začlenených žiakov pravidelne odoberáme odbornú literatúru s množstvom 
metodického materiálu.  
Vďaka finančnej podpore Rodičovského združenia a Občianskeho združenia Mierová  Prievoz so sídlom 
na našej škole bol zakúpený nový nábytok do tried, vymenené tabule vo všetkých triedach, došlo                    
k výmene počítačov v kabinetoch a odborných učebniach a výmene podlahovej kritiny. 
V rámci modernizácie vyučovania boli v niektorých kmeňových triedach namontované dataprojektory, 
triedy boli doplnené o nástenné mapy zo slovenského jazyka a vlastivedy.  
Jazyková učebňa, ktorá slúži na vyučovanie prevažne anglického jazyka je  vybavená interaktívnou 
tabuľou, 12 notebookmi slúžiacimi aj na vyučovanie informatickej výchovy na 1.stupni. 
V jarných mesiacoch bola vykonaná rozsiahla údržba futbalového miniihriska v areáli školy z grantu MČ 
Bratislava - Ružinov a Bratislavského samosprávneho kraja, cieľom ktorej bolo  bezpečnejšie 
športovanie žiakov a verejnosti. 
Prenájmom priestorov budovy školy a telocvične si zabezpečujeme finančné prostriedky, ktoré 
využívame na neustálu  údržbu nám zvereného majetku. 

 
m)     Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
- sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok) 
 
n)    Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  
         školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

           Cieľom a prioritou  školy v školskom roku 2012/2013 bolo pokračovať v prebiehajúcom       
výchovno – vzdelávacom programe školy  podľa požiadaviek nového školského zákona.  Zamerali sme 
sa na rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti podpory národného povedomia, informačno-
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komunikačných technológií, čitateľskej a finančnej gramotnosti, poznania ľudských práv, zdravia 
detí, environmentálnej výchovy a výchovy regionálnej. 
        Pri hodnotení plnenia úloh k dosiahnutiu cieľa môžeme vyjadriť mimoriadnu spokojnosť, o čom 
hovoria výsledky našich žiakov v celoslovenskom testovaní 9, Kompare  a  predmetových súťažiach. 
      

o) Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 
 

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

 
• nedostatky vrátane návrhov opatrení 
V tomto školskom roku sme  nezaznamenali vážne nedostatky, ktoré by bolo potrebné riešiť. 

 
poznámka: v školskom roku sme riešili situácie, kedy rodičia zasahovali do kompetencií učiteľov vo 
výchovno-vzdelávacom procese, ako aj do kompetencie riaditeľky školy v organizačnej a personálnej 
oblasti, problémy sme vyriešili k spokojnosti zúčastnených strán 
 
p)        ––––––––––– 
 
II.   
 Ďalšie informácie o škole 
 
a) Psychohygienické podmienky 
 
       -   vytvárania dobrej pracovnej klímy v triedach pre žiakov, ako i zamestnancom na   
            pracovisku 

- priateľské vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi 
- primeraná pracovná záťaž, predchádzanie stresom  
- dodržiavanie psychohygieny rozvrhu 
- práca na projekte  Škola podporujúca zdravie  
- rešpektovanie hygienických požiadaviek a pracovných podmienok Úradu verejného 

zdravotníctva hl.m.SR Bratislavy 
 
b) Voľnočasové aktivity školy 
 

- aktívna záujmová činnosť detí 1.-4.roč. v rámci ŠKD 
      / kurzy plávania, lyžovania, korčuľovania, návšteva divadelných a filmových predstavení, 

- ponuka popoludňajšej záujmovej činnosti formou krúžkov v rámci vzdelávacích    
poukazov /športové, počítačový,  geografický, matematický, literárny,... / 

 
• organizovanie zábavných podujatí  
-     Mikulášske športové šantenie 
- stolnotenisový turnaj  
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- večerné divadelné predstavenia 
- sobotné tvorivé dielne pre deti s rodičmi 
- školský ples 
- školské zábavné popoludnia 
- burzy hračiek  
- Oslavy MDD 
- Jánska noc 

                                                  
c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 
      

- spolupráca s Brazílskou ambasádou v rámci vzdelávacieho projektu  
- organizovanie projektového vyučovania, prezentácie žiackych prác pomocou   
      interaktívnej tabule „Moja prezentácia“  
- organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských stretnutí pre deti i rodičov 
      /návšteva divadelného predstavenia, výlety, exkurzie, žiacke vystúpenia .../ 
-     spolupráca s materskými školami / možnosť návštevy počítačovej učebne, využitie   
      internetu/ 
-     prenájom telocvične, ihrísk a učební na záujmovú činnosť – služby pre ZUŠ, jazykovú   
      školu 
-    organizovanie denného letného tábora v rámci ŠKD a volejbalového krúžku v letných   
      mesiacoch 

  
d) Vzájomný vzťah medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 

- výborná spolupráca s rodičmi školy – materiálna, finančná a morálna  podpora 
- spolupráca s OZ Mierová Prievoz 
- na škole sídli súkromná  základná umelecká škola 
- Centrum pedagogicko psychologickej prevencie a poradenstva na Drieňovej ul. 
- spolupráca s Mestskou políciou na Listovej ul.  
- spolupráca s MŠ na Šťastnej ul. 
- Centrum environmentálnej výchovy pri MÚ Ružinov 
- Centrum voľného času ESKO  
- spolupráca s Volejbalovým klubom REMIDON 
- účasť na besedách, filmových a divadelných predstaveniach v DK Ružinov 
- spolupráca s prírodovedeckou fakultou a pedagogickou fakultou UK 
- spolupráca so strednou odbornou školou pedagogickou 
- spolupráca s klubom dôchodcov v Prievoze 
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V pedagogickej rade prerokované dňa  28. júna 2013  
 
Rade školy predložené dňa 4. septembra 2013 
 
Podpis predsedu rady školy - JUDr. Ľubomír Minich       ........................................................... 
 
 
Schválené zriaďovateľom dňa ....................uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
 
Bratislava – Ružinov č. .................................................... 
 
V Bratislave dňa ..................................  
 
 

Podpis riaditeľa školy       
 

 
 

                                                                                  Pečiatka 
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                Príloh č.1 
                                                                                                                

Rada školy pri ZŠ Mierová 46, 821 05 Bratislava 
 
 
 
 
 

 

    Rada školy pri ZŠ Mierová 46 v Bratislave prerokovala na svojom zasadnutí dňa 

04.09.2013 Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2012/2013 predloženú riaditeľkou školy 

 PaedDr. Renátou Križkovou. 

  Rada školy súhlasí s obsahom správy a odporúča ju predložiť zriaďovateľovi na 

schválenie. 

 

 

 

   V Bratislave 04.09.2013                             JUDr. Ľubomír Minich 

          predseda rady školy 
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Príloha č.2 
 
 

Základná škola Mierová 46, 821 05 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S P R Á V A 
  

o hospodárení za kalendárny rok 2012 
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Z Á K L A D N Á    Š K O L A ,  Mierová 46,   821 05   Bratislava 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R    O   Z    B    O    R 
 

hospodárskej činnosti za rok 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Predkladá: 
 
 PaedDr. Križková Renáta 
           riaditeľka  
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    Ú  v  o  d 
 
 
 
 
     Základná škola,  Mierová ul. č. 46 v  Bratislave  je rozpočtovou organizáciou  v pôsobnosti 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov.   
    Vychádzajúc z humanistickej koncepcie výchovy, uznávajúc osobnosť dieťaťa, vytvárania mu 
podmienok pre jeho tvorivosť, iniciatívu a rozvoj schopností sa naša škola v rámci školského 
výchovno - vzdelávacieho  programu zameriava na: 
- vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka  
- vyučovanie druhého cudzieho jazyka /nemecký jazyk/ od 5. ročníka   
- projektovú prácu na vyučovaní, zvyšovanie čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov,  
- rozvoj informačno – komunikačných spôsobilostí 
- dosiahnutie dobrých výsledkov v okresných a krajských kolách predmetových olympiád  
- podpora environmentálnej  výchovy 
- na aktívnu prácu na projektoch :   Modrá škola 
                                                         Infovek (IKT)  
                                                         Škola podporujúca zdravie 
                                                         Správaj sa normálne (spolupráca s políciou) 
- pobyty v škole v prírode 
- špeciálny pedagóg na škole 
- práca v záujmových krúžkoch 
- aktívna činnosť v klube detí /kurzy plávania, korčuľovania, lyžovania, záujmové krúžky, tvorivé 
dielne/ 
- poskytujeme činnosť detí aj počas prázdnin 
- spolupráca s materskými školami 
- spoluprácu s rodičmi školy, ktorá je na veľmi dobrej úrovni (brigády, spoločenské, kultúrne 
a športové aktivity). 
    Ďalej je to poskytovanie pracovnej, zdravotnej, telesnej, ekologickej, mravnej, estetickej  
a náboženskej výchovy žiakov.  
     
Základná škola, Mierová ul. č. 46 v  Bratislave má tri budovy a to: 

- samotná budova školy, kde sú triedy, kabinety učiteľov,  riaditeľňa,  zborovňa, kancelária 
ekonomického a mzdového oddelenia, kancelária zástupcov riaditeľa a sociálne zariadenia 
pre žiakov a učiteľov  

- budova telocvične, ktorá má malú a veľkú telocvičňu, sprchy, sociálne zariadenia, kabinet 
telocvikárov a šatne 

- budova školskej jedálne a školského klubu detí pozostáva z kuchyne, príručných skladov, 
jedálne, kancelárie vedúcej školskej jedálne, sociálnych zariadení, miestnosť vychovávateliek 
ŠKD a troch miestnosti pre činnosť deti. 

 
 

  Pri počte 492 žiakoch (z toho 28 integrovaných) a 66 zamestnancoch /z toho 4 na materskej 
dovolenke/ sú  všetky horeuvedené  priestory využité na 100 %.                       

 
        Pre školský rok 2012/2013 bolo otvorených 24 tried a 7 odborných učební so 6 interaktívnymi 
tabuľami (prírodopis, výtvarná výchova, 2 počítačové učebne, učebňa špeciálneho pedagóga, školská 
knižnica, a učebňa fyziky). 
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1.     Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu  
      
A. Plán práce  

priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov za rok 2012                                                                                  
                                                                                                             
       - priemerný prepočítaný stav zamestnancov  k 31.12.2012                62 
              z toho :    ZŠ     -   pedagogickí                                                    35                
                                         -   nepedagogickí zamestnanci                             7 

                    ŠKD                                                                               12  
                    ŠJ                                                                                     8 

 
 B.   Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
 vyrovnania, priemerná mzda za rok 2012    
         Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy za  rok 2012 bolo nasledovné: 
         rozpočet    504 039,80 €   skutočnosť    495 660,44 € plnenie  98 % 
 

 rozpočet  skutočnosť  
ZŠ 380 814,20 €   373 234,75 € 98 % 
ŠKD 76 920,00 €  82 235,06 € 107 % 
ŠJ 46 305,60 €  40 190,63 € 87 % 
  504 039,80 €  495 660,44 € 98 % 

        z čoho priemerná mesačná mzda  za rok 2012 pri  prepočítanom stave zamestnancov je 666,20 €                                                  
 
 C.    Čerpanie finančných prostriedkov na dohody za: 
 - práce záhradníka  
  - zdravotníčky počas školy v prírode a lyžiarskeho výcviku 
       - vychovávateľky – zastupovanie počas choroby 
       - klubové leto v ŠKD  
   
         Za rok 2012   bolo na dohody  vyplatené celkom                   7 287,10 € 

 

    
 2.     Plnenie ukazovateľov rozpočtu  
 
A.   Príjmy  
       Príjem za rok 2012 sa skladá z nasledovných položiek :   

príjem z prenájmu     skutočnosť      29 003,56 €      
Za zber papiera       skutočnosť           467,80 €  
Poplatky za ŠKD skutočnosť           33 804,77 €  
Stravné réžia skutočnosť 16 051,24 €  
Z dobropisov skutočnosť 8 070,08 €  

Tento rok sme sa naše príjmy snažili  naplniť prenájmom telocvične, tried, automatov, zberom 
papiera, čo sa nám podarilo tak, ako to vidieť vo vyššie uvedenom prehľade. Tieto finančné 
prostriedky používame na prevádzku, opravu a údržbu školy: zatiaľ sme ich použili na opravu krytov 
na radiátoroch v telocvični, na opravu potrubia, na nákup kosačky a na opravu strechy nad 
kanceláriou, na nákup skriniek do tried, orezanie suchých konárov, na nákres čiar v telocvični a na 
kúpu kopírky do zborovne.  
 
 

 z toho   ZŠ  6 224,30 € 
 ŠKD                      1062,80 € 
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B.    V Ý D A V K Y            
    rok 2012 rozpočet skutočnosť plnenie  

 853 326,07 € 852 293,01 100 %  
Z toho: 

 rozpočet skutočnosť plnenie  
na mzdy   504 039,80 € 495 660,44 € 98 %  
poistné 174 250,00 € 172 602,48 € 99 %  
tovary a služby 162 887,17 € 166 890,78 € 102 %  
odchod. odstup. PN   2 010,00 € 1 800,61 € 90 %  
kapitálové výdavky    1 453,10 €   
Vzdelávacie poukazy   13 085,00 € 13 085,00 € 100 %  
hmotná núdza 170,20 € 170,20 € 100 %  

 
Mzdy zamestnancov za rok 2012  

ZŠ rozpočet skutočnosť   
611 tarifný plat         299 000,00 € 294 575,88 € 99 %  
612 príplatky            36 010,00 € 33 480,29 € 93 %  
614 odmeny              45 694,20 € 45 178,58 € 99 %  
616 doplatok k platu 110,00 € 0,00 €   

 
ŠKD rozpočet skutočnosť   

611 tarifný plat         70 016,00 € 70 128,17 € 100 %  
612 príplatky            1 030,00 € 1 980,62 € 192 %  
614 odmeny              4 874,00 € 8 993,71 € 185 %  
616 doplatok k platu 1 000,00 € 1 132,56 € 113 %  

 
        ŠJ rozpočet skutočnosť   

611 tarifný plat         39 715,60 € 33 420,40 € 84 %  
612 príplatky            5 090,00 €   4 384,54 € 86 %  
614 odmeny              1 500,00 €   2 385,69 €                 159 %  
616 doplatok k platu 0,00 € 0,00 €   

 
Poistné zamestnancov  za rok 2012  

ZŠ rozpočet skutočnosť   
621  Poistné do VZP      27 600,00 € 27 552,00 € 100 %  
623  Poistne do OZP      10 000,00 € 9 806,21 € 98 %  
625  Poistné do SP         94 350,00 € 93 531,55 € 99 %  

 
ŠKD rozpočet skutočnosť   

621  Poistné do VZP      6 500,00 € 6 308,47 €  97 %  
623  Poistne do OZP      2 000,00 € 1 770,97 € 89 %  
625  Poistné do SP         19 200,00 € 19 895,21 € 104 %  

         
ŠJ rozpočet skutočnosť   

621  Poistné do VZP      3 900,00 € 3 448,81 € 88 %  
623  Poistne do OZP      350,00 € 509,13 € 145 %  
625  Poistné do SP         10 350,00 € 9 780,13 €  94 %  
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 Tovary a ďalšie služby za rok 2012                            
ZŠ rozpočet skutočnosť   

631 Cestovné náhrady     315,56 € 81,34 € 26 %  
632 Energie :     
-  elektrika  4 435,44 € 3658,73 € 83 %  
-  plyn  100,00 € 63,00 € 63 %  
-  teplo  30 863,82 €  18 915,03 € 56 %  
-  voda 2 800,00 € 2 838,01 € 101 %  
-  poštovné 700,00 € 980,79 € 140 %  
633  Materiál 18 325,09 € 17 847,35 € 97 %  
635 Rutinná  údržba 30 597,97 € 29 274,94 € 96 %  
637 Služby 22 204,00 € 21 463,18 € 97 %  
642 PN, odchodné... 1 290,00 € 1 236,31 € 96 %  

 
ŠKD rozpočet skutočnosť   

631 Cestovné náhrady     0,00 € 0,00 €   
632 Energie :     
-  elektrika  913,00 € 0,00 €   
-  plyn  0,00 €  0,00 €   
-  teplo  2 000,00 € 0,00 €   
-  voda 1 000,00 € 258,03 € 26 %  
-  telefón 40,00 € 0,00 €   
633  Materiál 4 040,00 € 2 982,89 € 74 %  
635 Rutinná  údržba 1 150,00 € 167,24 € 15 %  
637 Služby 3 750,00 € 3 935,96 € 105 %  
642 PN, odchodné... 500,00 € 459,17 € 92 %  

       
ŠJ rozpočet skutočnosť   

631 Cestovné náhrady     20,00 € 0,00 €   
632 Energie :     
-  elektrika  4 000,00 € 4 074,86 € 102 %  
-  plyn  1 000,00 € 900,00 € 90 %  
-  teplo  14 650,00 € 13 681,47 € 93 %  
-  voda 1 500,00 € 3 413,05 € 228 %  
-  telefón 300,00 € 275,57 € 92 %  
633  Materiál 7 776,40 € 3 344,94 € 43 %  
635 Rutinná  údržba 2 100,00 € 3 197,22 € 152 %  
637 Služby 5 370,00 € 5 809,06 € 108 %  
642 PN, odchodné... 220,00 € 105,13 € 48 %  

Bol nakupovaný materiál na bežné opravy a údržbu prevádzky školy vo vlastnej réžií, rôzne potrebné 
tlačivá, kancelárske potreby, rôzne pomôcky pre výučbu, materiál pre výchovu a vyučovanie, 
vodoinštalačný materiál, ochranné pomôcky pre školníka, upratovačky a kuchárky, CD, videokazety, 
čistiace potreby, doplnenie lekárničiek na pracoviskách.  
Prostriedky boli použité na školenia, prídel Sociálnemu fondu, poistenie budovy, OLO, čistiareň, 
ochrana objektov, 55% príspevok na stravovanie zamestnancov, poistné budov a majetku, poplatky 
banke.  
 
3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov 
 
     V roku 2012  neboli v našej organizácií žiadne neproduktívne náklady. 
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4. Využívanie HM a NHIDM materiálových zásob,  stav a pohyb pohľadávok a   
    záväzkov 
    
  a. Využívanie, stav a pohyb majetku počas roku 
                                                   
      Všetok nepotrebný a zničený majetok sa postupne vyraďuje z evidencie. Naša organizácia          
vy užíva majetok na účely, na ktoré bol nakúpený v plnom rozsahu a nemá zbytočný majetok. 
 
5.  Účty organizácie 

 
A.  Účty organizácie  
 
           Stav účtov organizácie k 31.12.2012 
          
          221 100    Bežný účet – potravinový                                             11 152,66  € 
          221 200    Bežný účet –sociálny fond                                              4 653,31 €   
          221 300    Bežný účet – depozit                                                     69 940,39 € 
          221 400    Bežný účet – dary                                                           8 252,75 € 
          222 100    Rozpočtový účet – výdavkový                                            70,66 € 
          223 000    Rozpočtový účet – príjmový                                               91,49 €  
                                                           
Z  á  v  e  r  
 
 Vychádzajúc z celkového rozboru hospodárenia  je našou  snahou  čerpať prostriedky rozpočtu            
čo najúspornejšie.   
 
 
 
 Bratislava 16.4.2013      
 Vypracovala: Tomšová 
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Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti 
 
Základná škola Mierová 46                                                                                      Tabuľka č. 1 
 

Ukazovateľ Upravený rozpočet vrátané 
rozpočtových opatrení v € 

Skutočnosť k 31.12.2012             
v € 

% plnenia 

1.Príjmy spolu 94 980,00 € 97 444,07 € 102,59% 

Plat. zo služieb 223001 400,00 € 467,80 € 116,95% 

V tom: podp.223002 28 540,00 € 33 851,39 € 118,61% 

Podpoložka 223003 8 000,00 € 16 051,24 € 200,64% 

Príjem z pren.212 58 040,00 € 29 003,56 € 49,97% 

Iné nedaňové  príjmy 29  8 070,08 €  

Granty      311  10 000,00 €  

2.Odvod príjmov MČ    

    

3.Výdavky spolu 853 326,07 € 852 463,21 € 99,90% 

Bežné výdavky  837 124,51 €  

Kapitál .výdavky  15 338,70 €  

    

4.Dotácie MČ 853 326,07 € 852 463,21 € 99,90% 

na prevádzku, mzdy a odvody 853 155,87 € 852 293,01 € 99,90% 

Na hmotnú núdzu 170,20 € 170,20 € 100,00% 

 
Vypracovala: Tomšová 
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Vyhodnotenie čerpania rozpo čtových prostriedkov  
Základná škola Mierová 46                                                                                      Tabuľka č. 2 

Ukazovateľ Rozpočet 2012   Skutočnosť  % 
 v € k 31.12.2012 v € plnenia 

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 95 080,00 € 97 488,94 €  

Z toho    

212 príjem z prenájmu 58 040,00 € 29 003,56 € 49,97% 

223 poplatky a platby z predaja služieb 400,00 € 467,80 € 116,95% 

223002  poplatky za ŠKD 28 540,00 € 33 851,39 € 118,61% 

223003  stravné 8 000,00 € 16 051,24 € 200,64% 

240 úroky z dom. úverov a vkladov 100,00 € 44,87 € 44,87% 

292 ostatné príjmy  8 070,08 €  

311 granty  10 000,00 €  

600 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM 841 176,97 € 835 153,70 € 99,28% 

Z toho :    

610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyr. 504 039,80 € 495 660,44 € 98,34% 

Z toho    

611 tarifný plat vrátane náhrad 408 731,60 € 398 124,45 € 97,40% 

612 príplatky 42 130,00 € 39 845,45 € 94,58% 

613 pracovná pohotovosť    

614 odmeny 52 068,20 € 56 557,98 € 108,62% 

616 vyrovnanie platu 1 110,00 € 1 132,56 € 102,03% 

620 Poistné zamestnancov a NÚP 174 250,00 € 172 602,48 € 99,05% 

630 tovary a ďalšie služby 162 887,17 € 166 890,78 € 102,46% 

Z toho:    

631 Cestovné náhrady 335,56 € 81,34 € 24,24% 

632 Energia, voda komunikácie 67 238,15 € 77 530,30 € 115,31% 

V tom    

Elektrická energia 9 348,44 € 12 303,71 € 131,61% 

Plyn 1 100,00 € 1 067,00 € 97,00% 

Tepelná energia 50 449,71 € 56 394,14 € 111,78% 

Vodné a stočné 5 300,00 € 6 509,09 € 122,81% 

Telefón, poštovné 1 040,00 € 1 256,36 € 120,80% 

633 materiál 29 101,49 € 24 175,18 € 83,07% 

635 rutinná a štandartná údržba 33 847,97 € 32 639,40 € 96,43% 

637 služby 31 324,00 € 31 208,20 € 99,63% 

642  odchodné,odstupné,úrazy,PN do 10 dní 2 010,00 € 1 800,61 € 89,58% 

700 Kapitálové výdavky 10 139,10 € 15 338,70 €  

Z toho:    

710 Obstarávanie kapit .aktív    

Z toho:    

713 nákup kanc..strojov, prístr.a zariad. 10 139,10 € 15 338,70 €  

716 prípravná a proj.dokumentácia   

717 realizácia stavieb a ich tech.zhod.   

718 rekonštrukcie a modern.stroj. a zar.   

Vzdelávacie poukazy 13 085,00 € 13 085,00 €  

Príspevky v hmotnej núdzi 170,20 € 170,20 €  

Výdavky spolu 853 326,07 € 852 293,01 € 99,88% 

Z toho    
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Použitie prostr. z mimorozpočtového účtu   

Použitie navŕšenia rozp. z príjmov - BV   

Použitie navŕšenia rozp. z príjmov - KV 10 139,10 € 15 338,70 €  

 
Vypracovala: Tomšová 
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Vyhodnotenie čerpania mzdových nákladov 
 
Základná škola Mierová 46                                                                                      Tabuľka č. 3 

 
Ukazovateľ Merná 

jednotka 
Rozpočet  Skutočnosť % plnenia 

   k 31.12.2012  
  2012 v €  v €  

Tarifný plat € 408 731,60 € 398 124,45 € 97,40% 

 Príplatky € 42 130,00 € 39 845,45 € 94,58% 

 V tom : Osobný príplatok € 18 200,00 € 16 327,03 € 89,71% 

 Odmeny € 52 068,20 € 56 557,98 € 108,62% 

V tom: jubilejné odmeny €    

Vyrovnanie platu € 1 110,00 € 1 132,56 € 102,03% 

Mzdové prostriedky  € 504 039,80 € 495 660,44 € 98,34% 

Priem.prepoč.stav celk osoby 62 62  

Priemerná mzda € 688,58 € 666,21 € 96,75% 

      

 
Vypracovala: Tomšová 
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              Zúčtovanie  finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2012 
 
         
 
 
       1.  Výdavkový účet                                               č.ú.  1640123951/0200  
 
       - prevody z účtu štátnej dot. na mzdy a odvod.                           668 262,92 € 
        - prevody z účtu štátnej dotácie na prevádzku                            184 129,63 € 
        - výdavky na rok 2012                                                                852 463,21 € 
        - v tom: mimorozpočtové 
                    z odvedených príjmov z toho KV 1 453,10 €                    29 438,34 € 
                    z rozpočtu MČ                                                                     5 199,60 € 
        - konečný stav účtu k 31.12.2012                                                         70,66 € 
        - odvod na účet MÚ Ružinov dňa 13.2.2013                                       70,66 € 
        - zostatok                                                                                                0,00 € 
 
 
 
        2. Príjmový účet                                                   č.ú.  1640125658/0200   
             
         - odvody príjmov v r. 2012 na MÚ Ružinov                               97 656,73 € 
         - KS účtu k 31.12.2012                                                                       91,49 €  
         - odvod zostatku MČ Ružinov   13.2.2013                                         92,20 € 
        -  zostatok na účte                                                                                   0,00 € 
             
 
        3. Depozitný účet                                                č.ú.   2963690453/0200 
 
         - prevod z účtu č. 1640123951                                                     69 940,39 €                 
         - konečný stav účtu k 31.12.2012                                                 69 940,39 € 
         - prevod na výdavkový účet                                                          69 933,50 €  
         - poplatky na  účte                                                                                 6,89 € 
         - zostatok na účte                                                                                   0,00 € 
 
 
       4. Školská jedáleň                                                 č.ú. 1645897251/0200  
 
        - konečný stav účtu k 31.12.2012                                                 11 152,66 € 
 
       5. Darovací účet                                                     č.ú. 2434361451/0200 
         - stav na účte k 01.01.2012                                                          12 459,70 € 
         - dary                                                                                              5 811,15 €  
         - výdavky účelové                                                                        10 000,00 € 
         Konečný stav účtu k 31.12.2012                                                    8 252,75 € 
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      6. Sociálny fond                                                    č.ú.  1640142458/0200  
 
       - stav na účte k 1.1.2012                                                                   3 179,41 €   
                                               - ostatné príjmy                                         4 159,20 €         
       -čerpanie                          - na stravovanie zamestnancov                   935,55 €    
                                               - na sociálnu výpomoc                                  
                                               - na dopravu do zamestnania                        
                                               - na regeneráciu pracovnej sily                      
                                               - ostatné                                                     1 618,26 € 
       -konečný stav účtu k 31.12.2012                                                      4 653,31 € 
 
          
 
       V Bratislave dňa  16.4.2013 
 
 
 
 
 
       Vypracovala: Tomšová                                 Schválil:   PaedDr. Renáta Križková 
                                                                                              riaditeľka školy 
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Základná škola, Nevädzová 2, 821 01 Bratislava 

 

Správa  o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 
školy, Nevädzová 2, Bratislava za školský rok 2012 / 2013 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Materiál  obsahuje: 

- správu o výchovno-vzdelávacej.... 
- vyjadrenie Rady školy pri ZŠ Nevädzová 2 
- správu o hospodárení 

 
 
 
 
 
 
Predkladateľ 
Mgr. Vladimír Pastýrik 
riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
 
Spracovateľ 
Mgr. Vladimír Pastýrik 
riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
 
 

September  2013 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach školy za školský rok 2012/2013 

 
 
 

I.  
a)       Základné údaje o  škole  
 
Názov školy  Základná škola 
Adresa  školy Nevädzová 2, 821 01 Bratislava 
Telefónne číslo  43293165, 43634801, 43634802 
Faxové číslo  43293165 
Internetová adresa školy  www.zsnevadzova.sk 
Elektronická adresa školy zsnevadzova2@atlas.sk 
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 
 
 
Vedúci zamestnanci školy 
 

Funkcia Meno a priezvisko  
Riaditeľ školy  Vladimír Pastýrik 
Zástupca riaditeľa pre I. st. ZŠ  Mária Orságová 
Zástupca riaditeľa pre II. st. ZŠ  Katarína Valichnáčová 
Vedúca školského klubu detí  Daniela Lackner 
 
 
 
 
Údaje o rade školy  
 

Termín ustanovenia rady 
školy 2.7.2012 

Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za 

   

Predseda rady školy  Mgr.Dagmar Zlatošová, PhD. pedagogických zamestnancov 
Podpredseda rady školy  RNDr.Marcel Onduš rodičovská verejnosť 
Zapisovateľ  Mgr. Michaela Čuperková pedagogických zamestnancov 
Členovia  Karol Pužár nepedagogických zamestnancov 
 Ing. Viera Forišová rodičovská verejnosť 
 Mgr. Ingrid Obložinská rodičovská verejnosť 
 Mgr. Rastislav Smažák rodičovská verejnosť 
 Ing. Günther Furin delegovaný za MČ Ružinov 
 Mgr. Viktória Jančošeková delegovaná za MČ Ružinov 
 Josef Ošlejšek delegovaný za MČ Ružinov 
 Mgr. Martin Pener delegovaný za MČ Ružinov 
Počet zasadnutí RaŠ v šk. 
roku - 2 
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  Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 

Názov Meno vedúceho 
PK – SJL – DEJ Mgr. Danica Ostrožlíková 
PK – cudzie jazyky PhDr. Dagmar Zlatošová, PhD. 
PK – prírodovedné predmety Mgr. Helena Sojková 
PK – výchovné predmety Mgr. Eva Kujanová 
MZ 1.- 4. ročník Mgr. Renáta Suchá 
MZ ŠKD Daniela Lackner 

 
 
 
b) Údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími   

potrebami (fyzický stav) 
 
Ročník Počet tried Počet žiakov k 15.9.2012 Počet žiakov k 31.8.2013 

1. 4 77 78 
2. 4 93 93 
3. 5 108 107 
4. 4 88 89 
5. 3 71 71 
6. 3 72 71 
7. 2 55 55 
8. 3 55 55 
9. 2 37 37 

Spolu 30 656 656 
 
 
 
Údaje o školskom klube detí  
 

Počet 
oddelení 

Počet žiakov   
k 15. 9. 2012 

Počet žiakov  
k 31. 8. 2013 

Priemerná 
dochádzka 

16 352 339 346,1 
 

 
 

c)     Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka  základnej školy  
 

 

 
Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  
 
Žiaci nižších ročníkov  ( záujem o gymnázia) 
 
Počet prihlásených  43 
Počet prijatých  27 
 
 
Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 
Počet prihlásených  18 
Počet prijatých  12 

Celkový počet zapísaných ( 02. 2013)  155 
Z toho počet odkladov školskej dochádzky  13 
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Žiaci 9. ročníka 
 
Gymnáziá  Počet prijatých  18 
Stredné odborné školy  Počet prijatých 18 
Konzervatórium  Počet prijatých  
 
d) –––––––––––––––––––– 
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z  predmetov  
 
Ø SJL AJ NJ M 
 1,28 1,23    - 1,27 
 
Školským vzdelávacím programom je rozšírený výchovno – vzdelávací proces o nasledovné 
predmety 
oproti štátnemu vzdelávaciemu programu dotujeme hodinami navyše  – anglický jazyk, slovenský 
jazyk, informatickú výchovu, matematiku a prírodovedu 
 
II. stupeň základnej školy – priemerný prospech z  predmetov  
 
Ø SJL AJ NJ M 

 2,02 1,99 1,71 2,17 
 
Školským vzdelávacím programom je rozšírený výchovno – vzdelávací proces o nasledovné 
predmety 
oproti štátnemu vzdelávaciemu programu dotujeme hodinami navyše  – slovenský jazyk, anglický 
jazyk, nemecký jazyk, biológiu, geografiu, fyziku, chémiu, dejepis a informatiku 
 
Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný 
predmet 
 
 Etická výchova Náboženská výchova 
I.stupeň 198 169 
II.stupeň 137 114 
spolu 335 283 
 
Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy  
 
Počet žiakov, 
ktorí písali 

Matematika 
% úspešnosti 

Matematika  
-Ø percentuálna  
  úspešnosť v  SR 

Slovenský jazyk 
% úspešnosti 

Slovenský jazyk 
-Ø percentuálna  
  úspešnosť v  SR 

36 69,72  % 60,07  % 69,89  % 67,51 % 
 

Správanie – znížená známka 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Počet žiakov so stupňom 2     1 1   1 
Počet žiakov so stupňom 3        3 1 
Počet žiakov so stupňom 4          
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Dochádzka – sumár za celý školský rok 
 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vymeškané hodiny spolu 5619 6722 9257 7903 6109 7414 5340 6531 5959 
Neospravedlnené hodiny 0 0 0 0 6 0  55 11 
Žiaci s počtom viac ako 15 
neospravedlnených hodín 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
 
    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 
Vymeškané hodiny spolu 29501 31353 60854 
Neospravedlnené hodiny spolu 0 72 72 
    
 
 
f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 
 

I. stupeň základnej školy 
Roční
k 

trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 

1. I.A ISCD 1 Anglický jazyk 
 I.B ISCD 1 Anglický jazyk 
 I.C ISCD 1 Anglický jazyk 
 I.D ISCD 1 Anglický jazyk 
2. II. A ISCD 1 Anglický jazyk 
 II. B ISCD 1 Anglický jazyk 
 II. C ISCD 1 Anglický jazyk 
 II. D ISCD 1 Anglický jazyk 
3. III. A ISCD 1 Anglický jazyk 
 III. B ISCD 1 Anglický jazyk 
 III. C ISCD 1 Anglický jazyk 
 III.D ISCD 1 Anglický jazyk 
 III.E ISCD 1 Anglický jazyk 
4. IV. A ISCD 1 Anglický jazyk 
 IV. B ISCD 1 Anglický jazyk 
 IV. C ISCD 1 Anglický jazyk 
 IV. D ISCD 1 Anglický jazyk 
 
 

II. stupeň základnej školy 
 

Roční
k 

Trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 

5. V.A ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 

 V.B ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 

 V.C ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 

6. VI.A ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 

 VI. B ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 

 VI. C ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 

7. VII. A ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 
 VII. B ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 
8.   VIII. A ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 
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 VIII. B ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 
 VIII. C ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk         
9. IX. A ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 
 IX. B ISCD 2 Anglický jazyk, nemecký jazyk 
 
 
 
 
 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku dňu 

koncoročnej klasifikácie 
  
Pedagogickí zamestnanci 
 Z toho ped.zam. 

začínajúci 
Z toho ped.zam. 
samostatní 

Z toho zamestnanci 
s I.atestáciou 

Z toho zamestnanci 
s II.atestáciou 

Pedagogickí 
zamestnanci  

1 42 16 4 

Odborní 
zamestnanci 

   2 

 
 
 
 
Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 
 
Predmet Počet neodborne 

vyučujúcich učiteľov 
Dôvod neodborného vyučovania 

Dejepis 1 chýbajúci učiteľ DEJ – 12 h 
Nemecký jazyk 1 chýbajúci učiteľ NEJ – 2 h 
Občianska výchova 1 doplnenie úväzku 5 h 
Technická výchova 1 chýbajúci učiteľ Tchv – 5 h 
Hudobná výchova 1 chýbajúci učiteľ HUV – 9 h 
 
 
 
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom roku      

(ukončené osvedčením, prvou kvalifikačnou skúškou, druhou kvalifikačnou skúškou .....)  
  
Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 

Adaptačné  1 
Aktualizačné 4 
Inovačné 2 
Špecializačné 1 
Funkčné 2 
Kvalifikačné 3 
 
 
 
 
i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
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Akcie realizované počas školského roku: 
návštevy divadelných a tanečných vystúpení - priebežne 
návštevy múzeí - priebežne 
návšteva koncertu 
1.- 4. ročníky „V zdravom tele žiť je skvelé“ výchovný koncert v DK Ružinov (2.5.2013) 
návštevy Centra Rafael – priebežne 
návštevy Detského dopravného ihriska (podľa harmonogramu) 
výlety a exkurzie - priebežne 
besedy - priebežne 
natáčanie relácie pre RTV  (15.2.2013 „Voda a vzduch“) 
ochrana života a zdravia – teoretická príprava (23.5.2013) 
ochrana života a zdravia – didaktické hry (24.5.2013) 
kurzy anglického jazyka (november – január 2013) 
kurz korčuľovania (03. – 14.12.2012) 
 
Členky MZ sa podieľali na realizovaní nasledovných akcií: 
„Cesta odvahy – pasovanie prváčikov“ (september 2012) 
„ Halloweenske popoludnie a 2 strašidelné miestnosti“  – tvorivé dielne ŠKD (október 2012) 
„Snehuliačikovo“ tvorivé dielne (december 2012) 
„Veľkonočná tvorivá dielnička“ tvorivé dielne (apríl 2013) 
 
Školské hudobné súťaže: 
„Slávik Slovenska 2013“ školské kolo (17.4.2013) 
kategória  
miesto: Tamara Madejová 2.A 
miesto: Sandra Šmelková 2.B 
                   Anna Čináková 2.C 
                   Kristián Raisz 3.E 
miesto: Marína Grajciarová 2.B 
             Matej Bittner 3.E 
 
kategória 
miesto: Nina Bérešová 4.B 
 
 
Okresné kolo sa konalo v ZUŠ na Exnárovej ulici – organizovala ZUŠ Bratislava, dňa 15.5.2013 
kategória 
3.   miesto: Tamara Madejová (hudob ný sprievod. P. J. Oštádalová) 
2.   kategória 
miesto: Nina Bérešová       (hudobný sprievod: p. J. Oštádalová) 
 
 
Školské literárne súťaže: 
 „Hviezdoslavov Kubín“  
 Poézia: 
miesto: Oliver Paradeiser 2.C 
miesto: Tereza Takáčová 4.D 
miesto: Filip Gall 2.D 
 
Próza: 
miesto: Jakub Kuropata 3.B 
miesto: Monika Tomová 3.D 
miesto: Karin Klapková 4.C 
Školské matematické súťaže: 
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 „Pytagoriáda“ školské kolo 
3. ročník: 
1.  miesto: Patrik Brejka 3.D 
2.  miesto: Matej Mocný 3.D 
3.  miesto: Peter Samuel Bobák 3.C 
 
4. ročník: 
1.  miesto: Matin Uhlík 4.B 
2.  miesto: Adam Grajciar 4.C 
3.  miesto: Ema Hanusová 4.B 
 
  „iBobor“ – kategória BOBRÍCI 
3. ročník: 
1.  miesto: Martin Beluš 3.A 
2.  miesto: Anna Semková 3.B 
3.  miesto: Štefan Čikovský 3.C 
 
4. ročník: 
1.  miesto: Sofia Jirásková 4.D 
2.  miesto: Tomáš Borodovčák 4.D 
                  Simona Jankóová 4.D 
                  Martin Slinčák 4.D 
3.  miesto: Adam Alberty 4.B 
                  Tomáš Chudý 4.C 
                  Petra Paulenová 4.C 
                  Radovan Repaský 4.D 
                  Martin Uhlík 4.D 
 
 „Klokanko“  
 2. ročník 37 žiakov 
 3. ročník 50 žiakov 
 4. ročník 25 žiakov  
 Spolu:   112 žiakov 
 
„Všetkovedko“  
3. ročník: 49 žiakov 
4. ročník: 21 žiakov 
Spolu:     70 žiakov 
 
„Maksík“  
 Spolu: 94 žiakov 
      2. ročník: 
      1.  miesto: Karol Vidlár 2.C 
                       Oliver Paradeiser 2.C 
      2.  miesto: Nikol Judinyová 2.C 
                       Michaela Miklošíková 2.A 
      3.  miesto: Alexandra Mičíková 2.C 
 
      3. ročník: 
      1.  miesto: Martin Belluš 3.A 
                        Natália a Lucia Šenková 3.A 
                        Tamara Fischer 3.A 
      2.  miesto: - 3.  miesto: Peter Samuel Bobák 3.C 
                        Štefan Čikovský 3.C 
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                        Šimon Bulla 3.E 
 
      4. ročník: 
      1.  miesto: - 
      2.  miesto: Tomáš Borodovčák 4.D 
      3.  miesto: - 
 
 výtvarná súťaž  „Kresba roka 2013“ 
 4.  miesto: Anabela Ralbovská 3.B 
 9.  miesto: Karin Klapková 4.C 
Úspešné práce:  
1. Nina Summerová 2.C 
2. Lea Poláková 2.C 
3. Bruno Ulbricht 
 
  výtvarná súťaž “Maľovačky“                                                                                           
Centrum voľného času  Kulíšková, Bratislava 
1.  miesto: Gréta Gáliková 3.C 
                  Kristína Pötheová 3.C 
2.  Veronika Molnárová 2.B 
 
 telovýchovné (Ružinov – Trávniky, 09.04.2013) 
Školské majstrovstvá obvodu Bratislavského samosprávneho kraja Bratislava II a Malacky 
v orientačnom behu žiakov základných a stredných škôl, šk.r. 2012/2013 
Vyhlasovateľ a organizátor: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR 
- kategória mladšie žiačky: 
2.  miesto: Dorota Šmelíková 4.A 
8.  miesto: Kristína Mikulášíková 4.A 
11.miesto: Sofia Šuleková 4.A 
- ako družstvo získali 2. miesto a postúpili do krajského kola 
- krajské kolo: Rusovce 
- ako družstvo získali 9. miesto 
 
 
 
•  Aktivity organizované školou 
       Akcie realizované počas školského roku v rámci ročníkov 1. – 4.: 

 
Členky MZ v šk. r. 2012/2013 uskutočňovali výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi 
a cieľmi stanovenými školským zákonom.                                                                                     
Rozvíjali:                                                                                                                                     -    
mravné, kultúrne a národné hodnoty, vlastenectvo, čitateľskú gramotnosť,                                                                                                    
-    formovali kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre,                                                              -    
organizovali žiacke súťaže, 
- zapájali žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, 

súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení..., 
- priebežne monitorovali správanie, úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov, vykonávali 

dôslednú analýzu, prijímali opatrenia na ich odstránenie, 
- analyzovali výchovno–vzdelávacie problémy a určovali metódy a postupy na ich zlepšenie, 
- v spolupráci so školským psychológom a špeciálnym školským pedagógom poskytovali 

žiakom i rodičom poradenstvo pri optimalizácii procesu vzdelávania, 
- v spolupráci s ŠKD uskutočňovali spoločné aktivity, 
- spolupracovali s koordinátorom prevencie drogových závislostí a s CPPP, 
- zrealizovali Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov, 
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- zrealizovali zápis detí do 1. ročníka, 
- zrealizovali Deň otvorených dverí pre rodičov terajších prvákov, 
- zorganizovali exkurzie, výlety, návštevy divadelných predstavení, 
- zrealizovali kurz korčuľovania v 1. ročníku a kurz anglického jazyka v 4. ročníku, 
- organizovali TA, pohovory s rodičmi, pozývali rodičov na podujatia organizované školou, 

     -     využívali IŽK pre lepšiu informovanosť rodičov, 
- sledovali odbornú tlač, literatúru, využívali počítačovú a multimediálnu učebňu a IKT, 
- vytvárali estetické podmienky vzdelávania a výchovy,  
- skrášľovali triedy, aktualizovali nástenky, 
- podieľali sa na modernizácii materiálno-technických pomôcok 
- dopĺňali učebné pomôcky podľa aktuálnej potreby a ponuky, 
- využívali knižničný fond a posilňovali čitateľskú gramotnosť  prostredníctvom časopisov 

Slniečko, Vrabček..., 
- vydávali triedne časopisy: 2.A – „Bublinkáč“ a 4.B – „Tvorivko“ 
- v šk. roku 2012/2013 plnili úlohy vyplývajúce z plánu práce školy na školský rok 2012/2013 
 
 
 Príloha: „Akcie jednotlivých tried“ 

                                                                  
 

Trieda: 1. A 
September: 
27. 9. Bratislavské bábkové divadlo: „Čin – Čin“ 
November: 
9.11. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
20.11. Detské múzeum: „Ja a moje telo“ 
December: 
3. – 14.12. kurz korčuľovania 
12.12. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
20.12. environmentálna výchova: „Pani Zima“ – Daphne 
20.12. Vianočná besiedka 
21.12. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Február: 
8.2. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Marec: 
22.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
23.4. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá a ich mláďatká“ – Envirosvet 
25.4. „Deň otvorených dverí pre rodičov prvákov“ 
25.4. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Máj: 
31.5. dramatizované čítanie: „Čítame s Guľkom Bombuľkom 
Jún: 
7. 6. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
17.6. školský výlet: „Vodný mlyn Klepáč“ 
20.6. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá“ – Chodil 
25.6. environmentálna výchova: „Putovanie vodnej kvapky“ - Mgr. E. Sadíleková 
27.6. environmentálna výchova: „Môj strom“ - Mgr. E. Sadíleková 
 
Trieda: 1. B 
September: 
27. 9. Bratislavské bábkové divadlo: „Čin – Čin“ 
Október: 
25.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
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November: 
20.11. Detské múzeum: „Ja a moje telo“ 
December: 
6.12. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
12.12. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
20.12. environmentálna výchova: „Pani Zima“ – Daphne 
20.12. Vianočná besiedka 
Január: 
31.1. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Marec: 
27.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
22.4. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
23.4. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá a ich mláďatká“ – Envirosvet 
25.4. „Deň otvorených dverí pre rodičov prvákov“ 
Máj: 
9.5. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
31.5. dramatizované čítanie: „Čítame s Guľkom Bombuľkom“ 
Trieda: 1. B  strana 2 
Jún: 
6. 6. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
17.6. školský výlet: „Vodný mlyn Klepáč“ 
20.6. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá“ – Chodil 
24.6. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
25.6. environmentálna výchova: „Putovanie vodnej kvapky“ - Mgr. E. Sadíleková 
27.6. environmentálna výchova: „Môj strom“ - Mgr. E. Sadíleková 
 
Trieda: 1. C 
September: 
27. 9. Bratislavské bábkové divadlo: „Čin – Čin“ 
Október: 
18.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
December: 
3.12. – 14.12. kurz korčuľovania 
7.12. Detské múzeum: „Ja a moje telo“ 
12.12. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
18.12. environmentálna výchova: „Pani Zima“ – Daphne 
19.12. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
20.12. Vianočná besiedka 
Marec: 
25.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
23.4. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá a ich mláďatká“ – Envirosvet 
29.4. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
30.4. „Deň otvorených dverí pre rodičov prvákov“ 
Máj: 
31.5. dramatizované čítanie: „Čítame s Guľkom Bombuľkom“ 
Jún: 
17.6. školský výlet: „Vodný mlyn Klepáč“ 
18.6. environmentálna výchova: „ Putovanie vodnej kvapky“ – Mgr. E. Sadíleková 
20.6. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá“ – Chodil 
26.6. environmentálna výchova: „Môj strom“ - Mgr. E. Sadíleková 
 
Trieda: 1. D 
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September: 
27. 9. Bratislavské bábkové divadlo: „Čin – Čin“ 
Október: 
18.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
December: 
3.12. – 14.12. kurz korčuľovania 
7.12. Detské múzeum: „Ja a moje telo“ 
12.12. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
18.12. environmentálna výchova: „Pani Zima“ – Daphne 
20.12. Vianočná besiedka 
Marec: 
22.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
23.4. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá a ich mláďatká“ – Envirosvet 
29.4. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
30.4. „Deň otvorených dverí pre rodičov prvákov“ 
Máj: 
31.5. dramatizované čítanie: „Čítame s Guľkom Bombuľkom“ 
Jún: 
17.6. školský výlet: „Vodný mlyn Klepáč“ 
18.6. environmentálna výchova: „ Putovanie vodnej kvapky“ – Mgr. E. Sadíleková 
20.6. environmentálna výchova: „Domáce zvieratá“ – Chodil 
26.6. environmentálna výchova: „Môj strom“ - Mgr. E. Sadíleková 
 
Trieda: 2.A 
September: 
9. 9.- 14. 9. ŠvP Bojnice 
Október: 
9.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
23.10. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Daphne 
November: 
12.11. Tvorivá dielňa „Centrum Rafael“ 
14.11. dramatizované čítanie „Čítame s Mrkvičkom“ – Mgr. E. Sadíleková 
December: 
19.12. Vianočná besiedka 
Február: 
8.2. Tvorivá dielňa „Centrum Rafael“ 
Marec: 
13.3. Bratislavské bábkové divadlo: „Soľ nad zlato“ 
18.3. environmentálna výchova: „Ako rastie strom“ - Daphne 
Apríl: 
3.4. dramatizované čítanie: „Čítame s Guľkom Bombuľkom“ – Mgr. E. Sadíleková 
Máj: 
9.5. dramatizované čítanie: „Čítame s Osmijankom“ – Mgr. E. Sadíleková 
20.5. environmentálna výchova: „Voda“  - Envirosvet 
31.5. MDD  
Jún:                                                                                                                                            
13.6. školský výlet: „Farma Modrová" 
 
Trieda: 2. B 
September: 
9. 9.- 14. 9. ŠvP Bojnice 
Október: 
9.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
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11.10. tvorivá dielňa „Centrum Rafael“ 
24.10. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Daphne 
30.10. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
November: 
14.11. dramatizované čítanie „Čítame s Mrkvičkom“ – Mgr. E. Sadíleková 
15.11. filmové predstavenie: „Tainá 2“ 
December: 
18.12. Vianočná besiedka 
20.12. tvorivá dielňa: „Centrum Rafael“ 
Február: 
14.2. Tvorivá dielňa „Centrum Rafael“ 
Marec: 
1.3. Bratislavské bábkové divadlo: „Zlatovláska“ 
12.3. environmentálna výchova: „Ako rastie strom“ - Daphne 
20.3. dramatizované čítanie: „Čítame s Guľkom Bombuľkom“ – Mgr. E. Sadíleková 
27.3. Detské múzeum: „Čím chcem byť?“ 
Apríl: 
26.4. „Botanická záhrada“ - exkurzia 
Máj: 
20.5. environmentálna výchova: „Voda“  - Envirosvet 
23.5. tvorivé dielne „Centrum Rafael“ 
31.5. MDD  
Jún:                                                                                                                                            
27.6. školský výlet: „Farma Orechová Potôň" 
 
Trieda: 2. C 
September: 
9. 9.- 14. 9. ŠvP Bojnice 
Október: 
19.10. tvorivá dielňa „Centrum Rafael“ 
23.10. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Daphne 
30.10. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
November: 
14.11. dramatizované čítanie „Čítame s Mrkvičkom“- Mgr. E. Sadíleková  
15.11. filmové predstavenie: „Tainá 2“ 
Február: 
28. 2. Tvorivá dielňa „Centrum Rafael“ 
Marec: 
1.3. Štátne bábkové divadlo: „Zlatovláska“ 
11.3. environmentálna výchova: „Ako rastie strom“ - Daphne 
20.3. dramatizované čítanie: „Čítame s Guľkom Bombuľkom“ – Mgr. E. Sadíleková 
27.3. Detské múzeum: „Čím chcem byť?“ 
Apríl: 
26.4. „Botanická záhrada“ - exkurzia 
Máj: 
10.5. tvorivá dielňa: „Centrum Rafael“ 
16. 5. environmentálna výchova: „Voda“  - Envirosvet 
31.5. MDD  
Jún:                                                                                                                                             
27.6. školský výlet: „Farma Orechová Potôň" 
 
Trieda: 2. D 
September: 
9. 9.- 14. 9. ŠvP Bojnice 
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Október: 
12.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
24.10. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Daphne 
November: 
14.11. dramatizované čítanie „Čítame s Mrkvičkom“ – Mgr. E. Sadíleková 
19.11. tvorivá dielňa: „Centrum Rafael“ 
Február: 
4.2. Tvorivá dielňa „Centrum Rafael“ 
Marec: 
13.3. Štátne bábkové divadlo: „Soľ nad zlato“ 
15.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
18.3. environmentálna výchova: „Ako rastie strom“ - Daphne 
25.3. CPPP: „Kolegialita v triede“ 
Máj: 
7.5. CPPP: „Kolegialita v triede“ 
9.5. dramatizované čítanie: „Čítame s Osmijankom“ – Mgr. E. Sadíleková 
29.5. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
31.5. MDD  
Jún:                                                                                                                                             
25.6. školský výlet: „Farma Modrová“ 
 
Trieda: 3. A 
September: 
10. – 14. 9. škola v prírode: „ Lomy – Horná Ves“ 
Október: 
4.10. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
10.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
November: 
8.11. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Envirosvet 
December: 
12.12. „Hydrometeorologický ústav“ - exkurzia 
20.12. Vianočná besiedka 
Marec: 
20.3. „Osobnosti čítajú deťom“ – stretnutie so spisovateľkou Dagmar Wagnerovou 
21.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
25.4. environmentálna výchova: „ Ponorme sa do vodných tajomstiev“ - Daphne 
Máj: 
13.5. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ – projekt“ 
27.5. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ – projekt“ 
31.5. MDD  
Jún:                                                                                                                                             
12.6. školský výlet: „Trenčín, Trenčianske Teplice“ 
 
Trieda: 3. B 
September: 
17. 9. – 21.9. škola v prírode: „ Lomy – Horná Ves“ 
Október: 
10.10. Ústredná knižnica Bachova ulica 
17.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
November: 
8.11. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Envirosvet 
December: 
12.12. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
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20.12. tvorivé dielne: „Cetrum Rafael“ 
20.12. Vianočná besiedka 
Marec: 
14.3. Detské múzeum: „Ľudské telo“ 
20.3. „Osobnosti čítajú deťom“ – stretnutie so spisovateľom Dušanom Dušekom 
Apríl: 
3.4. dramatizované čítanie: „Čítame s Osmijankom“ – Mgr. E. Sadíleková 
25.4. environmentálna výchova: „ Ponorme sa do vodných tajomstiev“ - Daphne 
Máj: 
15.5. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
31.5. MDD  
Jún:     
3.6.  „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ – projekt 
10.6. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ – projekt 
18.6. školský výlet: „ZOO“ 
21.6. „Staré mesto“ - exkurzia   
                                                   
Trieda: 3. C 
September: 
10. – 14. 9. škola v prírode: „ Lomy – Horná Ves“ 
Október: 
18.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
November: 
7.11. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Envirosvet 
Marec: 
18.3. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“  - projekt 
25.3. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ -  projekt 
Apríl: 
8.4. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ - projekt 
26.4. environmentálna výchova: „ Ponorme sa do vodných tajomstiev“ - Daphne 
Máj: 
31.5. MDD  
Jún:     
12.6. školský výlet: „Areál hier Radosť“ 
                                                                                                                          
Trieda: 3. D 
September: 
17. – 21.9. škola v prírode: „ Lomy – Horná Ves“ 
Október: 
15.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
18.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
November: 
8.11. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Envirosvet 
December: 
12.12. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
14.12. tvorivé dielne: „Cetrum Rafael“ 
18.12. Vianočná besiedka 
Február: 
27.2. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“  
Marec: 
14.3. Detské múzeum: „Ľudské telo“ 
Apríl: 
11.4. dramatizované čítanie: „Čítame s Osmijankom“ – Mgr. E. Sadíleková 
26.4. environmentálna výchova: „ Ponorme sa do vodných tajomstiev“ - Daphne 
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Máj: 
15.5. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
31.5. MDD  
Jún:     
18.6. školský výlet: „ZOO“ 
 
Trieda: 3. E 
September: 
10. – 14. 9. škola v prírode: „ Lomy – Horná Ves“ 
Október: 
4.10. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
9.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
November: 
7.11. environmentálna výchova: „Vtáčiky na cestách“ – Envirosvet 
December: 
12.12. „Hydrometeorologický ústav“ - exkurzia 
20.12. Vianočná besiedka 
Apríl: 
15.4. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ – projekt 
22.4. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ – projekt 
24.4. environmentálna výchova: „Ponorme sa do vodných tajomstiev“ – Daphne 
25.4. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“  
Máj: 
6.5. „Prevencia sexuálneho násilia na deťoch“ - projekt 
31.5. MDD  
Jún:     
12.6. školský výlet: „Trenčín, Trenčianske Teplice“ 
                                                                                                                                                                            
Trieda: 4. A 
September: 
25.9. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
27.9. environmentálna výchova: „Národné parky Slovenska“ - Envirosvet 
Október: 
12.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
17.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
November: 
12.11. - 16.11. „Intenzívny kurz anglického jazyka so zahraničným lektorom“ 
December: 
6.12. Detské múzeum: „Čím chcem byť?“ 
20.12. Vianočná besiedka 
21.12. tvorivá dielňa: „Centrum Rafael“ 
Január: 
4.1. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Marec:  
15.3. environmentálna výchova: „Život stromov“ – Envirosvet 
18.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
24.4. SND: „Kominárik“ 
Máj: 
3.5. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
6.5. tanečná súťaž: „Ružinovský idol“  
29.5. environmentálna výchova: „ Rozmanitosť nivy Moravy“ - Daphne 
31.5. MDD  
Jún:     
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11.6. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
 
Trieda: 4. B 
September: 
25.9. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
27.9. environmentálna výchova: „Národné parky Slovenska“ - Envirosvet 
Október: 
12.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
December: 
10.12.- 14.12. „Intenzívny kurz anglického jazyka so zahraničným lektorom“ 
17.12. tvorivá dielňa: „Centrum Rafael“ 
20.12. Vianočná besiedka 
Február: 
7.2.. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
18.4. „Atlantis – vedecko-zábavné centrum“ - exkurzia 
24.4. SND: „Kominárik“ 
Máj: 
29.5. školský výlet: „Zámok Schlosshof“ 
30.5. environmentálna výchova: „ Rozmanitosť nivy Moravy“ - Daphne 
31.5. MDD 
11.6. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
 
Trieda: 4. C 
September: 
25.9. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
27.9. environmentálna výchova: „Národné parky Slovenska“ - Envirosvet 
Október: 
11.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
12.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
November: 
19.11. - 23.11. „Intenzívny kurz anglického jazyka so zahraničným lektorom“ 
December: 
3.12. – 7.12. „Intenzívny kurz anglického jazyka so zahraničným lektorom“ 
6.12. Detské múzeum: „Čím chcem byť?“ 
13.12. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
20.12. Vianočná besiedka 
Február: 
6.2. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
15.2. televízia Ružinov: „Voda a vzduch“ – natáčanie relácie 
Marec:  
20.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
18.4. „Atlantis – vedecko-zábavné centrum“ - exkurzia 
24.4. SND: „Kominárik“ 
Máj: 
6.5. tanečná súťaž: „Ružinovský idol“  
29.5. školský výlet: „Zámok Schlosshof“ 
30.5. environmentálna výchova: „Rozmanitosť nivy Moravy“ - Daphne 
31.5. MDD  
Jún:     
11.6. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 
25.6. „Rozlúčkové stretnutie TU, žiakov a rodičov“ 
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Trieda: 4. D 
September: 
25.9. Detské múzeum: „O troch centoch“ 
27.9. environmentálna výchova: „Národné parky Slovenska“ - Envirosvet 
Október: 
10.10. CPPP – Kolegialita v triede 
18.10. detské dopravné ihrisko Exnárová 
19.10. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
December: 
12.12. CPPP – Kolegialita v triede 
20.12. Vianočná besiedka 
Január: 
21.1. – 25.1. „Intenzívny kurz anglického jazyka so zahraničným lektorom“ 
23.1. CPPP: „Kolegialita v triede“ 
Február: 
6.2. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
27.2. CPPP: „Kolegialita v triede“ 
Marec:  
20.3. tvorivé dielne: „Centrum Rafael“ 
Apríl: 
24.4. SND: „Kominárik“ 
Máj: 
6.5. tanečná súťaž: „Ružinovský idol“  
29.5. environmentálna výchova: „Rozmanitosť nivy Moravy“ - Daphne 
31.5. MDD  
Jún:     
11.6. SND: „Veľká doktorská rozprávka“ 

21.6. „Staré mesto“ – exkurzia 
 
Akcie realizované počas školského roku v rámci ročníkov 5. – 9. 
 
Aktivity PK - SJ, DEJ : 

o Múzeum židovskej kultúry - 9.AB, p. Garajová 
o Gerulata - Rusovce - 8.C a 7.A, p. Garajová, p. Ostrožlíková, 
o Gerulata - Rusovce - 8.B a 7.B, p. Garajová, p. Ostrožlíková, 
o Košariská - M.R.Štefánik - 6.C a 8.C, p. Garajová, p. Ostrožlíková, 
o Bradlo - 6.C a 8.C, p. Garajová, p. Ostrožlíková, 
o Bzince pod Javorinou - 6.C a 8.C, p. Garajová, p. Ostrožlíková, 
o vychádzka do Starého Mesta - Za povesťami Bratislavy - 5.B a 5.C, p. Fučilová, 

p. Kratochvílová, 
o realizácia pripraveného javajkového divadielka Zlatovláska na prvom stupni, p. Fučilová, 
o realizácia školského časopisu Nevädza - p. Kujanová, 
o besedy zamerané na protidrogovú výchovu a šikanovanie - p. Miklovič, 
o dokončenie špecializačného štúdia Modernizácia vzdelávania - p. Ostrožlíková, 
o ponuky vydavateľstva Didaktis - p. Ostrožlíková, 
o príprava deviatakov na celoslovenské testovanie T 9 2013 - p. Kratochvílová, 
o interaktívne programy a priebežné projekty scratch – p. Kujanová, 
o vychádzka k jazeru s environmetálnym zameraním – p. Garajová, 
o príprava školského kola Hviezdoslavov Kubín – p. Ostrožlíková. 

 
Aktivity PK prírodovedných predmetov: 
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1. Spolupráca s o SOŠ chemickou 

a. Deň zdravia 8.A 

b. Laboratórne práce z chémie 8.B, C, 9.A, B 

c. JUVYR (Celoslovenská školská prezentačná výstava výrobkov a služieb žiakov 
SOŠ) 9.A, B 

2. Zapojenie do projektu „Ružinov – miesto, kde žijem“ 

Organizátor: Enviromentálne stredisko pri miestnom úrade Ružinov 

Prednášky: Rastliny Ružinova 8.A 

       Ružinov v súčasnosti 8.A 

Prezentácia: „Problémy životného prostredia Ružinova --/žiaci Vranka, 
Priecel 8.A/ 

Plagáty: žiaci 8.A 

Školská konferencia – MÚ Ružinov (prezentácie žiackych projektov 8.A) 

3. Žiť energiou - Organizátor: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bezplatné 
energetické poradenstvo 6.B, 7.A, B 

4. Energia zblízka 8.A, B, C na Elektrotechnickej fakulte 

5. Návšteva Botanickej záhrady 5.B, C 

 

Pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu sme sa zamerali na: 
o Uplatňovanie inovačných metód a postupov na vyučovacích hodinách 

o Zážitkové vyučovanie  

o Aktivizovanie žiakov na hodinách, skupinová práca, práca vo dvojiciach 

o Práca s učebnicou – ako prostriedok na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, reprodukcia 
čítaného textu 

o Dôraz na odbornú a správnu terminológiu 

o Precvičovanie a upevňovanie učiva prostredníctvom domácich úloh a prípravy žiackych 
projektov a prezentácií 

o Využívanie IKT /interaktívna tabuľa, PC, internet, príprava žiackych prezentácií 

o Kladenie dôrazu na spätnú väzbu na vyučovacích hodinách  

o Uplatňovanie medzipredmetových vzťahov 

Spolupráca s rodičmi, aktualizácia IZK, konzultácie 
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Aktivity PK výchovných predmetov: 
 Výtvarná výchova 

o  Tvorivé dielne v SNG  -   p. Tkáčová, p. Macudzinská 9.A,B 

o  Fullova ruža – celoslovenská výtvarná súťaž -  p. Tkáčová 9.A 

o  Európa v škole – okresné kolo p. Tkáčová, 6.C 

o Kresba roka 2013 – okresné kolo p. Tkáčová, 6.C 

o Celoslovenská súťaž pri príležitosti výročia príchodu Konštantína a Metoda 

 
Informatika 

o I Bobor – celoslovenská súťaž v informatike -  p. Tkáčová, Kujanová 

o tvorba rozlúčkových prezentácií v PowerPoint-e 9. ročník -  p. Tkáčová 

o Týždeň digitálnych zručností s témou Zdravá výživa, s využitím  

            medzi predmetových vzťahov - anglický a nemecký jazyk, svet práce, biológia  
            a informatika 

o testovanie ICILS – 8. ročník – p. Tkáčová, Kujanová 

o programovanie v SCRATCH – Cestujeme po Európe 7.A,B 

o interné preškolenie vyučujúcich druhého stupňa pre prácu s interaktívnou tabuľou 

o tvorba projektov Stredoveké pamiatky Bratislavy v rámci medzipredmetových zťahov 

    DEJ/INF – 7.A,B p. Kujanová 
o školský internetový časopis p. Kujanová  

Hudobná výchova 
o zorganizovanie školského kola Slovenského slávika – p. Ošťádalová 

o organizácia dvoch výchovných koncertov pre II. stupeň – p. Macudzinská V. 

 
 Etická výchova 

o besedy a návštevy DOD s triedami podľa požiadaviek vyučujúcich 9.A,B – sexuálna 
výchova, 8.A,B– extrémizmus, sekty a kulty, 8.A,B– poruchy stravovania, 7.A,B – 
protidrogová výchova, šikanovanie, 5.C, 6.A,  5.B, 7.B– DOD  – disciplína v triede, 
šikanovanie  - p. Miklovič a triedni učitelia 

o v ročníkoch 6 a 7 sa využívali aktivity z programu  protidrogovou tematikou „Cesta 
k emocionálnej zrelosti“- pp. Kujanová, Ostrožlíková 

o využívanie vzdelávacieho programu, zameraného na  prevenciu www.ovce.sk v 5. ročníku p. 
Ostoržlíková 

o v rámci implementácie environmentálnej výchovy do vyučovania – vychádzka do okolia 
školy s fotografovaním objektov – 5.C p. Garajová 

 
Telesná a športová výchova 

o súťaže organizované RŠK /futbal a florbal / p. Puškáš 

o príprava a realizácie dvoch účelových cvičení p. Puškáš 
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o školské kolá v ľahkej atletike v behu a skoku do výšky p. Puškáš, p. Vančová 

     
Občianska výchova 

o vo všetkých ročníkoch tvorba powerpointových prezentácií a referátov podľa  preberaných 
tém p. Ostoržlíková 

 
Svet práce 

o celoročná úprava areálu, výsadba nových stromov – p. Ondrkalová 

o estetizácia pracovného prostredia – p. Tkáčová, Ondrkalová 

o návšteva Botanickej záhrady – 5.C, p. Ondrkalová 

        
Technika 

o súťaž O najkrajší vlastný výrobok – p. Puškáš 

o Náboženská výchova 

o príprava detí na prvé sväté prijímanie a birmovku 

o využívanie IKT na jednotlivých hodinách  

o premietanie príbehov a výukových CD s náboženskou tematikou p.Kišová 

 

Aktivity PK – cudzie jazyky  

 Počas školského roka v rámci projektu Týždeň digitálnych zručností v ANJ spracovali žiaci 

6.ročníka (6.A – p.Miklovič, 6.B – p.Rapošová) tému: „Zdravá výživa, zdravý životný štýl“. 

Skupina p.Rapošovej (6.B – 20.6.2013) prakticky aplikovala svoj projekt, keď si žiaci v kuchynke 

pripravili a následne skonzumovali chutné koláčiky (CLIL). Podobne žiaci 8.A a 8.B v NEJ 

(p.Tkáčová, p.Gáliková) v POWER POINTe spracovávali tému: „Jedlo“. Vo svojich prezentáciách 

sa zamerali na rôzne svetové kuchyne – americká, čínska, talianska, francúzska apod. Opísali 

charakteristické predjedlo, hlavné jedlo a navrhli recept danej kuchyne. Pri prezentácii sa tak ostatní 

žiaci mohli zoznámiť so špecifikami jednotlivých kuchýň. 

Žiaci 7.ročníka (7.A – p.Ďurdinová, 7.B – p.Bučková) vytvorili na hodinách ANJ projekty 

na tému: „Cestovanie nás baví“. Následne boli dané projekty na hodinách informatiky (p.Tkáčová) 

spracované v programe SCRATCH. V 7.B žiaci spracovávali témy Cesta do Londýna – 

v reštaurácii, v hoteli, cesta vlakom a v 7.A Návšteva New Yorku, Návšteva  Londýna.  Najlepšie 

žiacke práce budú umiestnené na internetovej stránke našej školy v podobe linku, boli prezentované 

v rámci PK-Cj a následne zaradené do databázy prezentácií, ktoré je možné využívať pri výučbe 

ANJ.  

Pozitívny ohlas zo strany rodičov na intenzívne týždenné kurzy ANJ s lektormi jazykovej 

školy CLASS viedli k ich pokračovaniu i v tomto školskom roku. Na ich finančné zabezpečenie 
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prispeli nielen rodičia, ale i rodičovské združenie. Intenzívne týždenné kurzy boli zrealizované so 

žiakmi 4.ročníka v mesiacoch november a december 2012. 

Prehĺbiť si a prakticky precvičiť si komunikačné zručností v NEJ mali možnosť žiaci 

6.ročníka, ktorí sa zúčastnili tematického zájazdu do Rakúska so zameraním „Po stopách starých 

Rimanov“. Zájazd v mesiaci september (25.9.2012) zorganizovali vyučujúce NEJ p.Tkáčová 

a p.Gáliková, za čo im patrí poďakovanie. Spomínané členky 12.12.2012 zrealizovali so žiakmi 8.B 

a 9.ročníka návštevu Prírodovedného múzea vo Viedni spojenú s prehliadkou vianočnej Viedne. 

V školskom roku 2012/2013 dve členky PK-Cj v rámci krúžkovej činnosti viedli  krúžky 

v anglickom jazyku. P.Čuperková bola vedúcou záujmového krúžku Funny English pre 1.ročník 

a pre 3. a 4.ročník s rovnakým názvom bola vedúcou krúžku p.Ošťádalová.  

I v tomto školskom roku sme zrealizovali školské kolo olympiády v ANJ (organizátori 

p.Miklovič, p.Vančová, p.Ďurdinová a sl.Mihailovičová) a v NEJ (p.Tkáčová a p.Gáliková).  

Olympiády v ANJ i v NEJ mali 2 časti. Teoretickú – vypracovanie testov a praktickú – 

dialogizované rozhovory, počúvanie s porozumením, rozprávanie o obrázkoch. ANJ – termín 3. 

a 4.12.2012, NEJ – termín 4.a 5.12.2012. V školskom kole olympiády v ANJ súťažilo spolu 60 

žiakov, v kategórii 1A (5., 6. a 7.ročník) – 37 žiakov a v kategórii 1B (8. a 9.ročník) – 23 žiakov. 

Výsledky:   1A    1. Michal Paulen, 7.A   1B    1. Krištof Sucha, 8.A 

          2. Bečvář Adam, 5.A            2. Kristián Kubiš, 8.B 

          3. Veronika Húšťová, 7.A           3. Bianka Górová, 8.A 

Víťazi oboch kategórií postúpili do okresného kola olympiády v ANJ, ktoré sa uskutočnilo 

17.1.2013 na ZŠ Rajčianska.  

V školskom kole olympiády v NEJ súťažilo spolu 12 žiakov, v kategórii 1A – 6 žiakov 

a v kategórii 1B – 6 žiakov. 

Výsledky:   1A    1. Ondrej Zeleník, 7.A  1B    1. Alexandra Sabová, 8.B 

          2. Zuzana Marciňová, 7.B          2. Marek Mrva, 9.A 

          3. Barbora Obložinská, 7.A          3. Jaroslava Ošťádalová, 8.B 

Víťazi postúpili do okresného kola olympiády v NEJ, ktoré sa uskutočnilo 24.1.2013 na ZŠ 

Bieloruská. Žiak Ondrej Zeleník zo 7.A získal 2.miesto v kategórii 1A a žiačka Alexandra Sabová 

z 8.B sa umiestnila na 3.mieste v kategórii 1B. 

Poďakovanie patrí p.Tkáčovej a p.Gálikovej, ktoré boli zároveň členkami skúšobnej komisie 

v okresnom kole olympiády v NEJ. 
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V mesiaci december 10.-14.12.2012 sa zrealizovala, ako každý rok i vianočná výstavka kníh 

spojená s predajom. V nemeckom jazyku bola realizátorkou výstavky p.Tkáčová, p.Gáliková a 

v anglickom jazyku zorganizovala výstavku p.Ďurdinová. Spomínaným členkám PK-Cj patrí 

poďakovanie. 

S pozitívnym ohlasom zo strany rodičov sa stretli otvorené hodiny ANJ v 1.ročníku, ktoré 

sme uskutočnili 25.4.a 30.4.2013 – p.Čuperková, p.Ďurdinová p.Bučková,  p.Ujházyová, 

p.Rapošová a pán Kmeť.  

P.Ujházyová so skupinou žiakov 3.A/C/E navštívili dňa 30.5.2013 British Council, kde mali 

pripravenú hodinu „zábavnej angličtiny“ s native speakrom. Jednotlivé aktivity boli pre deti 

zaujímavé, žiaci sa snažili komunikovať s lektorom, kládli mu otázky a odpovedali na jeho otázky. 

Po hodine dostali propagačné materiály a darčeky, ktoré im budú pripomínať návštevu tejto 

organizácie. 

Školskom roku 2012/2013 sme sa zapojili do súťaže vyhlásenej SAAIC (Národná agentúra 

Programu celoživotného vzdelávania) o získanie ocenenia „Európska značka pre jazyky 2013“. 

Požiadavky do súťaže spracovali p.Zlatošová a p.Tkáčová. Nami podaný projekt postúpil do 

užšieho výberu, na základe ktorého našu školu navštívila jedna z externých hodnotiteliek 

PhDr.Hanuljaková, ktorá sa zúčastnila hodiny NEJ (zrealizovala p.Tkáčová, 7.6.2013). Taktiež si 

osobne prehliadla materiály týkajúce sa implementácie výsledkov 2-ročného projektu do výučby 

cudzích jazykov, ako i materiály o zrealizovanom pilotnom projekte Jazykovo – plavecký tábor 

„Nevädza Camp“. Celkové výsledky súťaže budú 25.6.2013, kedy bude zasadnutie komisie 

o udeľovaní certifikátov prihláseným školám.  

Počas celého školského roka sa všetci členovia PK-Cj snažili zvýšeným úsilím napomôcť 

k zlepšeniu výkonov slaboprospievajúcich žiakov z ANJ a NEJ. 

 Individuálnym prístupom a zadávaním úloh sa snažili pomôcť týmto žiakom. Významná 

bola i pomoc špeciálnych pedagogičiek p.Ochabovej a p.Marčekovej s integrovanými žiakmi. 

Pozitívne prispeli k individuálnemu precvičovaniu učiva počas celého školského roka 

a predovšetkým  pred písomnými prácami.  

I v tomto školskom roku boli so žiakmi pripravované projekty, ktoré sme následne 

uverejňovali v školskom elektronickom časopise „Nevädza“  alebo v priečinku na internetovej 

stránke školy -  „Z tvorby našich žiakov“, aby sa žiaci svojimi prácami prezentovali i pre 

rodičovskú a ostatnú verejnosť.  

Počas školského roka 2012/2013 sa členovia PK–Cj zúčastňovali rôznych seminárov, 

konferencií a prezentácií nových učebníc a pri zasadnutiach PK-Cj si vzájomne vymieňali získané 

skúsenosti a poznatky. Do budúceho školského roka by bolo potrebné, aby členovia PK-Cj 

uskutočňovali vzájomné hospitácie, hlavne u pedagógov, ktorí pracujú s interaktívnou tabuľou. To 
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by umožnilo zvýšiť intenzitu jej využívania i u učiteľov, ktorí doposiaľ na svojich hodinách s touto 

IKT pomôckou nepracovali a nevedia ju využívať.  

Členovia PK-Cj na hodinách využívali výukové programy, internetové stránky – 

predovšetkým Virtuálnu knižnicu, www.zborovňa.sk, pracovali s prostriedkami IKT, vlastnou 

databázou prezentácií, ale i s prekladovými slovníkmi a ďalším materiálom, ktorý doplňuje prácu na 

hodinách cudzích jazykov.  

 

Akcie realizované počas školského roku v rámci  ŠKD 
 
V školskom roku 2012/2013 mal ŠKD 16 oddelení do decembra a po odchode  p. Černákovej na 
MD sa jej oddelenie rozdelilo a zostalo 15 oddelení. 
Náš ŠKD pracuje podľa výchovného programu, ktorý má názov „Farebný svet“, s mottom: „Svet 
vzdelávania, prírody, pohybu a počítačov.“ 
 

V tomto školskom roku sme sa zamerali na tieto hlavné úlohy:  
- zapájať detí do pohybových aktivít 
- rozvíjať čitateľskú gramotnosť 
- organizovať prednášky lekárov a prezentácie 
- bezpečnosť a zdravie detí 
- zdravý životný štýl - voda, ovocie, zelenina, mlieko 
- vytvárať pekné prostredie v oddeleniach 

 
 V našom ŠKD je prioritným cieľom výchovy a vzdelávania mimo vyučovania umožniť 
každému dieťaťu zaradenému v ŠKD rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-
vzdelávacie výsledky a to: 
 
�  nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD 
� samostatnou prípravou na vyučovanie 
� rozvíjaním kľúčových kompetencií v čase mimo vyučovania  

podľa výchovného programu ŠKD 
� zlepšením kultúrnej úrovne detí - stolovanie, pozdravy a úcta k starším 

 
 
Plán zasadnutia MZV ŠKD a Výchovný plán ŠKD  
so svojím mottom:  
„Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať“   
 

 - bol zaujímavý a pestrý. Obidva  plány boli schválené na prvom zasadnutí. Spolu sme mali 
štyri zasadnutia. Na našich spoločných zasadnutiach okrem príprav na jednotlivé akcie a plnenie 
daných úloh sme pravidelne pracovali s časopisom Vychovávateľ, kde boli veľmi zaujímavé články 
a podnety k našej práci.  
 
 
Mali sme tiež štyri témy na zamyslenie a to: 
 
 
1.téma - Problémy žiakov - Voľný čas detí - p. Užáková 
2.téma - Problémy žiakov - Poruchy správanie - p. Knappová 
3.téma - Problémy žiakov - Čitateľská gramotnosť - p. Lichošerstovová 
4.téma - Problémy žiakov - Negatívny vplyv informačno-komunikačných technológií                                  
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                                          - p. Pavlovičová 
 
 
SEPTEMBER - Škola volá 
 
Cieľ: Radosť zo stretnutia 
Akcie:  
1. Privítanie prváčikov na školskom dvore:  
    p. Šumichrastová, p. Lackner, p. Nagyová a p. Baričičová  
2. Rôzne symboly označenia: p. Nagyová 
3. Pasovanie prvákov a Cesta odvahy - na školskom dvore: p. Baričičová, p. Štefanovičová, 
  p. Užáková, p. Nagyová, p. Lackner, p. Švecová Barbora a triedne učiteľky jednotlivých tried. 
4. Farebná jeseň v oddeleniach - práca s prírodným materiálom 
5. Športom privítali nový školský rok – Futbal o putovný pohár - 3. roč. - p. Nagyová 
                                                                                                                 - 4. roč. - p. Kočišová 
 
OKTÓBER - Mlie čko základ zdravia 
  
Cieľ: Vytvárať podmienky pre rozvoj tvorivosti 
Akcie: 
 1. Svetový deň mlieka a výživy - pijeme mliečko a vytvárame „Mliečny svet“  
    - projekty vo všetkých oddeleniach 
2. Zdraviu prospešná zeleninka - projekt 4.C - p. Kočišová 
3. Halloweenske popoludnie a 2 strašidelné miestnosti - poďme tvoriť, poďme sa báť 
    p. Švecová, p. Lichošerstovová, p. Baričičová, p. Kočišová, p. Švecová Barbora, p. Čuperková 
a p. Knappová, p. Bujnová, p. Šumichrasrová, p. Masárová, p. Nagyová 

 
 

NOVEMBER - Faj čenie škodí nášmu zdraviu 
  
Cieľ: spolupracovať v kolektíve, prekonávať seba samého  
Akcie: 
1.  Nenič svoje múdre telo - bojujeme proti drogám, učíme sa o svojom tele  
    - besedy pre všetky oddelenia so študentom medicíny p. Róbertom Krajčím.  
    Prezentácia pre deti ŠKD: p. Bujnová  
    - prezentácia „Drogy, postrach doby“ - p. Nagyová - 3.a 4. roč. 
    Projekty - 3 a 4. roč. 
2. Športom proti drogám - športový týždeň vo všetkých oddeleniach: p. Baričičová,  
    p. Šumichrastova, p. Nagyová, p. Kočišová 
3. Videom proti drogám - 4.B p. Noppová 
4. Finančná gramotnosť v ŠKD - projekt Euráčik 
5. Beseda – vzdelávanie s lektormi z Akadémie finančnej gramotnosti na tému  
    „Finančná gramotnosť“ - 4.C - p. Kočišová 
 
 
DECEMBER  - Tešíme sa na Vianoce 
 
Cieľ: priblížiť sviatky pokoja a pestovať radosť z obdarovávania  
Akcie: 
1. Tvorivá dielnička Vianočná - Snehuliačikovo:  p. Nagyová, p. Švecová, p. Pavlovičová,  

p. Masárová , p. Knappová a p. Noppová, p. Šumichrastová, p. Bujnová,  
p. Lichošerstovová a p. uč. z I. st. 

2. Posedenie alebo vianočná diskotéka pri stromčeku, čajíčku a pod. vo všetkých oddeleniach. 
3. Korčuľovanie na mobilnej ľadovej ploche na Štrkovci: p. Pavlovičová 
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4. Návšteva vianočných trhov: p. Pavlovičová 
 
 
JANUÁR - Prišla zima, sneh a mráz 
  
Cieľ: pestovať vzťah k zdravému spôsobu života 
Akcie: 
1. Výroba darčekov pre prváčikov: p. Hríbová, p. Švecová, p. Kočišová, p. Lichošerstovová,  

p. Masárová 
2. Zápis prvákov: p. Lackner, p. Baričičová, p. Lichošerstovová, p. Šumichrastová 
3. Výzdoba pre prváčikov: p. Šumichrastová, p. Bujnová, p. Nagyová, p. Pavlovičová,  
     p. Kočišová 
4. Lesné zvieratká - projekt a prezentácia vo všetkých oddeleniach 
 
 
FEBRUÁR  - Ja a ty 
 
Cieľ: rozvíjať pozitívne vzťahy medzi deťmi  
Akcie: 

1.  „Valentínska pošta“ medzi oddeleniami 
2.   Karneval alebo „Valentínska párty“ vo vlastných fašiangových maskách  

 vo všetkých oddeleniach  
 
 

MAREC - Moja rozprávka  
  
Cieľ: pestovať lásku k materinskému jazyku 
Akcie:  

1.  „Týždeň hlasného čítania“  vo všetkých oddeleniach  
2. Môj rozprávkový hrdina - projekt vo všetkých oddeleniach  
3.  „Voda, vodička“  - moja najdrahšia, prečo pijeme a máme piť čistú vodu  

- týždeň pitia čistej vody vo všetkých oddeleniach 
4. Návšteva Bibiány: p. Pavlovičová 
5. Dobrodružstvo v Bratislave - súťaž (Mestská knižnica): p. Pavlovičová 
6. Marťankovia - súťaž, výhra 3.B: p. Pavlovičová 

 
 

APRÍL - Bezpečnosť 
  
Cieľ: chrániť si svoje zdravie 
Akcie: 

1. „Veľkonočná tvorivá dielnička“ : p. Noppová,  p. Nagyová, p. Hríbová, p. Knappová, 
     p. Užáková, p. Štefanovičová, p. Šumichrastová, p. Lichošerstovová 
2. Policajti v akcii na školskom dvore: p. Šumichrastová 
3. Farebný chodník - maľujeme dopravné značky a dopravné prostriedky  
     na školskom dvore: všetky oddelenia 
4. DEŇ ZEME – maľovanie na chodník – všetky oddelenia  
5. Návšteva výtvarnej výstavy v Retre: p. Pavlovičová 
 
 

Máj - Prekvapím ťa  
 
Cieľ: umožniť deťom ukázať svoj talent  
Akcie: 
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1. Portréty, srdiečka, vlastné básničky a program pre mamičky: 
p. Lackner, p. Baričičová, p. Štefanovičová, p. Šumichrastová, p. Užáková, p. Bujnová 

 2.   Skladáme lego a mozaiky - súťaž: p. Užáková  
 3.   Darčeky pre mamičky a oteckov:  3.C - p. Švecová, 2.B - p. Hríbová, 2.D - p. Knappová, 

4.B - p. Noppová, 3.D - p. Nagyová 
 4. Lúčne kvety - projekt - 2.C p. Bujnová 

 
 

JÚN - Hurá na prázdniny 
 
Cieľ: zdatnosť, súťaživosť, radosť  
Akcie: 

1. Športové mini - popoludnia chlapcov a dievčat 1.roč.   
2.  Eko – hra pre 1.roč.: p. Bujnová, p. Lackner, p. Užáková, p. Baričičová, p. Štefanovičová 
3. Dopravná hra Zebra na ceste a hra na zoológov pre 2.roč.: p. Šumichrastová,  

p. Bujnová 
4. Rozprávková hra k MDD –hľadanie pokladu - p. Bujnová, p. Šumichrastová, p. Knappová, 

p. Hríbová 
5. Záverečná zmrzlina v 3.B: p. Pavlovičová 
6. Hokejbal - 3. roč. - p. Nagyová, p. Masárová, p. Švecová 
7. Prírodovedná vychádzka k Rohlíku - pozorovanie kačíc - 2.C - p. Bujnová 
8. Národná banka - exkurzia - 2.B,A - p. Šumichrastová, p. Bujnová 
9. Deň rodiny s kultúrnym programom - 4.C - p. Kočišová 

 
    

Účasť vychovávateliek na príležitostných aktivitách 
 

Celoškolské projekty: 
 
� Škola ide na Slovan - hokejový zápas - p. Pavlovičová, p. Masárová 
� Zber papiera - 3.B, 2x - p. Pavlovičová 
� Detské múzeum  - 2x - p. Pavlovičová, 2x - p. Hríbová 
� Tvorba projektu „Život motýľa“ - starostlivosť o motýle, lienky, 

prezentácia – Motýle, lienky - 2.C - p. Bujnová 
� ZOO - p. Lackner  
� Centrum Rafael - p. Pavlovičová, 4x - p. Hríbová, p. Bujnová 
� Plavecký výcvik - 2.roč. p. Šumichrastová, p. Hríbová 
� Prezentácie - Ľudské telo - p. Bujnová 
� Prezentácie - Euro, Domáce zvieratká, Stromy, Hokejbal, Moje rodné mesto, Práva 

dieťaťa a Povinnosti dieťaťa - pre oddelenia ŠKD - p. Nagyová - 3. a 4. roč. 
�  Výlet do Trenčína - 3.E - p. Masárová 
� Výlet na farmu pri Bezovci - 2.D, 2.A - p. Knappová, p. Šumichrastová 
� Spolupráca s rádiom „VIVA“ - p. Lackner 
� Environmentálna výchova o vode - 3.B - p. Pavlovičová 
� Dopravné ihrisko - p. Pavlovičová, p. Hríbová, p. Nagyová 
� ŠvP - Bojnice Hlboká - 2.roč. p. Šumichrastová, p. Knappová, p. Bujnová, p. Hríbová 
� Železná studnička - výlet 1.roč. - p. Baričičová, p. Lackner, p. Užáková, p. Štefanovičová 
� Vláčikom po pamiatkach v starom meste -3.B - p. Lackner 
� Korčuľovanie - 1.roč. p. Štefanovičová, p. Baričičová 
� Filmové predstavenie Taina - p. Hríbová, p. Bujnová 
� Bábkové divadlo - p. Hríbová 
� Botanická záhrada - p. Hríbová, p. Bujnová 
� Filmové predstavenie Kozí príbeh so syrom, Krúdovci (cez sobotu) - p.Bujnová 
� Návšteva Atlantis - p. Hríbová, p. Bujnová 
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� Vychádzka k jazeru 3.B - p. Pavlovičová 
� Adoptuj si kravičku 3.D, 4.C – p. Nagyová, p. Kočišová 
� Pes v meste - ukážka - p. Švecová, p. Nagyová 
� Výroba Eko papiera 3.a 4. roč. - p.Nagyová 
� Halloween na Štrkovci - p. Masárová 
� Hydrometeorologický ústav - exkurzia - p. Masárová 
� Dom kultúry účasť - s triedou na koncerte spolužiačky - 3.E - 2x p. Masárová 
� Korčuľovanie na Štrkoveckom jazere - 3.E - p. Masárová 
� ŠvP - Lomy - p. Noppová, p. Masárová, p. Pavlovičová 
� Výlet Schlosshof zámok AT - 4.B - p. Noppová 
� Návšteva SND –Doktorská rozprávka - p. Noppová, p. Pavlovičová 
� Brigády na úprave okolia školy - vychovávateľky všetkých oddelení 
� MDD + Naše deti - DK - Výstava - 3.E . p. Masárová 
� Orechová Potôň - výlet - p. Hríbová 

 
 
j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín 
začatia 

realizácie 

Termín ukončenia 
realizácie 

Infovek MŠ SR 2001 pokračuje 
    

Modernizácia vzdelávacieho 
procesu v ZŠ   

MŠ SR 

 

2009 

 

pokračuje 

 
Vzdelávanie v oblasti cudzích 
jazykov 

MŠ SR 2009 pokračuje 

Mliečny program 

 

MŠ SR 2009 2011 

 
 
 
k)   Výsledky inšpekčnej činnosti  
 
Závery 
 

Medzi silné stránky školy patrila jasne vytýčená koncepcia rozvoja školy nadväzujúca na jej  
prioritne dlhodobú tradíciu vyučovania cudzích jazykov, čo zdôrazňovali aj vlastné ciele výchovy 
a vzdelávania zadefinované v ŠkVP a veľmi výrazné posilnenie vyučovania cudzích jazykov 
prostredníctvom využitia disponibilných hodín v učebnom pláne. Jednotlivé obsahové časti ŠkVP 
sa vyznačovali konkrétnosťou a výpovednou hodnotou nielen pre pedagogických zamestnancov, ale 
aj pre rodičov a verejnosť. Pozitívom bolo uplatňovanie v praxi úspešných vzdelávacích aktivít 
a skúseností z projektu „Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne!“, ďalej aktivity 
v čase mimo vyučovania, úspechy žiakov v predmetových olympiádach a rôznych súťažiacich, 
otvorená a korektná spolupráca školy s rodičmi vo všetkých oblastiach, vybudovanie dvoch 
multimediálnych učební a vybavenie školy výpočtovou a didaktickou technikou. Medzi silné 
stránky patrilo ďalej zabezpečenie odbornosti vyučovania a podmienky vytvorené pre vzdelávanie 
žiakov so ŠVVP. V oblasti riadenia bol slabšou stránkou vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
vzdelávacích výsledkov žiakov. 
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K silným stránkam výchovno-vzdelávacieho procesu na 1. a  2.stupni patrilo vytváranie 
a podporovanie priaznivej pracovnej atmosféry, ktorú pozitívne ovplyvňovala obojstranne ústretová 
komunikácia medzi vyučujúcimi a žiakmi a posilňovanie sebadôvery žiakov pochvalou. Pozitívna 
atmosféra ovplyvňovala aj záujem žiakov o činnosť na vyučovaní, žiaci rešpektovali stanovené 
postupy a pravidlá pri práci a praktických činnostiach, čím sa rozvíjali ich pracovné návyky 
a zručnosti. Silnou stránkou bolo rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov, vo veľkej miere 
boli vedení k aktívnemu vyjadrovaniu, čítaniu a počúvaniu s porozumením a práci s textom.. Menej 
pozornosti venovali učitelia zadávaniu diferencovaných úloh s ohľadom na rozdelenie vzdelávacie 
schopnosti a zručnosti žiakov. 

Hodnotenie v oblasti  riadenie i podmienky výchovy a vzdelávania  sú na veľmi dobrej 
úrovni, čo pozitívne ovplyvňuje úroveň vyučovania, ktorá na 1. aj 2.stupni je na dobrej úrovni. 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

• čl. 1 ods. 4 a čl. 3 ods. 1 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 
školy (nerešpektovanie schváleného spôsobu hodnotenia žiakov, nedodržanie klasifikačných 
stupňov namiesto zaužívanej klasifikácie 1,2,3,4,5 sa vyskytli i prípady kedy učitelia 
používali klasifikáciu 1-,2- atď. čo metodické pokyny nepripúšťajú ) 

 
Školská inšpekcia na hodnotenie škôl/školských zariadení používa tieto hodnotiace výrazy: 
veľmi dobrý výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna  úroveň  
dobrý   prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky,  
                                    nadpriemerná úroveň 
priemerný             vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 
málo vyhovujúci         prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta,           
                                    podpriemerná úroveň 
nevyhovujúci  výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh  
                                    výchovy a vzdelávania 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
  l)   Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
Škola má k dispozícii dve budovy, v ktorých sa nachádza 30 kmeňových učební, 6 odborných 
učební, (učebňa výpočtovej techniky , jazyková učebňa, kuchynka, 2 multimediálne učebne, 1 
učebňa pre laboratórne práce z fyziky a chémie, dielňa pre technickú výchovu), veľká a malá 
telocvičňa a 1 zberná trieda pre žiakov ŠKD. V pavilóne mimoškolskej výchovy sa nachádza 
školská jedáleň. 
Areál školy sa nachádza na pozemku s rozlohou 21 000 m² z čoho sú športoviská využívané našimi 
žiakmi na rozlohe 17 000 m²( veľké futbalové ihrisko, futbalové ihrisko s umelou trávou, atletická 
dráha, tenisové kurty ) 
Z modernejších učebných pomôcok sme v uplynulom roku využívali : počítače, videorekordéry, 3 
interaktívne tabule,  dataprojektory, DVD prehrávače, elektronické stavebnice Lego Dacta, výukové 
programy na CD nosičoch. 
 
 
m)     Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

- sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za predchádzajúci kalendárny 
rok) 
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n)    Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  
         školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
Výchovno-vzdelávací zámer : 

- úspešne realizovať v praxi ďalšie nové školské vzdelávacie programy pre žiakov 9. 
ročníka 

- všetkým žiakom školy poskytnúť výučbu anglického jazyka od prvého ročníka 
- výučbu druhého jazyka poskytnúť žiakom už od piateho ročníka (nemecký,ruský jazyk ) 
- vo výučbe cudzích jazykov uplatňovať tvorivé dielne na doplnenie vzdelávania 

a rozvoja metodických postupov 
- realizovať v praxi úspešné vzdelávacie aktivity z projektu Premena tradičnej školy na  

modernú „Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo ,učme sa moderne“ 
- začať pravidelne poskytovať žiakom 4. ročníka intenzívny jazykový kurz ANJ so   
      zahraničnými lektormi – (1 týždeň), 
-     pripraviť a odskúšať jazykovo – plavecký tábor (1 týždeň mimo Bratislavy) , ako pilotný  
      projekt pre žiakov  5.ročníka so  zameraním na zdokonaľovanie ANJ,NEJ, plaveckej   
      zdatnosti a zlepšenie  vedomostí z environmentálnej výchovy 
- poskytnúť žiakom čo najširší výber voľno-časových aktivít v rámci krúžkovej 
činnosti 

- zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov v rámci povinného a nepovinného 
vyučovania  

- zapájať sa do vzdelávacích projektov 
 

 
Materiálno technický rozvoj : 

- v obidvoch budovách školy sa urobila čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie 
a výmena nových svetelných telies  

- v školskej jedálni sme zrekonštruovali vydávací pult, bola položená nová podlahová 
krytina a boli vymenené staré stoly a stoličky za nové 

- začala sa revitalizácia školského športového areálu ( atletická dráha, futbalové ihrisko, 
doskočisko pre skok ďaleký, príprava na osvetlenie areálu, oprava oplotenia, atď.)  

- modernizovali sme zbierky učebných pomôcok jednotlivých kabinetov 
            -     pre kvalitnejšie využívanie výpočtovej techniky sme zakúpili nové výukové  programy 

- bola zakúpená nová interaktívna tabuľa, nové počítače, CD prehrávače  
- začalo sa s realizáciou budovania nového školského bufetu pre žiakov a zamestnancov 

školy  
 
  Úlohy stanovené v koncepčnom zámere boli všetky splnené. Navyše škola začala 
s prípravou na realizáciu výskumného projektu v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK so 
zameraním na porozumenie čítaného textu novou inovatívnou metodikou . Výskum bude dvojročný 
a zúčastnia sa ho žiaci dvoch tried prvé ročníka. 
 
 
o)  Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 
 
• dobré výsledky 

- projekt – jeho aktivity  včlenené do vyučovacieho procesu, vďaka tomu rozšírenie  
                  a utvrdenie si vedomostí a zručnosti  žiakov 

- rozširovanie pravidelných každoročných aktivít pre žiakov jednotlivých ročníkov: 
- 2. roč. – škola v prírode 
- 4. roč. – intenzívny jazykový kurz ANJ so zahraničnými lektormi 
- 5. roč. – jazykovo plavecký tábor 
- 7. roč. – lyžiarsky kurz 
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- príprava žiakov pre ďalšie štúdium , čoho dôkazom bolo opäť vysoké percento 
úspešnosti prijatia našich žiakov na gymnázia a stredné odborné školy s maturitou 

- veľmi dobrý výsledok žiakov 9. ročníka na celoslovenskom testovaní T9 v matematike 
s percentilom úspešnosti 82,95 

- zabezpečenie rôznych foriem ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
- dlhoročná úzka spolupráca s PF UK v Bratislave  
- na vysokej úrovni zvládnuté moderné formy výučby s informačno komunikatívnymi 

technológiami    
- kvalitná práca špec. pedagóga a škol. psychológa  
- veľmi dobrá a úspešná práca so žiakmi s poruchami učenia 
- neustále dopĺňanie moderných učebných pomôcok 
- využívanie  počítačov pri zabezpečovaní informovanosti rodičov – internetová žiacka 

knižka, email 
               
• nedostatky vrátane návrhov opatrení 
  

- nedodržanie klasifikačných stupňoch pri hodnotení žiakov ( používanie tzv. mínusiek ) 
- slabší záujem výborných žiakov školy zúčastňovať sa okresných a krajských súťaží 
- zlepšiť spoluprácu rodičov v presviedčaní svojich detí, aby prejavovali väčší záujem 

reprezentovať školu v rámci rôznych súťaží 
- pre školu menej  uspokojivé výsledky našich žiakov v okresných a krajských súťažiach  
 

 
 
II. 
   
 Ďalšie informácie o škole 
 
a) Psychohygienické podmienky sú všetky dodržiavané okrem niektorých zásad pri tvorbe 

rozvrhu hodín ( nezabezpečenie výučby slovenského jazyka a matematiky len na prvých 
vyučovacích hodinách ) 

       
b) Voľno-časové aktivity školy 
 
Škola poskytovala v školskom roku 2011/ 2012 záujmové vzdelávanie v týchto krúžkoch  
  

I. stupeň II. stupeň 

Práca s počítačom pre žiakov 1. – 4. r. Práca na počítači, internet 

Funny Englisch pre 1. až 4. r. Internetový klub 

Konverzácia v Aj Tvorba elektronického školského časopisu 

Tvorivá dielňa Príprava na prijímacie pohov.Sj 

Tvorba projektov a prezenčné zručnosti Príprava na prijímacie pohov.M 

Poznaj svoj región Matematika pre každého 

Z každého rožku trošku Florbal 

Práca s Legom  

Tanečný  

Tenisový  

Loptové hry  
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c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 
 
Spolupráca s rodičovskou verejnosťou bola zabezpečovaná nasledovne : 

- stretnutia vyučujúcich s rodičmi na triednych aktívoch a pohovoroch s cieľom 
informovať o prospechu a správaní 

- poskytnutie služieb výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga a školského psychológa 
nielen žiakom školy , ale aj pre rodičov 

- umožnenie osobnej účasti rodičov na vyučovacích hodinách a otvorených hodinách 
- umožnenie osobnej účasti  na mimo vyučovacích aktivitách  v rámci ŠKD 
- poskytovanie školského areálu rodičovskej verejnosti 
- pomoc rodičov pri zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia školy 
- spolupráca s rodičmi pri tvorbe projektov 
 

 
d) Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 
Vzájomné vzťahy hodnotíme ako korektné vo všetkých oblastiach spoločnej spolupráce. 

 
 
 
 
 
V pedagogickej rade prerokované dňa : 30. 8. 2013 
 
Rade školy predložené dňa : 3.9.2013 
Podpis predsedu rady školy : 
  
Schválené zriaďovateľom dňa .............. uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
 
Bratislava – Ružinov č............................... 
 
V Bratislave dňa : ..............................  
 

 
 Podpis riaditeľa školy                                                               

                                                                                                                     pečiatka 
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            Príloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Vyjadrenie Rady školy 
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  Rada školy pri Základnej škole, Nevädzová 2, 821 01  Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, september 2013 
 
 
 
 
 
VEC: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013 
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 Členovia Rady školy pri Základnej škole Nevädzová 2 v Bratislave boli oboznámení so 
správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 
2012/2013. Členovia hodnotiacu správu odsúhlasili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
       PhDr. Dagmar Zlatošová, PhD. 
             predsedkyňa rady školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 2 
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   Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základná škola Nevädzová 2, 821 01  Bratislava 
 
Základná škola poskytuje základné vzdelanie v teritóriu pôsobnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - 
Ružinov, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, 
humanity, demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu 
žiakov; umožňuje aj náboženskú výchovu /§5 Zákona SR č. 350/1994 Z.z./. 

 
Základná škola je rozpočtová organizácia. 
Počet žiakov: 558 
Počet tried:   I. polrok 29 
  II. polrok 30 
Zameranie školy: 
- od 1. ročníka výuka cudzích jazykov /anglický,/,  
- výuka výpočtovej techniky od 1. ročníka /k dispozícii veľká učebňa so  PC, internet, výukové -   programy, 
dataprojektor/,  
- multimediálna učebňa - interaktívna tabuľa, PC, notebook, televízor, DVD, video 
- multimediálna učebňa - interaktívna tabuľa, PC – projekt EÚ 

       - spolupráca s Ružinovským športovým klubom  
 
Priestory školy využívané na výchovno-vzdelávací proces: kmeňové triedy, špecializované učebne  
/výpočtovej techniky, multimediálna učebňa, nová multimediálna učebňa,  3 jazykové učebne, kuchynka, žiacka drevo-
kovo dielňa, malá a veľká telocvičňa, fyzikálno-chemické laboratórium,športový areál. 
Škola a školské priestory sú v plnej miere využívané žiakmi a zamestnancami školy. 
Priestor, ktorý škola nevyužíva je jedine školnícky byt. 
 
1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu 
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A. 
stav zamestnancov k 31.12.2012               
z toho: ZŠ – pedagogický zamestnanci  42,80  
nepedagogický zamestnanci     9,68       
ŠKD      15,15      
       
B. 
 
čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, platy k 31.12.2012 :  636.239,57 €   
priemerná mzda     795,39  €       
 
ZŠ 
tarifný plat         394.433,27                              100,0%  
osobný príplatok               19.919,58      100,0% 
príplatok za riadenie              7.457,75    100,0%   
príplatky za nadčas                       7.283,59    100,0%   
príplatky za triednictvo         10.097,63    100,0% 
príplatok za uv. učiteľa                  0,00        0,0% 
kreditový príplatok           4.186,81    100,0% 
odmeny  mimor.          69.069,00   100,0% 
odmeny Deň učiteľov              198,00   100,0% 
odmeny jubilejné               907,50     99,9% 
doplatok k platu               804,89   100,0% 
 
čerpanie prostriedkov na odvody       176.149,64   100,0% 
 
ŠKD 
 
tarifný plat         100.823,65                               100,0%  
osobný príplatok                 3.039,42    100,0% 
príplatok za riadenie                 740,42    100,1%    
príplatky za nadčas                       1.980,78       100,0% 
príplatky za zač. učiteľa                              40,66      99,2% 
odmeny  mimor.          14.871,00      100,0% 
doplatok k platu               766,83    100,0% 
 
čerpanie prostriedkov na odvody                     42.865,16     100,0%   
  
 C: 
 
ZŠ 
 
Čerpanie finančných prostriedkov na dohody:        11.911,88  100,0%  
Finančné prostriedky za dohody boli vyplatené za: záhradníka, mzdového pracovníka a správcu počítačovej siete 
a krúžky za vzdelávacie poukazy. 
 
2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu 
 
A. Príjmy 
 
Plnenie ukazovateľov príjmu: 
príjmy z prenajatých budov          13.317,46     100,0%  
príjmy z prenajatých bytov               903,60                 100,0% 
poplatky za ŠKD                      47.010,15    100,0%      
úroky         6,18           0,0% 
dobropis                 0,00        0,0%  
dary                      0,00        0,0% 
 
 
 
B Výdavky 
 
ZŠ 
 
631 - cestovné náhrady     
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cestovné výdavky /doprovod žiakov na akcie.../         36,60        98,9% 
 
632 – energie, voda  
el. energia               1.732,43    100,0% 
el. energia     124,43   100,0% 
/prostriedky zo vzdel.poukazov/ 
tepelná energia                                     5.068,54   100,0% 
tepelná energia              26.475,52           0,0%  
/prostriedky z min. rokov/   
tepelná energia                4.988,66          100,0%  
/prostriedky z príjmov/  
tepelná energia                6.160,00          100,0%  
/prostriedky zo vzdel.poukazov/  
  
vodné, stočné                   992,85                   100,0% 
vodné, stočné                1.722,49                   100,0% 
/prostriedky z min. rokov/  
vodné, stočné                4.603,69      100,0%  
/prostriedky zo vzdel.poukazov/  
telefón                  1.628,10      100,0% 
rozhlas a televízia       70,80        99,7% 
pošta                       287,15                    100,1% 
internet       531,31      100,1% 
/webová stránka,doména/ 
 
633 – materiál a služby  

výpočtová technika       801,40      100,0% 
/z prostriedkov z náhradného plnenia: fotoaparáty,  kamera/ 
vybav.prev. priestorov    4.057,47      100,0% 
/žiacke lavice, stoličky, drvič vetiev, nástenky, kanvice,/ 
vybav.prev. priestorov       625,63            0,0% 
/lavice, stoličky - z prostriedkov min. rokov/ 
vybav.prev. priestorov                 9.232,40         100,0% 
/lavice, stoličky - z prostriedkov z príjmov/ 
 
kancelárske potreby a materiál                 2.358,48     100,0% 
zemina          302,74       99,9% 
videokazety, CD           46,22     100,5% 
čistiace, hyg.  prostr.                  1.385,08     100,0% 
lieky            36,70        99,8% 
elektroinšt., vodoinštal. materiál                 1.044,27       100,0%   
knihy, časopisy         920,17      100,0% 
/predplatné časopisov,  zákony/ 
učebné a kompenzačné pomôcky      186,52         99,7% 
/výukové CD, / 
učebné a kompenzačné pomôcky     144,72       100,0% 
/deti zo soc.znevýh.prostr./ 
materiál pre výchovu      319,51         99,8% 
/fixky na tabuľu, kriedy.../  
materiál pre výchovu        22,28       100,0% 
/deti zo soc.znevýh.prostr./ 
pracovné oblečenie      213,70         99,9% 
pohonné hmoty         153,80                                    99,9% 
/benzín do kosačky/  
 
635 – rutinná a štandardná údržba   
údržba výpočtovej techniky, softwéru              1.187,40         100,0% 
/Trimel, Vema,..../ 
údržba kanc. strojov        82,50              99,4% 
údržba rozvodov el. en.,vody               6.316,95         14,9% 
údržba rozvodov el. en.,vody               3.141,36           0,0% 
/prostriedky z min. rokov – výmena teplovodného rozvodu / 
údržba zabezpeč. techniky          0,00           0,0% 
údržba budov, priestorov                1.859,19       100,0%   
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údržba budov, priestorov                4.235,00           0,0%   
/z prostriedkov min. rokov - výmena podhľadu, maľovka / 
 
636 – Prenájom 
prenájom prev.strojov               2.028,46       100,0%  
/prenájom kopírovacieho stroja, rohoží/  
 
637 – ostatné tovary a služby 
školenia, kurzy      549,62         99,9% 
tlačiarenské služby     315,01         100,0% 
preprava tovaru      245,48       100,2% 
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti     17,00           100,0% 
odvoz a likvidácia odpadu               3.517,08       100,0% 
deratizácia      288,00       100,0% 
revízie       983,86       100,0% 
/BOZP, PO/ 
remeselné služby      113,80           99,8% 
ochrana objektu      136,84         99,9% 
 
poplatky banke                  480,28         75,5% 
vrátenie nezrovnalostí za projekt              3.643,68       100,0% 
stravovanie                2.969,03         100,0% 
poistenie                 1.704,78       100,0% 
/poistenie majetku/ 
poistenie majetku       14,06        100,0% 
/z náhrad z poistného plnenia/ 
 
prídel do soc. fondu                            4.523,08          100,0% 
 
642 – transfery 
odchodné                 1.496,00           100,0% 
na nemocenské dávky                2.317,57              100,0% 
 
 
 
ŠKD 
 
632 – energie, voda 
el. energia       1.752,00     100,0% 
tepelná energia       8.317,42     100,0% 
vodné, stočné          643,04     100,0% 
pošta               3,18     106,0% 
 
633  – materiál a služby 
vybavenie priestorov     1.800,80      100,0% 
/žiacke lavice, stoličky/ 
kancelárske potreby        103,66        99,7% 
čistiace prostriedky        127,57        99,7% 
 
637 – ostatné tovary a služby 
stravovanie      1.238,27     100,0% 
prídel do sociálneho fondu    1.067,97     100,0% 
 
642 – transfery 
na nemocenské dávky        544,49       99,9%  
      
Čerpanie finančných prostriedkov, na základe § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov a na základe zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov:  
 
Navýšenie z príjmov za školnícky byt a prenájom telocvične: 
Bežné 
tepelná energia                      4.988,66       100,0%  
/prostriedky z príjmov/  
vybavenie prev. priestorov         9.232,40     100,0%    
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Z prostriedkov MČ na kapitálové výdavky 
Rekonštrukcia a modernizácia budovy                  150.974,50                100,0% 
/zateplenie budovy/ 
Projektová dokumentácia           9.960,00     100,0% 
/revitalizácia školského areálu/ 
  
Deti v hmotnej núdzi 
Stravné               86,00  
Školské pomôcky             33,20 
 
3. Neproduktívne náklady 
Pokuty                 0,00 
 
4.  stav a pohyb pohľadávok a záväzkov    
A. pohľadávky 
 
315 000  – pohľadávky voči rozpočtovým príjmom nedaňovým        0,00€ 
316 000 – ostatné pohľadávky            0,00€ 
B. záväzky 
321 000 – dodávatelia                   1.835,87€ 
/ faktúry 12/2012/ 
323 000 – krátkodobé rezervy                36.294,67€ 
325 000 – ostatné záväzky                          0,00€  
324 000 - prijaté preddavky                        0,00€ 
326 000 – nevyfakturované dodávky                        0,00€       
331 000 – zamestnanci                              53.206,81€  
335 000 – pohľadávky             0,00€  
336 000 – zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia 
      a zdravotnými poisťovňami              31.856,63€ 
342 000 – ostatné priame dane                 7.935,41€ 
351 000 – zúčtovanie odvodov príjmov rozpočt.org.                 
                do rozpočtu  zriaďovateľa                   125,85€    
354 000 - zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce                   0,00€ 
355 000 – zúčtovanie transf. z rozp. obce                   2.352.364,97€        
357 000  – zúčtovanie rozpočtu zo ŠR                         36.294,67€ 
379 000 – iné  záväzky                        788,25€ 
      /poplatky, DPN, zrážky/ 
   
 
5.Fondy a účty organizácie 
 
A. sociálny fond   1639533953/0200 
stav na účte k 1.1.2012             6.958,07€ 
- tvorba  
povinný prídel z miezd za r. 2012                   5.591,05€ 
- čerpanie 
na stravovanie zamestnancov            2.242,69€ 
na regeneráciu pracovnej sily             4.268,00€ 
na jubileá                 750,00€  
konečný stav k 31.12.2012            5.288,43€ 
 
 
 
 
B Účty organizácie 
Stav účtov organizácie k 31.12.2012 
1. Výdavkový účet                                                               155,10€ 
2. Príjmový účet                     125,58€                                 
3. Sociálny účet                5.288,43€   
4. Depozitný účet                      93.845,72€ 
5. Darovací účet                2.107,60€ 
6. Projekt EÚ                     16,00€ 
 
Záver: 
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Finančnými prostriedkami boli pokryté všetky energie. K 31. decembru 2012 máme uhradené všetky faktúry, čo sa týka 
faktúr za energie, služby, materiálové vybavenie.  
V tomto roku sme z  prostriedkov z roku 2011 vo výške 36.200,-€ uhradili tepelnú energiu, vodné a stočné, 
rekonštrukciu teplovodného rozvodu, výmena podhľadu pri šatniach a maľovku. 
Z finančných prostriedkov z príjmov za prenájom priestorov sa uhradila tepelná energia a vybavenie prevádzkových 
priestorov, nákup žiacky lavíc a stoličiek. 
Finančné prostriedky z náhrad poistného plnenia vo výške 815,46 € boli použité na nákup nových fotoaparátov NIKON 
a digitálnej kamery SONY a na čiastočnú úhradu za poistenie majetku. 
Prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 15.218,00 eur boli použité na dohody pre učiteľov na záujmové 
vzdelávanie v krúžkoch a na úhradu energií. 
Príspevky na deti v hmotnej núdzi na školské potreby a na stravné boli vo výške 119,20 eur. 
Príspevok na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 167,- eur bol použitý na nákup učebných pomôcok 
a materiálu pre výučbu žiakov.  
Z finančných prostriedkov na osobné náklady boli vyplatené všetky funkčné platy, príplatky, doplatky k platu , odmeny  
a odvody do poisťovní. 
Do roku 2013 sme presunuli finančné prostriedky vo výške 36.000,- eur, tieto budú použité na prevádzkové náklady na 
rekonštrukciu elektrických rozvodov. 
Celkovo môžeme zhodnotiť čerpanie pridelených finančných prostriedkov ako efektívne a účelné. Finančné prostriedky 
boli použité na hladký a nevyhnutný chod školy. 
 
 
 
 
       Mgr. Vladimír Pastýrik 
            riaditeľ školy 
 
 
 
 
V Bratislave, 11.03.2013 
 
 
 
   
 

Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2012 
 
 
1. Výdavkový účet           1639531659/0200 
 
dotácie na rok 2012      1.199.075,22€ 
 
čerpanie: 
rozpočtové  bežné výdavky        805.556,20€ 
z prostriedkov roku 2011           36.200,00€ 
z odvedených príjmov – bežné výdavky         14.221,06€ 
z odškodnenia z poisťovne               815,46€ 
z rozpočtu MČ – bežné výdavky         181.348,00€ 
z rozpočtu MČ – kapitálové výdavky        160.934,50€  
výdavky za rok 2012      1.162.920,12€   
 
presun do roku 2013           36.000,00€ 
konečný stav účtu k 31.12.2012                    155,10€ 
odvod na MÚ Ružinov dňa 21.1.2013  /finančné vysporiadanie/           155,10€ 
zostatok        0,00€           
 
2. Príjmový účet         1639533558/0200 
 
odvody príjmov v r. 2012 na MÚ Ružinov                                   61.927,27€ 
plnenie príjmov               62.052,85€ 
konečný stav účtu k 31.12.2012               125,58€            
odvod na účet MÚ Ružinov dňa 21.1.2013/finančné vysporiadanie/                125,58€          
zostatok        0,00€ 
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3. Depozitný účet         2948410556/0200     
mzdy a odvody            93.845,72€ 
minimálny zostatok                    0,00€  
konečný stav účtu k 31.12.2012          93.845,72€ 
úhrady mzdy, odvody do poisťovní dňa 2.1.2013             93.845,72€ 
zostatok                     0,00€ 
 
4. Účet strediska školská jedáleň    
  
5. Sociálny fond       1639533953/0200 
stav na účte k 1.1.2012             6.958,07€ 
- tvorba  
povinný prídel z miezd za r. 2012                   5.591,05€ 
- čerpanie 
na stravovanie zamestnancov            2.242,69€ 
na regeneráciu pracovnej sily             4.268,00€ 
na jubileá                 750,00€  
konečný stav k 31.12.2012            5.288,43€ 
 
Vypracoval: Feherová  
    
V Bratislave,   11.03.2013 
 
 
    
Schválil:         Mgr. Vladimír Pastýrik 
               riaditeľ školy 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti 
 
 
 
Základná škola, Nevädzová 2, BA 
 
         Tab. č. 1 

Ukazovateľ 
Upravený rozpočet                     

v roku 2012 
Skutočnosť k 

31.12.2012 v € % plnenia 

1. Príjmy spolu 62046,67 62052,85 100,0 
poplatky a platby z predaja a služieb 

      

v tom:podpoložka 223002 47010,15 47010,15 100,0 

podpoložka 223003 0 0 0,0 

príjem z prenájmu 212 14221,06 14221,06 100,0 

úroky z dom.úverov, vkladov 243 0 6,18 0,0 

ostatné príjmy 292 815,46 815,46 100,0 

granty 311 0 0 0,0 

2. Odvod príjmov MČ x 61927,27   

        

3. Výdavky spolu 1162756,02 1162920,12 100,0 
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bežné výdavky vrátane hmotnej núdze 1001821,52 1001985,62 100,0 

kapitálové výdavky 160934,5 160934,5 100,0 

        

4. Dotácie MČ 1198956,02 1199075,22 100,0 

na bežné výdavky 1038021,52 1038021,52 100,0 

na kapitálové výdavky 160934,5 160934,5 100,0 

na hmotnú núdzu 0 119,2 0,0 

        

        

        

        

        

        

        

        
Vypracoval: Feherová 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov 
 
Základná škola, Nevädzová 2, BA 
 
         Tab. č. 2 

Ukazovateľ 
Upravený rozpočet                     

v roku 2012 
Skutočnosť k 

31.12.2012 v € 
% plnenia 

200 Nedaňové príjmy 62046,67 62052,85 100,0 
Z toho:       
212 príjem z prenájmu 14221,06 14221,06 100,0 
223 poplatky a platby z predaja a služieb 47010,15 47010,15 100,0 
223002 Za jasle, materské školy a šk.druž 47010,15 47010,15 100,0 
223003 Za stravné 0 0 0,0 
243Úroky z dom. úverov a vkladov 0 6,18 0,0 
290 Ostatné príjmy 815,46 815,46 0,0 
311 Granty 0 0 0,0 
600 Bežné výdavky /1/ 1001821,52 1001866,42 100,0 
Z toho:       
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr. 636240 636239,57 100,0 
Z toho:       
611 Tarifný plat vrátane náhrad 495257 495256,92 100,0 
612 Príplatky 55170 55170,32 100,0 
614 Odmeny 85046 85045,5 100,0 
616 Vyrovnanie platu 767 766,83 0,0 
620 Poistné zamestnancov a NÚP 219013 219014,8 100,0 
630 Tovary a ďalšie služby 142210,52 142253,99 100,0 
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Z toho:       
631 Cestovné náhrady 37 36,6 98,9 
632 Energia, voda a komunikácie 36902,78 65101,61 176,4 
v tom:       
elektrická energia 3609,43 3608,86 100,0 
plyn 0 0 0,0 
tepelná energia 24533,66 51010,14 207,9 
vodné, stočné 6239,69 7962,07 127,6 
633 Materiál  23368,8 23993,17 102,7 
634 Dopravné 0 0 0,0 
635 Rutinná a štandardná údržba 45476,32 16852,43 37,1 
636Nájomné za prenájom 2028 2028,46 100,0 
637 Služby 34397,62 34241,72 99,5 
642 Odchod., odstup., úraz, PN do 10 dní 4358 4358,06 100,0 
        
700 Kapitálové výdavky /2/ 160934,5 160934,5 100,0 
Z toho:       
710 Obstaranie kapitál.aktív 160934,5 160934,5 100,0 
Z toho:       

713 Nákup kanc.strojov,prístr.,a zariadení 0 0 0,0 
716 Prípravná a projektová dokumentácia 9960 9960 0,0 
717 Realizácia stavieb a ich.techn.zhodn. 150974,5 150974,5 0,0 
718 Rekonštrukcie a modern.stroj.a zar. 0 0 0,0 
        
Príspevky v hmotnej núdzi /3/ 0 119,2 0,0 
        
        
Výdavky spolu /1+2+3/ 1162756,02 1162920,12 100,0 
Z toho:       
Použitie prostriedkov z mimorozpočt. účtu       
z darov 0 0 0,0 
Použitie navŕš.rozp.z príjmov 0 0 0,0 
z príjmov, darov, poistné plnenie  - bežné 15036,52 15036,52 0,0 
z príjmov-kapitálové 0 0 0,0 
 
Vypracoval: Feherová 
 
 
 
 

Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov 
 
Základná škola, Nevädzová 2, BA 
 
         Tab. č. 3 
 

Ukazovateľ Merná jednotka 
Upravený rozpočet                     

v roku 2012 
Skutočnosť k 

31.12.2012 v € % plnenia 

Tarifné platy € 495257 495256,92 100,0 

Príplatky € 55170 55170,32 100,0 

V tom: osobný príplatok € 22959 22959 100,0 

Odmeny € 85046 85045,5 100,0 

v tom jubilejné odmeny € 908 907,5 99,9 

Doplatok k platu € 767 766,83 100,0 
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Mzdové prostriedky spolu € 636240 636239,57 100,0 

Priem.prep.počet zam. osoby 0 66,7 0 

Priemerná mzda € 0 795,39 0 
 
Vypracoval: Feherová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Komentár k výkazu k správe o hospodárení za rok 2012 

  
 
 
Z presunutých finančných  prostriedkov z roku 2011 vykázaných v správe o hospodárení za rok 2012 vo výške 36.200,- 
€  sme uhradili tepelnú energiu, vodné, stočné, rekonštrukciu teplovodného rozvodu, výmena podhľadu pri šatniach 
a maľovku.  
Prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 15.218,- € boli použité na dohody pre vedúcich krúžkov  a na úhradu 
za tepelnú energiu a vodné, stočné. 
Z prostriedkov z príjmov vo výške 14.221,06 za prenájom priestorov sa uhradila tepelná energia a vybavenie 
prevádzkových priestorov, nákup žiacky lavíc a stoličiek.  
Finančné prostriedky z náhrad poistného plnenia vo výške 815,46 € boli použité na nákup nových fotoaparátov NIKON 
a digitálnej kamery SONY a na čiastočnú úhradu za poistenie majetku. 
Príspevok na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 167,- eur bol použitý na nákup učebných pomôcok 
a materiálu pre výučbu žiakov.  
Z finančných prostriedkov na prevádzku sa ďalej realizovala úhrada energií,  nákup materiálu, školenia, realizovala sa 
bežná oprava a údržba elektr. a vodovodných rozvodov, poistenie budovy a žiakov, príspevok zamestnávateľa na 
stravovanie, poplatky, OON, tvorba SF. 
Z finančných prostriedkov na osobné náklady boli vyplatené všetky funkčné platy, príplatky, doplatky k platu , odmeny  
a odvody do poisťovní. 
Vo výške 1.496,- € bolo vyplatené odchodné za pedagogického zamestnanca I. stupňa.  
Z prostriedkov mestskej časti bola z kapitálových výdavkov uhradená zostávajúca časť faktúry na zateplenie budovy 
školy vo výške 150.974,50,- € a projektová dokumentácia na revitalizáciu areálu vo výške 9.960,- €  a príspevok ku 
Dňu učiteľov vo výške 198,- €. 
Finančnými prostriedkami boli pokryté všetky energie.  
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K 31.decembru 2012 boli uhradené všetky faktúry za energie. 
Z prideleného rozpočtu na rok 2012 sme previedli do nasledujúceho roka 2013 finančné prostriedky vo výške 36.000,- 
€, ktoré budú použité na prevádzku školy. 
 
 
 
 
V Bratislave, 02.04.2013 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Vladimír Pastýrik 
            riaditeľ školy 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach školy za školský rok 2012/2013 

 
 
 

I.  
a) Základné údaje o  škole  
 

Názov školy  Základná škola Slovenského národného povstania 
Adresa  školy ZŠ Ostredková 14, 821 02 Bratislava 
Telefónne číslo  02 – 43 41 53 76 
Faxové číslo  02 – 43 63 50 45 
Internetová adresa školy  www.zsostredkovaba.edu.sk 
Elektronická adresa školy skola14ba@gmail.com 
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 
     Vedúci zamestnanci školy 
 
Funkcia Meno a priezvisko  
Riaditeľ školy  Erika Drgoňová, PaedDr. 
Zástupca riaditeľa pre I. st. ZŠ  Alena Piešová, Mgr. 
Zástupca riaditeľa pre II. st. ZŠ  Miroslava Mičjanová, Mgr. 
 
 
          Údaje o rade školy  
 
Termín ustanovenia rady školy  26.6.2008 ––– 
 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  PaedDr. Jana Hlisnikovská pedagogických zam. 
Podpredseda rady školy  Ing. Milan Jesenský rodičov 
Zapisovateľ  Mgr. Monika Zorkócyová pedagogických zam. 
Členovia  Štefan Vöröš nepedagogických zam. 
 Ing. Erika Sýkorová rodičov 
 Mgr. Jana Vidová rodičov 
 Bc. Martina Záhradníková rodičov 
 Robert Müller zriaďovateľa 
 Ing. Eulália Ižová, CSc. zriaďovateľa 
 Mgr. Ján Buocik zriaďovateľa 
 Martin Klementis zriaďovateľa 
Počet zasadnutí  v šk. roku 3  
 
 
 
 
 
 
 
 



    Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Názov  Meno vedúceho  
PK slovenského jazyka PhDr. Elena Macková 
PK cudzích jazykov Mgr. Júlia Machánová 
PK matematika  Mgr. Anežka Hinčeková 
PK spoločenskovedných predmetov PaedDr. Jana Hlisnikovská 
PK prírodovedných predmetov Mgr. Monika Zorkócyová 
MZ 1. – 4. r. Mgr. Ingrid Simaničová 
MZ ŠKD Miroslava Beňová 
 
     
 
 

b) Údaje o počte žiakov (fyzický stav) 
 
Ročník Počet 

tried 
Počet žiakov k 
15.9. 

Z toho začlenení Počet žiakov k 
31.8. 

Z toho začlenení 

1. 4 81 0 81 0 
2. 3 63 0 63 1 
3. 3 66 1 66 1 
4. 3 70 2 69 3 
5. 3 64 1 65 1 
6. 3 64 10 64 11 
7. 3 57 5 57 5 
8. 2 33 5 41 5 
9. 2 42 8 43 8 

Spolu 26 540 32 549 35 
 
 
Údaje o školskom klube detí  
 
Počet 
oddelení  

Počet žiakov k 15. 9. Počet žiakov k 31.8. Priemerná 
dochádzka 

12 269 270 24/od. 
 
 

c)     Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka  základnej školy  
 

Celkový počet zapísaných (február)  91 
Počet odkladov povinnej školskej dochádzky  3 
 
Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  

 
 
Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnáziá 

Počet prihlásených  25 
Počet prijatých  13 

 
 
 



Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 
Počet prihlásených  9 
Počet prijatých  5 
 
 
Žiaci 9. ročníka 
Gymnáziá  Počet prijatých 9 
Stredné odborné školy  Počet prijatých 34 
Konzervatórium  Počet prijatých 0 
 
 
d) –––––––––––––––––––– 
 
 
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
 
I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov  
 
 SJL ANJ NEJ MAT 
Ø 
predmetov 

1,25 1,30 0 1,21 

 
Školským vzdelávacím  programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces 
o nasledovné predmety: 
1.r.-SJL, PDA,ANJ, VYV, ETV/NBV 
2.r.-SJL, ANJ, VYV 
3.r.-SJL, M, VYV 
4.r.-SJL, M, PDA, VYV 
 
II. stupeň základnej školy – priemerný prospech predmetov  
 
 SJL ANJ NEJ MAT 
Ø predmetov 2,27 2,16 2,3 2,3 

 
 
 
Školským vzdelávacím  programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces 
o nasledovné predmety: 
Matematika   
Informatika   
Cudzie jazyky – ANJ, NEJ, RUJ 
Biológia   
Geografia  
Mediálna výchova  
Telesná a športová výchova  
Športová príprava  
 
 



Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný 
predmet 
 
 Etická výchova Náboženská výchova 
1. stupeň 162 128 
2. stupeň 149 101 
Spolu 311 229 
 
 
Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy 
 
Počet žiakov, 
ktorí písali 

Matematika 
% úspešnosti 

Matematika  
- priemerná    
  percentuálna  
  úspešnosť v  SR 

Slovenský jazyk 
% úspešnosti 

Slovenský jazyk 
-priemerná     
  percentuálna  
  úspešnosť v SR 

43 61,28 60,07 71,63 67,51 
 

Správanie – znížená známka 
 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Počet žiakov so stupňom 2 0 2 0 0 5 0 1 0 1 

Počet žiakov so stupňom 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet žiakov so stupňom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 
 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Vymeškané hodiny spolu 6952 5549 5026 4597 5736 6006 6014 3384 5057 
Neospravedlnené hodiny 0 70 21 0 34 2 76 6 42 
Žiaci s počtom 
neospravedlnených hodín 
viac ako 15 

0 2 1 0 1 0 1 0 0 

 
 
 
 
    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 
Vymeškané hodiny spolu 22124 26197 48321 
Neospravedlnené hodiny spolu 91 160 251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 



I. stupeň 

 
Ročník 

 
Trieda Učebný plán Cudzie jazyky, ktoré učíme 

I.A ISCED 1 ANJ 

I.B ISCED 1 ANJ 
1. 
 

I.C ISCED 1 ANJ 
 I.D ISCED 1 ANJ 

II.A ISCED 1 ANJ 

II.B ISCED 1 ANJ 2. 
II.C ISCED 1 ANJ 
III.A ISCED 1 ANJ 

III.B ISCED 1 ANJ 3. 
III.C ISCED 1 ANJ 
IV.A ISCED 1 ANJ 

IV.B ISCED 1 ANJ 4. 
IV.C ISCED 1 ANJ 

 
II. stupeň 

 
Ročník 

 
Trieda Učebný plán Cudzie jazyky, ktoré učíme 

V.A ISCED 2 ANJ 
5. 

V.B ISCED 2 ANJ 
 V.C ISCED 2 ANJ 

VI.A ISCED 2 ANJ/NEJ/RUJ 
6. 

VI.B ISCED 2 ANJ/NEJ/RUJ 
 VI.C ISCED 2 ANJ/NEJ/RUJ 

VII.A ISCED 2 ANJ/NEJ/RUJ 
7. 

VII.B ISCED 2 ANJ/NEJ/RUJ 
Šp.tr. VII.C ISCED 2 ANJ/NEJ/RUJ 

VIII.A ISCED 2 ANJ/NEJ/RUJ 8. 
 VIII.B ISCED 2 ANJ/NEJ/RUJ 

IX.A ISCED 2 ANJ/NEJ/RUJ 
9. 

IX.B ISCED 2 ANJ/NEJ/RUJ 
 
Zabezpečili sme vyučovanie evanjelického náboženstva. V siedmom ročníku sme mali triedu 
pre deti s nadaním – volejbalovú triedu. 
 
 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku dňu 

koncoročnej klasifikácie 
  
 
 
 
 
 
Pedagogickí zamestnanci 



 
 
 Z toho  

začínajúci ped. zam. 
Z toho  
samostatní ped. zam. 

Z toho zamestnanec 
s I. atestáciou 

Z toho zamestnanec 
s II. atestáciou 

Pedagogickí 
zamestnanci školy 

6 31 13 1 

Odborní. 
zamestnanci školy 

0 1 1 0 

Spolu 6 32 14 1 
 
Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 
 
Predmet Počet neodborne vyučujúcich učiteľov Dôvod neodborného vyučovania 
Etická výchova 6 Doplnenie úväzku 
Geografia 2  
Hudobná výchova 1  
Občianska vých. 4  
ANJ 1  
Svet práce 3  
Technika 2  
Informatika 2  
Náboženská vých. 2  
   
 
 
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom 

roku  
        
Forma vzdelávania Počet vzdelávajúcich 

sa 
adaptačné 6 
kvalifika čné 5 
inovačné 0 
špecializačné 5 
funkčné 0 
 
 
i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

•  Aktivity organizované školou 
 
• Noc v škole 5.6.roč.  
• Noc v škole 8.9. roč.  
• Výchovný koncert - december,  jún  
• Zber vrchnákov z PET fliaš – pomoc chlapcovi Tomášovi Jakubíkovi z MŠ pri ZŠ 

 v Matúškove  
• Zbierka a odovzdanie hračiek pre detský domov Vrakuňa  
• LVVK, Lazy pod Makytou  
• Výlet Skalka -  žiaci 5.-teho a 9. teho roč. – Kremnica, Banská Štiavnica  

 



• Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na VM – exkurzia -
 „Historická  Nitra“ výroba výtvarnej práce k projektu Pocta Cyrilovi 
a Metodovi vyhlásenej MŠ VVaŠ  

• Vytvorenie výstavky historických prameňov – Múzeum( 5.ročník)  
 

• Škola ide na hokej -  účasť na hokejovom zápase Slovana, 9.B + mix  

• Protidrogová prednáška pre žiakov II.stupňa- ( september 2012) 

• Noc výskumníkov pre žiakov 8.-9.ročníka ( september 2012) 

• Human body- návšteva výstavy s medicínskym výkladom pre žiakov 7.ročníka 

• Prednáška pre 9.ročník o problematike AIDS vrámci projektu Červené stužky 

• Čas premien- prednáška o dospievaní a hygiene pre dievčatá 6.ročníka (január 2013, 

Čapová Viera -firma Always Procter&Gamble) 

• Deň narcisov- charitatívna zbierka Ligy proti rakovine na pomoc onkologickým 

pacientom, dobrovoľníci 9.ročníka vyzbierali  3 178,68eur 

• Deň životného prostredia- Starší učia mladších- interaktívne aktivity pre žiakov 2.-

4.ročníka zamerané na propagáciu separácie odpadov –Zorkócyová a žiaci 9.ročníka 

(jún 2013) 

• Čistenie odpadových vôd, projekt Modrá škola- návšteva čističky v Petržalke 

so žiakmi 7.B ( október 2012) 

• Veterné elektrárne v Rakúsku- 8.ročník (október 2012) 

• Liptov, Bobrovec- geografická exkurzia pre žiakov 7.C (jún 2013) 

• Škola v prírode Osrblie- 7.A,7.B, 8.B 

• V. A –  exkurzia v školskej knižnici 

• VI A, B, C – exkurzia v RSTV  13. 3. 2013 

• VI A, B, C – 31. 5. 2013 tanečno-činoherné predstavenie Malý princ Nová scéna BA 

• VIII. ročník –exkurzia Uhrovec, Topoľčianky, 13. 3. 2013 

• IX. a VIII. ročník – Nová scéna, 14. 5. 2012, 49, Macková, Ročkaiová 

• VII. A, B, VIII. B–ŠvP Zuberec-X/2012, IV/2013- Osrblie- Machánová, IV/2013-V. 
ročník- Krpáčovo  

• VII. A –návšteva MK Ružinov 

• VIII. B – čítanie so starou mamou –X/20012 

• Výstava „Vývin kníh“- marec/2013 



• Beseda s predstaviteľmi Organizácie muskulárnych dystrofikov 8. ročník 

• účelové cvičenie 

• Mikulášsky jarmok 

• Návšteva ZOO 

• čítanie s Mrkvičkom  

• Filmové predstavenie v kine Polus City Center 

• Divadelné predstavenie Danka a Janka 

• Divadelné predstavenie O troch grošoch 

• Predstavenie Na Luciu - predvianočné a vianočné zvyky 

• Mobilné dopravné ihrisko  

• Olompijský ekofilm  

• súťaže v rámci OLOMPIÁDY – výrobky z odpadu 

• Energia zblízka 

• Beseda s nevidiacou občiankou /vodiaci pes/ 

• zber papiera, plastov, batérií 
• Beseda novej autorky o novej knihe pre deti  

• koncoročný výlet na Pajštún 

• Mobilné dopravné ihrisko  

• Exkurzia Bratislava - Vláčik Prešporáčik 

• Exkurzia Martin 

• Exkurzia Hainburg 

• Exkurzia Kremnica 

• Exkurzia Oravice 

• Exkurzia Budapešť - Tropicarium  

• Výroba vlastných didaktických pomôcok 

• Príspevky na stránku školy /fotografie/ 

• Vianočná besiedka 

• Pečenie s deťmi v ŠKD 

• Exkurzia TV JOJ  

• Exkurzia Dopravné múzeum 

• Exkurzia Historické múzeum 

• Návšteva - Vedecké centrum Atlantis 

• Návšteva Bábkového divadla 



• Exkurzia DEPO 

• ŠVP Nitrianske Rudno 

• Výlet Partizánska lúka 

• Halloween – výroba tekvicových strašidiel 

• ŠVP Bystrá 
• Návšteva Prírodovedeckého múzea 

• Návšteva Bábkového divadla 

• Návšteva Starého mesta 

• Výlet Jaskyňa Driny a Červený Kameň 

• Exkurzia Staré mesto 

• Návšteva Múzea školstva a pedagogiky 

• Beseda – Život a vzdelávanie žiakov v Číne 

• Exkurzia Hlohovec 

• Tvorivá dielňa – pečenie medovníkov 

• Exkurzia v OLO Vlčie Hrdlo 

• Exkurzia Moje mesto 

• Exkurzia Rakúsko Veterné mlyny 

• ŠVP Jasenie 

• Návšteva centra mesta 

• Vianočná besiedka  

• Výlet Partizánska lúka 

• ŠVP Nitrianske Rudno 

• Veľké finále OLOMPIÁDY 

• Zábavno súťažné predpoludnie k MDD V indiánskej dedine 

• Exkurzia Veterné mlyny a čokoládovňa Berg 

• Centrum Atlantis a  Tajomstvá múmie 

• Lezecké centrum Vertigo 

• Knižný bazár 

• Knižný bazár 

• Maksihranie 

• ŠVP Kežmarské Žľaby 

• Exkurzia Praha 



• Exkurzia Hlohovec  

• Mikulášska party 

• Exkurzia Martin 

• Exkurzia Hainburg 

• Exkurzia Budapešť 

• Ukážka zásahovej jednotky ZVJS 

• Exkurzia Kremnica 

• Výstava Moje mesto 

• Vystúpenie Na skle maľované pre žiakov školy  a rodičov 

• Exkurzia Oravice 

• študijno-poznávací pobyt v Hastings, Veľká Británia (2 týždne) 

• jednodňová exkurzia Rakúsko – vianočný Linz 

• jednodňová exkurzia Rakúsko – Maissau (tvorivé dielne – svet ametystov) 

• ŠvP – Osrblie 

• Olympiáda v ANJ a v NEJ 

• prezentácia projektov a žiackych aktivít na webovej stránke školy 

• projekty: varenie anglických jedál... 

• pedagogická prax poslucháčov PF  

• Športové popoludnie ( 5.10. ) 

• Výstava tekvíc ( 24.10. ) 

• Mikuláš v ŠKD – súťaž o naj... Mikuláša + prekvapenie - živý Mikuláš 1.ročníky 

• Divadelné predstavenie v Oratku ,,Bez matky to nejde“ 

• Karneval 

• Valentínske srdiečko – výstava ( 14.2.) 

• Kurz korčuľovania  

• Výstavka Veľkonočný zajačik 

• Triedne kolá Ružinovský idol  

• Športové popoludnie pri príležitosti MDD 

• Plavecký kurz (od 19.6.) 



 
•  Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 
• Olympiáda zo slovenského jazyka 
•  Šaliansky Maťko 
•  Hviezdoslavov Kubín 
•  Slávik Slovenska 
•  Kinderiáda 
•  Výtvarné súťaže - Modrá škola, Vianočná známka, OLO kalendár 
•  Európa v škole 
• súťaž Klokanko, Maksík, Všetkovedko 
• iBobor 

• Literárna súťaž Opička OLO Shani Kimani 
• Pytagoriáda 
• Matematická olympiáda 
• Olympiáda z nemeckého jazyka 
• Olympiáda z anglického jazyka 
• Športové súťaže 
• Biblická olympiáda 
• Geografická olympiáda 
• Dejepisná olympiáda 
• Biologická olympiáda 
• Hory a mesto- výskumné aktivity v chemickom laboratóriu- zisťovanie kvality vody 

v Dunaji 
• Vzdelávacie vedecké centrum Atlantis - vyučovanie zábavnou formou, výsledky vedy 

v praktickom živote 
• Belasý motýľ -na podporu dystrofikov   
• Modrý gombík na podporu detí z rozvojových krajín  
• „Zelené školy na Hrad“ – ekologická výstava, žiaci 6.A  PaedDr. Hlisnikovská 
• Návšteva  tanečného predstavenia skupiny ELEDANCE  „Malý princ“ – žiaci 6.A B C 
• Žiaci 6.A, B, C  – exkurzia v RTVS 
• OLO- filmový festival- prehliadka filmov s environmentálnou problematikou spojená 

 s besedou- žiaci 6.ročníka 
• Premeny vody- fotografická súťaž Modrej školy- zapojení žiaci 7.ročníka (máj2013) 
• Projekt „ Baterky na správnom mieste“ recyklácia malých batérií 703 kg –.  
• Zbierka a odovzdanie hračiek pre detský domov Vrakuňa  
• Internetový kurz „Hravo ži zdravo 2012“ – 12. miesto v SR, 3. miesto  v Bratislavskom  
      kraji  

• Výroba výrobkov z recyklovaného materiál projekt Zelená škola   
• Výroba obrazcov z plechoviek v rámci Olompiády  
• Foto-video súťaž Recyklácia v rámci Olompiády  
• Vytvorenie výstavky historických prameňov – Múzeum( 5.ročník)  
 
  

 
 
 
 
 



j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 
Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 
Termín ukončenia 
realizácie 

Separovaný zber OLO 2004 trvá 
Modernizácia vzdelávacieho 
procesu v ZŠ    

MŠ SR 2009 trvá 

Vzdelávanie v oblasti cudzích 
jazykov 

MŠ SR 2009 trvá 

Vzdelávanie v oblasti IKT MŠ SR 2009 trvá 
Cesta k emocionálnej zrelosti MŠ SR 2004  trvá 
Modrá škola Bratislavská vodárenská 

spoločnosť 
2009 trvá 

Čas premien Spoločnosť 
Pro.andGamble 

2002 trvá 

Projekt SME Denník SME 2008 trvá 
Školské ovocie do tried MŠ SR 2009 trvá 
Mliečny program MŠ SR 2009 trvá 
Zber plastových fliaš OLO 2010 trvá 
ELDEL – výskumný projekt PdF UK Bratislava 2009 trvá 
Infovek MŠ SR 2000 trvá 
Modrý gombík UNESCO 2013 2013 
Zdravie podporujúca škola MŠ SR 1997 trvá 
Škola bez alkoholu a drog MŠ SR 2003 trvá 
Deň narcisov Liga proti rakovine apríl 2013 apríl 2013 
Deň Zeme  máj 2012 máj 2012 
Belasý motýľ Organizácia 

muskulárnych 
dystrofikov SR 

2012 2013 

Zelená škola MŠ SR 2012 trvá 
Projekt elektronickej pošty- 
Zvoní na mail 

MŠ SR 2009 trvá 

Komparo EXAM testing 2012 2013 
Červené stužky Gymnázium Žilina a MŠ 

SR 
2011 trvá 

 
 
k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI     
    V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná školská inšpekcia. 
 
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
Škola sa nachádza v tichom zelenom  prostredí v blízkosti BIOPARKU. Výučba prebieha 
v dvoch  oddelených pavilónoch. V hlavnom A pavilóne sa nachádzajú triedy, odborné 
učebne, zubná ambulancia, školský bufet, administratívne priestory. V druhom pavilóne sú 
umiestnené 1. ročníky, ŠKD, telocvičňa a súkromná školská jedáleň. Ďalšie priestory : 
zborovňa, sklad učebníc, kuchynka, kabinety, školnícka miestnosť, miestnosť pre 
upratovačky, sociálne zariadenia, kotolňa, školský byt, ŠKD ihrisko, futbalové ihrisko, 
volejbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko. 
 



Škola má viac ako 45 rokov, s čím sú spojené technické problémy, ktoré sa snažíme postupne 
riešiť. Prostriedky na väčšie  opravy a údržbu škola nemá, pri havarijných stavoch nám 
pomáha zriaďovateľ, snažíme sa získať peniaze aj z projektov a iných zdrojov. 
V tomto školskom roku sa nám podarilonasledovné:  
Škola získala z rôznych projektov: 
 

• Interaktívnu tabuľu   
• 2 dataprojektory 
• PC zostavy do tried 
• Rekonštrukcia osvetlenia v triedach na 1. poschodí 
• Vymaľovanie  chodby na 2. a 3. poschodí 
• Výmena osvetlenia v chodbách na 2. a 3. poschodí 
• Zakúpenie nového školského nábytku do troch tried 
• Výmena stolov a stoličiek v zborovni, rekonštrukcia zborovne 
• Rekonštrukcia odbornej učebne prírodovedných predmetov 
• Revitalizácia priestorov medzi dvoma budovami 
 

 
Výhľadový plán materiálnych a technických potrieb školy. 

 
• havarijný stav – strecha ,  prístrešky, daždové vpuste B pavilón 
• havarijný stav – futbalové ihrisko, bežecká dráha, vonkajší areál 
• oprava fasády na  budovách, oprava prasklín a zatekania v B pavilóne 
• praskliny v strope na chodbách 
• postupne zabezpečiť výmenu osvetlenia v triedach 
• vymaľovanie prízemia – chodby a triedy 
• úprava zeleného areálu školy 
• renovácia podláh v celej budove  
• oprava plota v areáli školy  
• výmena školského  nábytku a tabúľ v triedach 
• digitalizácia tried 
• digitalizácia žiackej knižnice 
• výmena routra a zväčšenie kapacity internetového pripojenia 

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

- sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za predchádzajúci 
kalendárny rok) 

 
n)    Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  
         školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

- úspešne sme realizovali v praxi  školský vzdelávací program ŠANCA u žiakov 1. - 
9. ročníka, 

- všetkým žiakom školy sme poskytli výučbu cudzích jazykov od prvého ročníka, 
- poskytli sme žiakom čo najširší výber voľnočasových aktivít v rámci krúžkovej 
činnosti aj za využitia vzdelávacích poukazov, 

- zvyšovali sme počítačovú gramotnosť žiakov,  
- zapájali sme sa do vzdelávacích projektov, 



- zapájali sme sa do grantových projektov s cieľom získania ďalších finančných 
prostriedkov pre školu, 

- pri vyučovaní slovenského jazyka a literatúry sme venovali pozornosť 
komunikácii a posilňovaniu čitateľskej gramotnosti žiakov, na zistenie ktorej sme 
urobili  záverečné merania, 

- venovali sme sa zvyšovaniu funkčnej gramotnosti žiakov, 
- vytvárali sme  podmienky na rozvoj práce s talentovanými žiakmi, 
- viedli sme žiakov ku vzťahu k prírode a životnému prostrediu a  k upevňovaniu 

medziľudských vzťahov, 
- spolupracovali sme so  žiakmi žiackeho  parlamentu a snažili sa zohľadňovať ich 

požiadavky, 
- organizovali sme školy v prírode ako súčasť kvalitnej výučby. 

 
 
 
o) Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 

• dobré výsledky 
– inovatívna práca s IKT, inovatívne prístupy vo vyučovaní 
– využívanie interaktívnych tabúľ na vyučovaní 
– digitalizácia školy – každá trieda je pripojená na internet a temer v každej triede je 

dataprojektor, počítač, učitelia disponujú prenosnými notebokmi 
– čitateľská gramotnosť -  každý piatok v týždni Čitateľská dielňa 
– využívanie metód a foriem práce zameraných na čítanie s porozumením na všetkých 

vyučovacích hodinách / učenie v páre, tvorivé čítanie, tvorivé písanie.../ 
– pravidelná spolupráca so školskou psychologičkou, špeciálnou pedagogičkou 
– svedomitá práca učiteľov- vynikajúce vyučovacie výsledky, zapájanie žiakov do 

súťaží, umiestnenia žiakov na súťažiach  
– učitelia vytvárajú a organizujú aktivity a akcie pre žiakov  (ŠvP, exkurzie, projekty, 

divadelné predstavenia v anglickom jazyku...) 
– príprava prezentácií a projektov v cudzom jazyku 
– práca s kvalitnou pôvodnou jazykovou literatúrou na hodinách CJ – časopisy, beletria, 

internetové články 
– pozitívna klíma v škole 
– dôsledná práca pedagógov pri prevencii výchovných problémov žiakov 
– olympiády, súťaže, súťaže vo floorbale, volejbale, vybíjanej, orientačnom behu – 

výborné umiestnenia  
– ocenenie najlepších žiakov a zverejnenie ich výsledkov na tabuli cti 
– prezentácia na internete, návštevnosť stránky sa zvýšila o 203,14% oproti vlaňajšiemu 

školskému roku 
– rozšírenie webovej stránky o práce žiakov 
– zapájanie sa do medzinárodných projektov 
– exkurzie do zahraničia a študijné pobyty v zahraničí 
– organizácia exkurzií súvisiacich s vyučovacím procesom 
– zapájanie žiakov do praktického otestovania si nadobudnutých vedomostí asistenciou 

pedagógov pri inštalácii a opravách počítačov v škole 
– účasť pedagógov na medzinárodných konferenciách a jazykových pobytoch 

 
• nedostatky vrátane návrhov opatrení 
• učitelia majú veľký počet dozorov  - malá možnosť oddychu a regenerácie počas prestávok 



• neúmerná papierová dokumentácia zaťažujúca triednych učiteľov a učiteľov, ktorí realizujú 
projekty 

 
  
p)        ––––––––––– 
 
II.   
 Ďalšie informácie o škole 
 
a) Psychohygienické podmienky 
 

• zlepšilo sa vybavenie  kabinetov čo prispelo k zlepšeniu podmienok na prípravu pre 
prácu učiteľov  

• disponujeme nedostatočným osvetlením učební, začali sme s výmenou zastaraného 
osvetlenia v učebniach 

• dodržiavame prestávky a správne striedame činnosti žiakov 
 

 
b) Voľnočasové aktivity školy 
 

- Najviac času sme venovali individuálnej alebo skupinovej príprave žiakov (v 
závislosti od počtu prihlásených žiakov) na súťaže do školských alebo postupových 
kôl  a  individuálnemu doučovaniu.  

- Brigáda na školskom dvore za pomoci učiteľov, rodičov, žiakov.  
 

 
 
c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 
 

- Spolupráca s Občianskym združením  ZRPŠ bola v tomto roku na veľmi dobrej 
úrovni. 

- S rodičmi žiakov sa uskutočnilo spoločné stretnutie – grilovanie –  spoločné 
strávenie sobotných dopoludní 

- Vianočné besiedky 
- Mikulášsky jarmok 
- Divadielko pre rodičov 
- Vlastná, denne aktualizovaná internetová stránka ako podpora štúdia – Mgr. 

Divinec, PaedDr. Hlisnikovská 
- svojpomocné vymaľovanie tried a oprava elektrických zásuviek, rozhlasu, 

zakúpenie lámp 
- kancelárske potreby a darčeky do súťaží a ŠVP 

- Priebežná mailová  a osobná komunikácia so žiakmi a rodičmi 
 

 
d) Vzájomný vzťah medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 

- Podľa potreby spolupracujeme so školskou psychologičkou a špeciálnou 
pedagogičkou a využívame  služby CPPPaP v oblasti prevencie a odstraňovania 
výchovno-vzdelávacích problémov. 



- Spolupracujeme s CVČ pri organizovaní súťaží.  
- Spolupráca s Miestnou knižnicou na Zimnej ulici 
- Spolupráca s UNICEF a Ligou proti rakovine  
- Spolupráca s materskými školami 

 
 
 
 
 
V pedagogickej rade prerokované dňa  28. 06. 2013 
 
Rade školy predložené dňa                   28. 06. 2013 
 
Podpis predsedu rady školy ........................................................................ 
 
Schválené zriaďovateľom dňa    uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
 
Bratislava – Ružinov č.  
 
V Bratislave dňa  
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                  

PaedDr. Erika Drgoňová 
    riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjadrenie Rady školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Príloha č. 1 
 
 
 
 
 

Vyjadrenie  Rady školy 
 
 

pri Základnej škole Ostredková ul. č. 14, 821 02 Bratislava 
k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2011/2012: 
 
 
Rada školy  bola dňa 28. júna 2013 oboznámená so správou o výchovno-
vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 
2012/2013 a berie ju na vedomie. 
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 28. 06. 2013                                     PaedDr. Jana Hlisnikovská 
                                                                                          predsedníčka rady školy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Príloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súhrnná správa o hospodárení za rok 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základná škola, Ostredková ul. č. 14, 821  02 Bratislava 
            Č.j.: 5/4/2013                    Bratislava 15. 03. 2013 
 

Ing. Navrátilová 
Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava – Ružinov 
Mierová 21 
827 05 Bratislava 

 
 
 
 
 

Vec 
Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2012 
 
 
Úvod 
 
 
Základná škola, Ostredková 14 v Bratislave je rozpočtová organizácia v právnej subjektivite s výchovno-
vzdelávacím charakterom činnosti. V roku 2012 navštevovalo do júna 2012 našu školu 511 žiakov v 24 triedach. 
Na I. stupni bolo 12 tried, na II. stupni 12 tried. Od 1. septembra 2012 nastúpilo 540 žiakov do 26 tried. Na i. 
stupni bolo 13 tried, na II. stupni tiež 13 tried. Škola sa zameriava na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov 
a technickej výchovy so zameraním na prácu s počítačom, taktiež sa venuje  mimoriadne nadaným deťom, ktoré 
majú zriadenú v 7. ročníku športovú tiredu do zameraním na volejbal. 
Popis priestorov školy : 
Budova A : škola – 21 tried, 11 odborných učební, 6 kabinetov, malá telocvičňa, pracovňa školskej 
psychologičky, pracovňa špeciálnej pedagogičky,  žiacka knižnica, kancelárie vedenia školy, zborovňa, šatne, 
kotolňa, zubná ambulancia. 
Budova B : ŠKD – 7 tried, 2 kabinety, veľká telocvičňa, šatne. 
V škole i v ŠKD v dopoludňajších hodinách prebieha riadne vyučovanie. V popoludňajších hodinách prebieha 
v budove A vyučovanie nepovinných predmetov a výchovných predmetov. V ostatných priestoroch svoju 
záujmovú činnosť  rozvíjajú: ZUŠ Exnárova-hudobný odbor, Súkromná jazyková škola BEN, SZUŠ výtvarný 
odbor, SZUŚ tanečný odbor, OZ BENI klub-športový a jazykový krúžok, Súkromné CVČ TALENTINO, SZUŠ 
TALENTINA. Pre dospelých je vedený krúžok jógy v malej telocvični. V budove B v popoludňajších hodinách 
rozvíja svoju činnosť ŠKD, vo veľkej telocvični krúžok karate, volejbal, futbal a krúžok tanečnej školy 
VICTORY. 
 
1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu (tabuľka č. 3) 
 
A. Plán práce : 
Počet zamestnancov fyzicky :    62 
Z toho –  na ZŠ pedagogickí :      39   v ŠKD pedagogickí : 12 
              odborní :  2 
                              nepedagogickí : 9 
 
Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov ZŠ k 31. 12. 2012 bol : 58,84 
 
B. Čerpanie fin. prostriedkov na mzdy a ostatné osobné vyrovnania : 
Za rok 2012 sme mzdové prostriedky čerpali vo výške 486.263,- €. 
Priemerná mesačná mzda za obdobie roka 2012 bola 653,57 €. 
Na asistenta učiteľa sme čerpali pridelené fin. prostriedky vo výške 7.200,- €. 
 
 
C. Čerpanie finančných prostriedkov na dohody :  celkom sme čerpali vo výške 4.559,- €. Fin. prostriedky boli 
použité na pokrytie dohody zdravotníka ŠvP a LVVK a externej mzdovej účtovníčky. 
 
 
2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu (tabuľka č. 1) 



A. Príjmy  
Rozpočet :   30.700,- 
Plnenie :   64.702,57 € 
z toho :  
príjmy ŠKD  34.807,66 € 
príjmy za prenájom  18.432,19 € 
ostatné (dobropisy)  10.569,86 € 
úroky z banky             0,01 € 
dary         450,- € 
poistné plnenia        442,85 € 
 
Plnenie príjmov v oblasti poplatkov za ŠKD závisí od záujmu rodičov a detí o činnosť ŠKD, pri rozpočtovaní  
vychádzame z počtu prihlásených detí do ŠKD. 
 
B. Výdavky : celkom (tabuľka č. 2) 
R : 827.987,- €   Č : 841.721,- €   %: 101,66 
 
Čerpanie výdavkov je úmerné k stanovenému rozpočtu. Úspora finančných prostriedkov z roku 2012 vo výške 
10.570,- € bola použitá na úhradu faktúr za tepelnú energiu v I. štvrťroku 2013. 
zostatok z roku 2011 vo výške 23.590,- € bol použitý na úhradu tepelnej energie  do marca 2012. 
 
Kapitálové výdavky : v prvom polroku 2012 nám boli pridelené kapitálové výdavky vo výške 2.950,- €. Tieto 
boli použité v II. polroku 2012 na pokrytie výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na 
vyregulovanie tepelnej energie v budovách školy. Z vlastných príjmov za prenájom nebytových priestorov vo 
výške 7.919,- € sme požiadali zriaďovateľa o preklasifikáciu na kapitálové výdavky na zakúpenie vybavenia 
kabinetu prírodopisu a zborovne. 
 
Čerpanie finančných prostriedkov podľa kategórií : 
 
Kategória 610 – mzdy a ostatné vyrovnania (tabuľka č. 3) 
R : 827.986,- €   Č : 841.721,- €   % : 101,6 
 
Kategória 620 – odvody do poisťovní a NÚP : 
R : 168.613,- €   Č : 168.612,- €   % : 100 
 
Kategória 630 – tovary a služby : 
R : 161.473,- €   Č : 174.477,- €   % : 108,05 
 
Kategória 642 – PN : 
R : 767,- €   Č : 767,- €   % : 100 
 
Kategória 700 – kapitálové výdavky : 
R : 10.869,- €   Č : 10.869,- €   % : 100 
 
Príspevok žiakom v hmotnej núdzi bol vo výške 734,- €, z toho na školské potreby 601,- €, príspevok na stravu 
133,- €. 
 
 
 
 
 
 
Čerpanie výdavkov na energie podľa druhu : 
 Rozpočet v € Čerpanie v € % 
Elektrina 8.598 8.598 100 
Teplo 22.108 22.108 100 
teplo rok 2011 úspora z r. 2011 23.590  
Voda 6.641 6.641 100 
Plyn 42 41 97,6 
 



Čerpanie na opravy a údržbu : 
R : 58.144,- €   Č : 47.560,- €   % : 81,8 
 
V roku 2012 sme riešili hlavne odstraňovanie havarijných situácií po zatečení po prudkých dažďoch a topení 
snehu. Taktiež sme museli čiastkovo riešiť zistené nedostatky na strešnej krytine, ktoré boli odstraňované počas 
roka. Z hygienických dôvodov sme vymaľovali chodby v škole aj ŠKD aj niektoré triedy. Postupne sme začali 
vymieňať svietidlá v triedach a na chodbách za výkonnejšie. V priebehu roka bola vykonávaná priebežná údržba 
kopírovacích strojov a počítačovej techniky. Počas roka boli kosením udržiavané zelené plochy areálu školy 
a kríková výsadba, v zime zase odhŕňaním chodníky. V čase letných prázdnin bolo vykonané veľké upratovanie 
a kompletná údržba v oboch budovách. Na odstránenie časti závad nám boli pridelené finančné prostriedky 
z MČ Ružinov. 
 
Čerpanie fin. prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy – ZŠ : 
 
R : 677.993,- €   Č : 690.994,- €   % : 101,9 
 
Kategória 610 – mzdy a ostatné vyrovnania : 
R : 404.642,- €   Č : 404.640,- €   % : 100 
Na asistenta učiteľa nám boli poukázané finančné prostriedky vo výške 7.200,- €, ktoré boli aj vyčerpané. 
 
Kategória 620 – odvody do poisťovní a NÚP : 
 
R : 141.730,- €   Č : 141.730,- €   % : 100 
 
Kategória 630 – tovary a služby : 
 
R : 130.944,- €   Č : 143.948,- €   % : 109,9 
 
Z príspevku pre žiakov zo znevýhodneného prostredia vo výške 734,- € boli zakúpené učebné a kompenzačné 
pomôcky vo výške 601,- € a na stravu 133,- €. 
 
 
Kategória 642 – PN do 10 dní : 
 
R : 677,- €   Č : 676,- €   % : 100 
 
Kategória 700 – kapitálové výdavky : 
 
R : 10.869,- €   Č : 10.869,- €   % : 100 
 
 
 
 
Čerpanie na jednotlivých položkách kategórie 630 : 
 
položka 631 – cestovné náhrady : 
 
R : 385,- €   Č : 385,- €   % : 100 
Z tejto sumy bolo 300,- € zúčtovaných z r. 2011 . 
 
položka 632 – energie, voda a komunikácie : 
 
R : 27.298,- €   Č : 50.886,- €   % : 186,4 
 
632001 – elektrina : 
R : 5.598,- €   Č : 5.598,- €   % : 100 
 
632001 – plyn : 
R : 42,- €   Č : 41,- €   % : 97,6 
 



632001 – teplo : 
R : 15.908,- €   Č : 39.498,- €   % : 248,3 
Čerpanie fin. prostriedkov na túto položku je vyššie z dôvodu použitia úspory z rozpočtu r. 2011 vo výške 
23.590,- €. 
 
632002 – voda : 
R : 4.499,- €   Č : 4.499,- €   % : 100 
 
položka 632 – komunikácie a ostatné : 
 
R : 1.250,- €   Č : 1.250,- €   % : 100 
 
položka 633 – materiál a služby : 
 
R : 26.760,- €   Č : 26.760,- €   % : 100 
 
V roku 2012 učebne a triedy sme postupne vybavovali novými učebnými pomôckami a to : školskými 
keramickými  tabuľami, počítačmi, dataprojektormi a interaktívnymi tabuľami. Ďalší kabinet sme vybavili 
novými skriňami na efektívnejšie uskladnenie pomôcok. V tomto zoskupení položiek sme pridelený rozpočet 
čerpali aj na kancelárske potreby, papier, čistiace a hygienické potreby a pomôcky. Ďalej sme v roku 2012 
zakúpili  rôznu odbornú literatúru, učebnice, časopisy a rôzne tlačivá a ostatný rôzny drobný materiál potrebný 
na chod prevádzky školy. Postupne vymieňame starý, nevyhovujúci školský nábytok, žiacke lavice a stoličky 
v triedach a odborných učebniach. 
 
položka 635 – rutinná a štandardná údržba : 
 
R : 48.145,- €   Č : 37.561,- €   % : 78 
 
Financie boli použité hlavne na bežnú údržbu priestorov školy, nábytku, hygienických zariadení, výmenu 
žiaroviek a svietidiel, kľučiek, zámkov. Nemalé finančné prostriedky stojí udržiavanie školského areálu a zelene 
v areáli školy, ktorý slúži nielen žiakom ale aj širokej verejnosti na voľnočasové aktivity. 
 
 
 
položka 637 – ostatné tovary a služby : 
 
R : 28.356,- €   Č : 28.356,- €   % : 100 
 
Z rozpočtu ZŠ bolo čerpané na OLO, deratizáciu, služby technika BOZP, úhradu veľkokapacitných kontajnerov 
na odvoz zeleného odpadu. Značnú časť tejto položky sme vyčerpali na dotáciu stravy pre zamestnancov školy. 
Taktiež sme čerpali na prídel do SF, OON, servis kopírovacích strojov, týždenná výmena podlahových rohoží, 
školenia. Bola vykonaná revízia športového náradia, revízia elektriny a plynu, hasiacich prístrojov a následné 
odstraňovanie revíznych zistení. 
 
Kategória 642 – PN do 10 dní : 
 
R : 677,- €   Č : 676,- €   % : 100 
 
Príspevok žiakom v hmotnej núdzi bol vo výške 734,- €, z toho na školské potreby 601,- €, na stravu 133,- €. 
 
 
Čerpanie finančných prostriedkov pridelených na originálne kompetencie – ŠKD : 
 
R : 139.125,- €   Č : 139.125,- €   % : 100 
 
Kategória 610 – mzdy a ostatné vyrovnania : 
 
R : 81.622,- €   Č : 81.623,- €   % : 100 
 
Kategória 620 – odvody : 



 
R : 26.883,- €   Č : 26.882,- €   % : 100 
 
Kategória 630 – tovary a služby : 
 
R : 35.129,- €   Č : 35.129,- €   % : 100 
 
Kategória 642 – PN : 
R : 91,- €   Č : 91,- €   % : 100 
 
 
Z rozpočtu na ŠKD bolo čerpané hlavne na úhradu energií, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich 
a hygienických potrieb, učebných a kompenzačných pomôcok, prídel do SF, stravovanie zamestnancov, podiel 
na OLO. V rámci údržby bola vymaľovaná vstupná hala a chodba a aj niektoré triedy. 
 
Na vzdelávacie poukazy v r. 2012 sme dostali na ZŠ a ŠKD spolu 10.904,- €. 
Na ZŠ vo výške 4.130,- € boli zakúpené učebné a kompenzačné pomôcky. 
V rámci ŠKD sme čerpali 3.200,- € na úhradu energií a 6.774,- € bolo použitých na nákup učebných 
a kompenzačných pomôcok pre žiakov ŠKD. 
 
3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov 
 
V roku 2012 sme neriešili žiadnu škodovú  udalosť. 
 
4. Využívanie hmotného a nehmotného investičného  a drobného majetku, materiálových zásob, stav 
a pohyb pohľadávok a záväzkov. 
 

A. Využívanie majetku 
 
Všetok majetok školy, ktorý je v evidencii sa plne využíva až na niektoré morálne zastaralé a fyzicky 
opotrebované a zničené učebné pomôcky, ktoré boli v inventarizácii r. 2012 vyradené na základe odporučenia 
vyraďovacej komisie stanovenej riaditeľkou školy pre jednotlivé kabinetné zbierky. Vyradené boli predmety 
navrhnuté na vyradenie vo všetkých kategóriách. 
 

B. Stav a pohyb pohľadávok a záväzkov 
 

K 31. 12. 2012 máme tieto pohľadávky : 
 
účet 331 – zamestnanci  40.725,83 € 
účet 336 – odvody  25.062,56 € 
účet 342 – dane    5.074,74 € 
účet 379 – OON, PN        262,94 € 
pokladňa    0 
 
5. Fondy a účty organizácie  
 
A Sociálny fond 
 
Počiatočný stav k 01. 01. 2012 :  436,49 € 
 
Tvorba – povinný prídel                4.371,88 € 
             - ostatné príjmy              0 
 
SPOLU :     4.808,37 € 
 
Čerpanie spolu     4.014,08 € 
z toho: 
regenerácia pracovnej sily  2.674,82 € 
stravovanie    1.339,26 € 
odmeny pri jubileách   0 



sociálna výpomoc   0 
ostatné     0 
ZOSTATOK k 31. 12. 2012  794,29 € 
 

 
 
 
 
 
B Účty organizácie 
 

Príjmový účet  907,90 € 
Výdavkový účet    19,56 € 
Sociálny fond  794,29 € 
Depozitný účet          71.126,07 € 
 
 
Záver 
 
Čerpanie rozpočtu za  rok 2012 bolo úmerné k stanovenému rozpočtu. Z ušetrených finančných prostriedkov 
boli na konci roka vyplatené odmeny všetkým zamestnancom.  
V tomto roku finančne nákladnejšie bolo  maľovanie tried, chodieb, fasády, výmena podlahovej krytiny v 
kabinetoch. V rámci projektu „S radosťou do školy“ sme upravili vonkajšie priestranstvo medzi budovami školy 
a ŠKD, na ktoré naviazal sponzorský dar Železničného staviteľstva, ktoré nám  vybudovalo nový chodník 
v areáli školy. Čo sa týka učebných pomôcok a vnútorného vybavenia, riešili sme čiastočnú výmenu úložných 
priestorov kabinetov. Na skvalitnenie vyučovacieho procesu sme obnovili počítačovú a didaktickú techniku 
v triedach. V tomto roku nám veľmi pomohli rodičia a v rámci ich možností financovali vymaľovanie 
jednotlivých tried, vybavenie nábytkovými doplnkami, kancelárske potreby tried, ale aj zakúpením 
a bezodplatným darovaním tabule, počítača a dataprojektoru. 
Z rozpočtu v roku 2012 sme previedli do roku 2013 10.570,- €, ktoré sme potrebovali na úhradu zálohy tepla 
v mesiaci január a február 2013, aby sme neprišli do platobnej neschopnosti. 
 
 
 
Prílohy : tabuľky 1,2,3 
 
 
 
       PaedDr. Erika  Drgoňová 
                  riaditeľka školy 
 
 
Spracovala : Jajcayová 
 
   
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 

                           Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2012 



       Príloha č. 2 k listu EŠ/CS4185/2012/MNA 
 
 
1. Výdavkový účet   č.ú.: 1640177351 /0200 
 
- dotácia – prevod na výdavkový účet z MÚ    852.311,- € 
   výdavky za rok 2012       841.721,- € 
   v tom: mimorozpočtové – bežné výdavky      29.895,- € 
  z odvedených príjmov        18.850,42 € 
     z odškodnenia z poisťovne             443,- € 
  z rozpočtu MČ – bežné výdavky      10.601,58 € 
  kapitálové výdavky z vlastného rozpočtu+MČ+dary    10.869,- € 
- konečný stav účtu k 31. 12. 2012                 19,56 € 
- odvod na účet MÚ Ružinov dňa 25. 01. 2013               19,56 € 
- zostatok         0 
 
2. Príjmový účet   č.ú.: 1640175057/0200 
 
- odvod príjmov v roku 2012 na účet MÚ Ružinov   63.794,67 € 
- plnenie príjmov       64.702,57 € 
- KS účtu k 31. 12. 2012             907,90 € 
- odvod na účet MÚ  Ružinov dňa 25. 01. 2013          907,90 € 
- zostatok na účte        0 
 
3. Depozitný účet   č.ú.: 2543578158/0200 
 
- prevod z účtu č. 1640177351 dňa 28.12.2012    71.106,13 € 
- konečný stav účtu k 31. 12. 2012     71.126,07 € 
- úhrady dňa 08. 01. 2013 – mzdy, odvody do poisťovní a NÚP  71.106,13 € 
- zostatok na účte               19,94 € 
 
4. Sociálny fond   č.ú.: 1640174855/0200  
 
- stav na účte k 01. 01. 2012           436,49 €  
- tvorba  - povinný prídel        4.371,88 € 
  - ostatné príjmy      0 
  - na stravovanie zamestnancov      1.339,26 € 
  - na sociálnu výpomoc      0 
  - na dopravu do zamestnania     0 
  - na regeneráciu pracovnej sily      2.674,82 € 
  - ostatné       0 
- konečný stav účtu k 31. 12. 2012           794,29 € 
 
 
 
 
Vypracoval:  A.Jajcayová                       PaedDr. Erika Drgoňová 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach školy za školský rok 2012/2013 

 
 



I.  
a)       Základné údaje o  škole  
 
 
Názov školy  Základná škola 
Adresa  školy Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava 
Telefónne číslo  53 41 32 78 
Faxové číslo  53 63 19 07 
Internetová adresa školy  www.zsruzdolina.stranka.info 
Elektronická adresa školy zastupca@zsruzdoba.edu.sk 
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 
 
            Vedúci zamestnanci školy 
 
 

Funkcia Meno a priezvisko  

Riaditeľ školy  PaedDr. Jana Hodulová 
Zástupca riaditeľa pre I. st. ZŠ  Mgr. Anna Remžíková 
Zástupca riaditeľa pre II. st. ZŠ  Mgr. Anna Remžíková 
Vedúca školského klubu detí  - 
Vedúca školskej jedálne  Anna Udvardiová 
 
 
          Údaje o rade školy  
 
 
Termín ustanovenia rady školy  26.03.2004 ––– 
 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  Mgr. Dana 
Polakovičová 

Pedagogický zamestnanec školy 

Podpredseda rady školy  Mgr. Mária Tóthová Pedagogický zamestnanec školy 
Zapisovateľ  Jana Werdenichová Nepedagogický zamestnanec školy 
Členovia  Ing. Ľudmila Bílá Poslanec 
 Radovan Struhár Poslanec 
 Mgr. Boris Cehlárik Poslanec 
 Peter Valko Poslanec 
 Ingrid Ložanová Zástupca rodičov 
 Emil Arvay Zástupca rodičov 
 Katarína Sýkorová Zástupca rodičov 
 Jarmila Siváková Zástupca rodičov 
Počet zasadnutí  v šk. roku 4  
 
 
    Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 

Názov  Meno vedúceho  
MZ ŠKD Katarína Hudecová 
MZ 1.-4. ročník PaedDr. Renáta Diešková 
PK SJ,D,CJ, výchovné predmety Mgr. Zuzana Mazuchová 
PK prírodovedných predmetov Mgr. Mária Tóthová 



  

 
 
 

b) Údaje o počte žiakov (fyzický stav) 
 

Ročn
ík 

Počet 
tried  

Počet žiakov k 
15.9. 

Z toho 
začlenení 

Počet žiakov k 
31.8. 

Z toho 
začlenení 

1. 1 18  22  
2. 1 25 1 25 1 
3. 1 25  25  
4. 1 19 1 19 1 
5. 1 13  14  
6. 1 18 1 17 1 
7. 1 15  15  
8. 1 22 2 24 2 
9. 1  9 2 12 2 

Spolu 9 164 7 173 7 
 
 
Údaje o školskom klube detí  
 

Počet 
oddelení  

Počet žiakov k 15. 9. Počet žiakov k 31.8. Priemerná 
dochádzka 

3 68 62 23 
    
    
    
    

 
 

c)     Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka  základnej školy  
 

Celkový počet zapísaných (február)  33 
Počet odkladov povinnej školskej dochádzky  8 

 
Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  

 
Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnáziá 
Počet prihlásených  5 
Počet prijatých  3 
 
 
Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 
Počet prihlásených  0 
Počet prijatých  0 
 
 
Žiaci 9. ročníka 
Gymnáziá  Počet prijatých 1 
Stredné odborné školy  Počet prijatých 10 
Konzervatórium  Počet prijatých 0 



 
 
d) –––––––––––––––––––– 
 
 
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
 
I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov  
 
 SJL ANJ NEM  MAT  

Ø 
pred- 
metov 

1,49 1,38 - 1,51 

 
Školským vzdelávacím  programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces 
o nasledovné predmety: 
Anglický jazyk 
Matematika hrou 
Rozširujúca prírodoveda 
Slovenská gramatika 
Čítanie s porozumením 
Telesná výchova - korčuľovanie 
II. stupeň základnej školy – priemerný prospech predmetov  
 
 SJL ANJ NEJ MAT  

Ø 
predmet
ov 

2,46 2,60 2,57 2,68 

 
 
Školským vzdelávacím  programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces 
o nasledovné predmety: 
Nemecký jazyk 
Geografia regiónu 
Regionálne dejiny 
Zábavná matematika 
 
 
 
 
Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný 
predmet 
 
 Etická výchova Náboženská výchova 
1. stupeň 47 44 

2. stupeň 63 19 

Spolu 110 63 

 
 
Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy 
 



Počet žiakov, 
ktorí písali 

Matematika 
% úspešnosti 

Matematika  
- priemerná    
  percentuálna  
  úspešnosť v  SR 

Slovenský jazyk 
% úspešnosti 

Slovenský jazyk 
-priemerná     
  percentuálna  
  úspešnosť v SR 

9 36,11% 60,07% 57,00% 67,51% 
 

Správanie – znížená známka 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Počet žiakov so stupňom 2                  1 1 1 2 

Počet žiakov so stupňom 3         2 

Počet žiakov so stupňom 4          

 
 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Vymeškané hodiny spolu 1 327 1 709 1 621 2 293 1 302 1 624 1 703 2 790 2 899 
Neospravedlnené hodiny           66     10 80    77 

Žiaci s počtom 
neospravedlnených hodín 
viac ako 15 

                   2  2 3 

 
 
    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 
Vymeškané hodiny spolu 6 950 10 318 17 268 
Neospravedlnené hodiny spolu       233     233 
 
f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy ISCED 1 
      Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2 
      Školský vzdelávací program  pre 1. stupeň ZŠ „ Škola ľudskosti „ 
      Školský vzdelávací program  pre 2. stupeň ZŠ „ Škola ľudskosti „ 
      Výchovný program školského klubu detí „ Škola ľudskosti „ 
 
 
 
 
 
 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku dňu 

koncoročnej klasifikácie 
  
Pedagogickí zamestnanci 
 
 Z toho  

začínajúci ped. zam. 
Z toho  
samostatní ped. zam. 

Z toho zamestnanec 
s I. atestáciou 

Z toho zamestnanec 
s II. atestáciou 

Pedagogickí 
zamestnanci školy 

 13 5  

Odborní. 
zamestnanci školy 

    

Spolu  13 5 0 



 
Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 
 
Predmet Počet neodborne vyučujúcich učiteľov Dôvod neodborného vyučovania 
Etická výchova 1 Kvalifikačné zloženie ped. kol. 
Anglický jazyk 1 Pokračujúce vzdelávanie  
Občianska náuka 1 Kvalifikačné zloženie  ped. kol. 
   
 
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom 

roku  
        
Forma vzdelávania       Počet vzdelávajúcich sa 
Aktualizačné vzdelávanie – cudzie jazyky                      1 
Akreditované vzdelávanie – modernizácia 
vzdelávacieho procesu na ZŠ 

 
                     2 

Inovačné funkčné vzdelávanie                      1 
  
 
i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 
•  Aktivity organizované školou 
 

- dni otvorených dverí pre rodičov  
      - školská vianočná akadémia 
      - športová olympiáda žiakov  
      - projektové dni – Plody jesene, Deň Zeme 
      - škola v prírode 
      - knižný veľtrh 
      - tvorivé dielne – výrobe vianočných ozdôb, maľovanie kraslíc 
      - letný tábor 
      - vynášanie Moreny – tradície a zvyky  
      - exkurzie – Hvezdáreň v Hlohovci, Balneologické múzeum Piešťany, Slavín  
                           v Bratislave, festivalový náučný chodník – Hory a mesto 2013, 
                           Bibiána – oblečenie od staroveku až po súčasnosť,  
       -  školské výlety  

 -   korčuľovanie v 1. ročníku – záverečná exhibícia na Zimnom štadióne V. Dzurilu, 
 -   divadelné predstavenia Malý princ, Žabí princ 
 -    filmové predstavenie pri príležitosti MDD – Krúdovci 
- súťaž - Mám rád čítanie  
- hlasné čítanie s osobnosťami Ružinova ( p. Karin Majtánová, p. Igor Adamec ) 

       
•  Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 
 

Športové aktivity v rámci Ružinovského športového klubu – majster Ružinova vo florbale, 
Majster Ružinova vo vybíjanej žiačok, Majster Ružinova vo futbale. V spolupráci 
s miestnou knižnicou   na Miletičovej ulici účasť na projekte Noc v knižnici, Tvorivé 
dielne v Galérii Médium, Hliadky ČK, 4- dňový letný tábor v čase letných prázdnin. 
Súťaže: Jesenný Matboj Pikomatu a Riešok, Hviezdoslavov Kubín, geografická 
olympiáda, Pytagoriáda ( v školskom kole zapojených 20 žiakov, do okresného kola 
postúpilo 6 žiakov ) celoslovenská súťaž Vševedko- úspešných 13 riešiteľov,  výtvarná 



súťaž – dobrodružstvo v Bratislave, Mladý zdravotník 2. st. – účasť v Územnej súťaži 
ÚzS SČK  

 
j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 
Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 
Termín 
ukončenia 
realizácie 

Modernizácia vyu.procesu UIPŠ Máj 2009 pokračuje 
Umenie zblízka SNG apríl 2007 pokračuje 
INFOVEK MŠ SR  pokračuje 
Separovaný zber surovín OLO 2008 pokračuje 
Vzdelávanie CJ MŠ SR 2009 pokračuje 
Zber papiera OLO trvale pokračuje 
Hlasné čítanie Knižnica Ružinov feb. – apr. 2013 apríl 2013 
Základy korčuľovania  Dievč. hok. akadémia sept.. 2012  máj 2013 
EKOŠKOLA MČ Bratislava - Ružinov jún 2013 október 2013 
Motýlia záhrada Grappa Média apríl 2013 jún 2013 
 
k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI     
     
     V školskom roku 2012/2013 nebola na škole vykonaná inšpekčná činnosť. 
 
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
Škola využíva 23 učební, z ktorých 8 prenajíma súkromnej ZŠ a súkromnej Pedagogickej 
a sociálnej akadémií. Na škole máme odborné učebne pre vyučovanie cudzích jazykov, 
výpočtovej techniky, biológie , chémie, náboženstva, cvičný byt. 4 učebne sú vybavené 
dataprojektorom. K dispozícií pre žiakov je žiacka knižnica. Samostatné priestory sú 
vyhradené pre činnosť školského klubu detí. Vybavenie  kabinetov aj odborných učební je na 
dnešnú dobu pomerne skromné. Pre nedostatok financií nedokážeme obnovovať kabinetné 
zbierky. Väčšinu pomôcok získavame zo sponzorských darov, z darov rodičov. Boli zakúpené 
mapy pre vyučovanie geografie, vlastivedy, do školskej knižnice bolo zakúpených niekoľko 
nových titulov. V spolupráci s rodičmi sa nám podarilo vybaviť 8 učební novými žiackymi 
stolmi a stoličkami. 
 
m)     Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

- sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za predchádzajúci 
kalendárny rok) 

     
n)    Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  
         školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
          
         Ciele školy boli zamerané na: 
        a)   dodržiavanie učebných plánov, učebných osnov 
        b)   humanizáciu výchovy a vzdelávania, dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa  
             a dohovoru o právach dieťaťa 
        c)  vytváranie podmienok v oblasti prevencie závislostí 
        d)  realizovanie výchovy k manželstvu a rodičovstvu v súlade s koncepciou výchovy 
             k manželstvu a rodičovstvu na ZŠ 
        e)  predchádzaniu negatívnym vplyvom ako sú drogy, alkohol, fajčenie, teror a násilie, 
             kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie                  
        f)  aktívnu podporu talentovaných a nadaných žiakov 



        g)  venovanie zvýšenej pozornosti slabo prospievajúcim žiakom 
        h)  vytváranie podmienok pre záujmovú činnosť žiakov 
        i)   zabezpečenie kvalitnej výučby cudzích jazykov, zvýšenie počítačovej gramotnosti. 
   
Ciele, ktoré sme si stanovili boli zapracované do tematických plánov jednotlivých predmetov. 
Všetky sa plnili priebežne počas celého školského roka. V tomto školskom roku sme zlepšili 
vybavenie učební výpočtovou technikou, zabezpečili sme vybavenie ďalšej triedy 
dataprojektorom, interaktívnu tabuľu. 
 
o) Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 
 
• dobré výsledky 
      - vyučovanie cudzích jazykov 
      - práca v záujmových útvaroch 
      - využívanie výpočtovej techniky vo vyučovacom procese 
      - mimoškolské aktivity pre žiakov: výlety, exkurzie, škola v prírode, letný tábor 
      - kultúrny program pre rodičov: Vianočná akadémia 
      - využívanie Internetovej žiackej knižky 
      - projektové dni a dni otvorených dverí 
      - pravidelná aktualizácia webovej stránky školy 
      - výmena školského nábytku: nové stoly a stoličky pre žiakov 
      - spolupráca s miestnou knižnicou na Miletičovej ulici 
      - zapájanie žiakov do športových súťaží ( atletika, minifutbal, florbal,  ) 
      - spolupráca s ŠK Slovan Bratislava 
      - spolupráca s Dievčenskou hokejovou akadémiou 
      - spolupráca s ÚsS SČK 
• nedostatky vrátane návrhov opatrení 

- práca s nadanými a talentovanými žiakmi nie je dostačujúca. Síce zapájame žiakov do 
školských kôl olympiád, ale výsledky v okresných a vyšších kolách nie sú výrazné. 

      - zlepšiť využívanie IKT vo vyučovacom procese 
 
p)        ––––––––––– 
 
 
 
 
II.   
 
 Ďalšie informácie o škole 
 
a) Psychohygienické podmienky 

Na škole sme už 15 rokov nemaľovali chodby a mnohé triedy. V spolupráci s rodičmi 
zabezpečujeme postupne maľovanie tried, podľa našich finančných možností.. Pri 
zostavovaní rozvrhu dbáme na dodržiavanie psychohygienických zásad. Na rozvoj 
pohybových aktivít našich žiakov využívame telocvičňu a školský dvor.  K zlepšeniu 
celkového vzhľadu školy prospela výmena rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove 
školy. Doteraz boli zrekonštruované sociálne zariadenia na prízemí, 1. a 2. poschodí 
v budove školy. V minulom roku bolo zabezpečené vyregulovanie kúrenia v budove 
školy, čo prispieva k zníženiu nákladov na vykurovanie.  

 
b) Voľnočasové aktivity školy 
     - možnosť pracovať v záujmových krúžkoch v tomto školskom roku využilo 90 žiakov, 



       ktorí pracovali v 6 záujmových krúžkoch     
     - organizovanie podujatí v mimovyučovacom čase: 
     -  športová olympiáda  netradičných športov 
     -  Klubiáda – športové aktivity pre deti v ŠKD 
     -  škola v prírode, letný tábor, školské výlety, exkurzie 
     -  návštevy filmových predstavení v EUROVEA 
     -  návštevy divadelných predstavení  na Novej scéne 
     -  Noc v knižnici na Miletičovej ulici 
 
c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 

V poslednom období pociťujeme klesajúci záujem rodičov o spoluprácu so školou 
a aktívnu účasť na živote školy. Spolupráca s rodičmi našich žiakov je slabšia, hlavne 
rodičia problémových žiakov sa vyhýbajú účasti na triednych aktívoch. Rodičia pozitívne 
vnímajú využívanie internetovej žiackej knižky, čo im poskytuje včasnú informáciu 
o výchovnovzdelávacích výsledkoch detí. Rodičia kladne hodnotia organizovanie školy 
v prírode, školských výletov a exkurzií a letného denného tábora.  Vo večerných hodinách 
môžu rodičia využívať školskú telocvičňu.  

 
d) Vzájomný vzťah medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
Vzťah medzi rodičmi a školou je korektný. Rodičia majú možnosť stretávať sa učiteľmi 
na triednych aktívoch, informačných dňoch, konzultačných hodinách. Škola spolupracuje 
s Materskou školou na Miletičovej ulici, deti a rodičia sú pozývaní na naše školské 
aktivity. Dobrá je spolupráca medzi ZSŠ na Sklenárovej ulici a našou školou. 
Spolupracujeme RŠK, CVČ Esko, miestnou knižnicou na Miletičovej ulici, miestnou 
organizáciou ČK, DK Ružinov, TV Ružinov, TA 3, TV Markíza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V pedagogickej rade prerokované dňa  27.08.2013 
 
Rade školy predložené dňa  27.08.2013 
Podpis predsedu rady školy ........................................................................ 
 
Schválené zriaďovateľom dňa ..........................................uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti  
 
Bratislava – Ružinov č. ...................................... 
 
V Bratislave dňa 27.08.2013  
 
 
 
 
Podpis riaditeľa školy                                                            Pečiatka 
          
 



 
 
                                                                   

                                   Príloha č.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjadrenie rady školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 



 
 
 
 

Rada školy pri ZŠ Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava 
 
 
 
 

 
Rada školy pri ZŠ Ružová dolina 29, Bratislava berie na vedomie správu o výchovno – 
  
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013 bez 
 
 pripomienok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Dana Polakovičová 
                                                                                             predseda Rady školy 
 
                                                                                          

                                                          
                                                              
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Príloha č.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2012 
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          Základná škola,  Vrútocká 58,  821 04 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  školy 
                                    za školský rok 2012/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Materiál obsahuje: 

- Správu o vých.-vzdelávacej činnosti 
- Vyjadrenie Rady školy 
- Súhrnná správa o hospodárení 

 
 
 
 
 
 
 
Predkladateľ : 
RNDr. Darina Bezáková 
riaditeľka školy 
 
 
Spracovateľ : 
RNDr. Darina Bezáková 
riaditeľka školy 
 
 
                                                     September 2013 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch              
a podmienkach školy za školský rok 2012/2013 

 
I. 
a)       Základné údaje o  škole  
 
Názov školy  Základná škola 
Adresa  školy Vrútocká 58 
Telefónne číslo  43 293 722, 43425235 
Faxové číslo  43 293 722 
Internetová adresa školy  www.zsvrutocka.sk 
Elektronická adresa školy zsvrutocka@pobox.sk 
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
  
Vedúci zamestnanci školy 
 

Funkcia Meno a priezvisko  
Riaditeľ školy  RNDr. Darina Bezáková 
Zástupca riaditeľa pre I. st. ZŠ  Mgr. Janka Santerová 
Zástupca riaditeľa pre II. st. ZŠ  Edita Zlievská 
Vedúca školského klubu detí  - 
Vedúca školskej jedálne  Veronika Šarmírová 
  
  Údaje o rade školy   
 
Termín ustanovenia rady školy  3. 7. 2012 ––– 
 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  Mgr. Iveta Matulová pedagogický zamestnanec školy 
Podpredseda rady školy  Ing. Anna Valková nepedagogický  zamest. školy 
Zapisovateľ  Mgr. Iveta Viglašová pedagogický zamestnanec školy 
Členovia  Ing.Vanda Bednáriková rodič 
 Mgr. Peter  Izdenczy rodič 
 Ing. Mária Halpertová rodič 
 Mgr. Jana Širková rodič 
 Ing. Pavol Šmilňák poslanec miestneho zastupiteľ. 
 Katarína Ševčíková poslankyňa miestneho zastupiteľ. 
 Ing.Eulália Ižová CSc. poslankyňa miestneho zastupiteľ. 
 Ing. Vladimír Sloboda posl.miestneho zastupiteľ.-zást.st  
Počet zasadnutí  v školskom roku 3  
                                                                                  
 Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 

Názov  Meno vedúceho  
Predmetová komisia prírodoved. predmet PaedDr. Marta Balážová 
Predmetová komisia humanit. predmetov Mgr. Iveta Matulová 
Metodické združenie 1. stupňa Mgr. Alena Boledovičová 
Metodické združenie ŠKD Mgr. Sidónia Vöröšová 
Občianske združenie a Rada rodičov Ing. Vanda Bednáriková, Mgr. Jana Širková 
Predmetová komisia výchov. predmetov Mgr. Helena Skovajsová 
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b)    Údaje o počte žiakov (fyzický stav) 
 

Ročník Počet tried Počet žiakov 
k 15. 9.2012 

Z toho začlenení 
 

Počet žiakov  
k  31. 8. 2013 

Z toho začlenení 
 

      
1. 3 50 0 48 1 
2. 3 42 3 42 4 
3. 2 45 3 44 5 
4. 2 38 3 38 5 
5. 3 47 6 44 7 
6. 2 31 6 32 8 
7. 2 30 2 30 2 
8. 1 23 4 24 4 
9. 1 19 4 19 4 

Spolu 19 325 31 321 40 
 

         Údaje o školskom klube detí  
 

Počet 
oddelení  

Počet žiakov k 15.9.2012 Počet žiakov k 31.8.2013 Priemerná 
dochádzka 

5 123 97 110 
 

c)     Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka  základnej školy  
 

Celkový počet zapísaných (február)  53 
Počet odkladov povinnej školskej dochádzky  9 

 
Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  

 
       Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnáziá 
  
Počet prihlásených             5  
Počet prijatých             5  
 
         Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 
                                                                                               
Počet prihlásených   1 
Počet prijatých  1 
 
 
      Žiaci 9. ročníka 
Gymnáziá  Počet prijatých 3 
Stredné odborné školy Počet prijatých 15 
Konzervatórium  Počet prijatých 0 
 
       1 žiačka 9. ročníka odchádza do zahraničia, prihláška nepodaná. 
 
d)   –––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov  



4 
 

 
 
 SJL ANJ NEJ MAT  
Ø 
pred- 
metov 

 
1,57 

 
1,33 

 
- 

 
1,34 

 
Školským vzdelávacím  programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces 
o nasledovné predmety v rámci voliteľných hodín: 
Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku 
 
 
 
II. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov  
 
 SJL ANJ NEJ MAT  
Ø 
pred- 
metov 

 
2,28 

 
2,45 

 
2,26 

 
2,7 

 
Školským vzdelávacím  programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces 
o nasledovné predmety v rámci voliteľných hodín: 
 
Zdravý život v 5. a 9. ročníku 
Cvičenia z matematiky v 9. ročníku 
Športové hry v 8. ročníku 
 
 
Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný 
predmet 
 
 Etická výchova Náboženská výchova 
1. stupeň 94 78 
2. stupeň 91 58 
Spolu 185 136 
 
 
Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy  
 
Počet žiakov, 
ktorí písali 

Matematika 
% úspešnosti 

Matematika  
- priemerná    
  percentuálna  
  úspešnosť v  SR 

Slovenský jazyk 
% úspešnosti 

Slovenský jazyk 
-priemerná     
  percentuálna  
  úspešnosť v SR 

        19      34,21 62,95         62,95 67,51 

 

Správanie – znížená známka 
 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Počet žiakov so stupňom 2    -     -    -   -    1     2     2     1     1 
Počet žiakov so stupňom 3    -      -    -    -    -     -    -     2     1 
Počet žiakov so stupňom 4    -     -    -    -    1     1    -     1     1 
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Dochádzka – sumár za celý školský rok 

 
Ročník 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Vymeškané hodiny spolu 0 2874 3045 3345 2458 4205 3801 2915 4222 3145 
Neospravedlnené hodiny 0 0 0 6 0 113 148 3 518 427 
Žiaci s počtom 
neospravedlnených hodín 
viac ako 15 

0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 

 
                                                                                           
    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 
Vymeškané hodiny spolu 11 722 18 288 30 010 
Neospravedlnené hodiny spolu          6     1209      1215 
 
 
 
*Účasť školy na postupových súťažiach : 
( uviesť len tie, v ktorých sa žiaci v mimoškolských kolách umiestnili na I. – III. mieste ) 
 
Názov súťaže / predmetovej olympiády Meno a priezvisko žiaka Ročník 
Európa v škole Viktória Viglašová 7. 
 Jana Kolesárová 7. 
OK Dejepisná olympiáda Helena Halpertová 9. 
 Viktória Širková 6. 
OK Pytagoriáda Robert Progner 8. 
 Peter Murko 4. 
OK Biologická olympiáda Alexandra Janatová 7. 
 Viktória Pilipová 8. 
 Patrícia Fuleová 7. 
OK  Matematická olympiáda Jozef Benc 9. 
OK  Hviezdoslavov Kubín Filip Šouc 3. 
   
Majster Ružinova vo vybíjanej /RŠK/ mladší žiaci 5.,6. roč. 
   
Majstrovstvá obvodu v šachu Jana Kolesárová  7. 
   
OK Florbal-Orion cup / celoštátna súťaž / mladší žiaci 5.,6. roč. 
   
RŠK futbal. liga mladší žiaci 5.,6.roč. 
   
   
Florbal liga RŠK mladší žiaci 5.,6. roč. 
   

   

Atletika hala Elán Štafeta P. Safka starší žiaci 8.  
Florbal liga RŠK starší žiaci 7.-9. roč. 
Okresné kolo vo vybíjanej mladší žiaci 4. roč. 
 
Ďalšie  úspechy: 
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Výtvarná súťaž -BBC  Ekológia očami detí o najkreatívnejšiu maľbu na múre- Ekologická 
kancelária- víťaz v kategórii 
OK Dejepisná olympiáda-  Andrea Andrésová , Barbora Bánska-8. ročník- úspešný riešiteľ 
OK Matematická olympiáda –Lucia Sadovská-5. roč. – úspešný riešiteľ 
Krajské kolo matem. olympiáda –Jozef Benc -9. ročník - úspešný riešiteľ 
OK Chemická olympiáda – Jozej Benc, Helena Halpertová -9. roč. – úspešní riešitelia 
OK Biologická olympiáda – Andrea Andrésová– 8. roč., Katarína Tulejová, Katarína 
Ngyuenová 7. ročník - úspešní riešitelia,  
RŠK futbal. liga- starší žiaci-7.- 9.roč. 
Majstrovstvá kraja v šachu- účasť 
Celoslovenská informatická súťaž i-Bobor -15 úspešných riešiteľov 
Ružinovský idol – Klára Kerešová -2. ročník, -2. miesto 
 
 
 
f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 
 
I. stupeň základnej školy 
 
Ročník Trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 
1. I .A ŠkVP-ISCED 1 ANJ 
 I. B ŠkVP-ISCED 1 ANJ 
 I. C ŠkVP-ISCED 1 ANJ 
2. II. A ŠkVP-ISCED 1 ANJ 
 II. B ŠkVP-ISCED 1 ANJ 
 II. C ŠkVP-ISCED 1 ANJ 
3. III. A ŠkVP-ISCED 1 ANJ 
 III. B ŠkVP-ISCED 1 ANJ 
4.   IV. A ŠkVP-ISCED 1 ANJ 
 IV. B ŠkVP-ISCED 1 ANJ 
 
II. stupeň základnej školy 
 
Ročník Trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 
5. V. A ŠkVP- ISCED 2 ANJ 
 V. B ŠkVP- ISCED 2 ANJ 
 V. C ŠkVP- ISCED 2 ANJ 
6. VI. A ŠkVP- ISCED 2 ANJ, NEJ 
 VI. B ŠkVP- ISCED 2 ANJ, NEJ 
7. VII. A ŠkVP- ISCED 2 ANJ, NEJ, RUJ 
8.   VII.B ŠkVP- ISCED 2 ANJ,NEJ, RUJ 
9. VIII. A ŠkVP- ISCED 2 ANJ, NEJ 
 IX. A ŠkVP- ISCED 2 ANJ, NEJ 
 
 
 
g)  Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku dňu  
koncoročnej klasifikácie 
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 Pedagogickí zamestnanci 
 
 Z toho  

začínajúci ped. 
zam. 

Z toho  
samostatní ped. 
zam. 

Z toho 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

Z toho 
zamestnanec 
s II. atestáciou 

Pedagogickí 
zamestnanci 
školy 

 
0 

 
16 

 
12 

 
1 

Odborní 
zamestnanci 
školy 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

Spolu 0 18 12 1 
     
Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 
 
Predmet Počet neodborne 

vyučujúcich učiteľov 
Dôvod neodborného 
vyučovania 

   
Technika, Svet práce 2 doplnenie úväzku 
Hudobná výchova 1 doplnenie úväzku 
Anglický jazyk 1 doplnenie úväzku 
Informat. výchova 2 doplnenie úväzku 
Občianska výchova 1 doplnenie úväzku 
 
 
 
h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom 
roku 
     
  
Forma vzdelávania Počet vzdelávajúcich sa 
Kvalifikačné   4 
 
i ) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 
Aktivity organizované školou 
 

1. Kult. program k privítaniu prvákov pri otvorení škol. roka - 1. st. 
2. Dental alarm- beseda o prevencii  zub. kazu -1. st. 
3. Prednáška CPPPaP – Alkohol, fajčenie, drogy -2. st. 
4. Návšteva detského múzea – 1. st. 
5. Prezentácia kníh – v školskej  knižnici- 1. a 2. st. 
6. Beseda o internete- Internetové deti- 1. st. 
7. Aktivity projektu Srdce na dlani -1. a 2. st. 
8. Deň otvorených dverí ZŠ 
9. Ukážkové hod. ž. 1. roč. pre deti MŠ -2x-1. st. 
10. Vystúpenie krúžku spevácko-tanečného pre Domov dôchodcov Gerium a ku Dňu 

matiek- 1. st. 
11. Aktivity projektu Správaj sa normálne – besedy s policajtom – 1. st. 2. st. 3x  
12. Týždeň zdravej výživy =  nátierkový deň + rozhlas relácia-1. st. 
13. Deň jablka + deň ovocia a zeleniny- 1. a 2. st. 



8 
 

14. Súťaž o najlepší jablkový koláč -1. st. 
15. Výchovný koncert – Melódia nad zlato -1.st. 
16. Výchovný vianočný koncert v Istropolise pre 1. a 2. st.  
17. Návšteva miestnej knižnice v Trnávke – 1. st.- 8x 
18. Deti čítajú deťom- spoločný program žiakov 1. st. a  
19. Plávanie v rámci hodín telesnej výchovy – 1. st. 
20. Fotozážitky s pamiatkami- príprava na súťaž- 1. st. 
21. Marec- mesiac knihy – výstavka kníh, spojená s predajom- 1. st. 
22. Vianočný karneval žiakov 2. st. a pasovanie piatakov na 2. st. 
23. Vianočný bazár a workshop -1. st. 
24. Fašiangový karneval v telocvični- 1. st. 
25. Veľkonočný  workshop krúžkov- prezentácia- hľadanie vajíčok -1. st. 
26. Návšteva plynárenského múzea – 2. st 
27. Výchovný koncert- Černošská hudba – 1. a 2. st. 
28. Beseda s policajtom -1. st. 
29. MDD –  filmové predstavenie – 1. a 2. st. 
30. Škola v prírode – 2 turnusy  - 120 žiakov 1.st.  
31. Prezentácia školy v materských školách v Trnávke 
32. Mikulášsky večierok  v telocvični ž. 1. st. 
33. Vianočné besiedky ž. 1. st. 
34. Návšteva vojnových bunkrov -2. st. 
35. Posedenie zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov a na záver školského roka 
36. Písanie školskej kroniky 
37. Účelové ( branné ) cvičenie 2x za rok-2. st. 
38. Didaktické hry  1 x za rok -1- st. 
39. Lyžiarsky výcvik na Táľoch – Bystrá -1. a 2. st. 
40. Plavecký výcvik pre 1 st. 
41. Športové weekendové zápolenie  v telocvični- tenisový krúžok- 1. st.  

42. Deň narcisov- vyzbieraných 690 €  pre Ligu 
proti rakovine -1. a 2. st. a zamestnanci 

43. Aktivita ku Dňu Zeme- čistenie areálu školy- 2. st. 
44. Adventné zápolenie -športové dopoludnie – 1.st. 
45. Aktivity  CPPPaP  – 1. st.-5x 
46. Návšteva múzea Ľ Štúra v Modre -2. st. 
47. KURZ na DOPLNENIE ZÁKLADNÉHO VZDELANIA pre študentov SOŠ na Ivánskej 

ceste  
48. Návšteva výstavy Envirosvet v rámci predmetu Zdravý život-2. st. 
49. Fotografovanie tried a učiteľov 
50. Návšteva predškolákov Detská  misia- v MŠ Piesočná a MŠ Rádiová- 1. st. 
51. Vianočný program pre rodičov -1. st.  
52. Návšteva výstavy Moje mesto- Eurovea – 2. st. 
53. Týždeň anglického jazyka a záverečné predstavenie  –jazyková škola Class -1. a 2. st. 
54. Výchovný koncert SĽUK- Fidlikanti- 1.st. 
55. Koncert OZ Fussion v telocvični - 2. st. 
56. Prezentácia krúžkov SZUŠ Art Pegas – Zrkadlový háj – 1. st. 
57. Protidrogový výchovný koncert – 1. a 2. st.múzea Ľ Štúra v Modre -2. st.  
58. Program a výzdoba školy k zápisu do 1. roč. – 1. st. 
59.  Aktivity v rámci krúžkov na VP 
60.  Zber opotrebovaných monočlánkov -1. a 2. st. v rámci ENV 
61. Tanečné vystúpenie krúžku Orientálne tance pre tureckú komunitu – 2. st. 
62.  Vystúpenie krúžku orientálne tance v Slov. rozhlase, v Auparku 
63. Program pre matky –Deň matiek -1. st. 
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64. Overovanie projektu Srdce na dlani- 1. st. 
65. Hallowenská party v knižnici-1. st. 
66. Prezentácia tenisu v telocvični pre 1. st.- tenisová škola 
67. Skladanie hlavolamov -1. st 
68. Ukážky práce požiarnikov – 1. st. 

       
 

Súťaže: 
 
69. Triedne a  školské kolá recitačnej súťaže  Hviezdoslavov Kubín - 1. a 2. st. 
70. Školské kolá v   Pytagoriáde- 1. a 2. stupeň 
71. Školské kolá v matematickej olympiáde- 1. a 2. st. 
72. Školské kolo v chemickej olympiáde -2. st. 
73. Školské kolo v biologickej olympiáde – 2. st. 
74. Školské kolo v dejepisnej olympiáde – 2. st. 
75. Súťaž v zbere papiera, súťaž v čistote tried, šatní -1. a 2. st. 
76. Školské kolo v geograf. olympiáde- 2. st. 
77. Futbalový  turnaj žiakov 2. stupňa- Dni olympizmu 
78. Informatická súťaž- Bobríci – 1. st. 
79. Informatická súťaž- i-Bobor – 2. st.  

        
     
 
Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 
 
 

1. DOD v CPPPaP 1. a 2. st. 
2. Hory a mesto – festival dokument. ENV filmov Ekotopfilm – 2. st. 
3. Rozhovory pre rádio EXPRES- 1. a 2. st. a ŠKD 
4. Konferencia ZOOZ-  ZŠ Podzáhradná  2x + meeting zamestnancov pred Úradom vlády 
5. Výstava Avion- Noc výskumníkov-2. st. 
6. Ružinov –miesto, kde žijem- ENV projekt mestskej časti Ružinov -2. st.-10x 
7. Korčuľovanie na Štrkovci 1. st.-7x 
8. Návšteva ZOO – 1. st. 
9. Projekt – Motýlia záhrada –  2. st. 
10. KOMPARO –dobrovoľné  skúšobné testovanie žiakov 4.  roč. zo SJL a MAT 
11. Aktivity  CPPPaP – 1 a 2. st. -4x 
12. Oslava Dňa učiteľov v DK Ružinov 
13. Zasadnutia Mestskej Rady školy- Magistrát hl. mesta BA 
14. Sekty a kulty- beseda s CPPPaP – 1. a 2. st. 
15. Veľká vedomostná súťaž o vode-  1. a 2. st. 
16.  Obvodné zasadnutia Detského parlamentu- 2. st. 
17.  Stretnutie Detského parlamentu v NR SR - 2. st. 
18. Návšteva Centra voľného času ESKO  –ŠKD – 1. st.-3x 
19. Návšteva SNG – tvorivé dielne- 2. st. 
20. Návšteva SNG – tvorivé dielne -projekt- Kultúra bez hraníc – 1. st. 
21. Divadelné predstavenie -Don Quijchot- 2.  st. 
22. Divadelné predstavenie- v ANJ- 2. st. 
23. Deň zdravia v SOŠ  chemickej -2. st. 
24. Divadelné predstavenie- v DK Ružinov-1. a 2. st. 
25. Olympijský deň ZŠ Kalinčiakova -1. st. 
26. Návšteva bábkového divadla -Zlatovláska- 1. st. 2x 
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27. Divadelné predstavenie- SND- 1. st. 
28. Medzinárodné testovanie žiakov v IKT- ICILS -2. st. 
29. Deň Zeme -Zelená škola- exkurzia na Devínskej Kobyle- 2.  st. 
30. Hlasné čítanie s osobnosťami Ružinova – 1. a 2. st.- 2x 
31. Divadelné predstavenie -Bez matky to nejde – Saleziáni v Trnávke- 1. st. 
32. Divadelné predstavenie –Z rozprávky do rozprávky- Art Pegas- 1. st. 
 

 
Vzdelávanie, školenia, semináre: 
 

33. Seminár-  Didaktika vyučovania  ANJ – MPC   
34. Odborný seminár -Testovanie –ISCED 1 
35. Odborný seminár- Testovanie - ISCED 2 
36. Seminár – Digitalizácia školstva 
37. Vzdelávanie učiteľov v  ANJ –MPC -1. st. 
38. Seminár škol. špec. pedag. Terapia kresbou– CPPPaP 
39. Prezentácia DATAKABINET-u- 1. a 2. st. 
40. Školenie z fyziky-2. st. 
41. Prezentácia Digitalizácie školstva- Planéta vedomostí 1. a 2. st. 
42. Duchovné cvičenia z nábož. výchovy  
43. Školenie- Vedenie pedag. dokumentácie 
44. Seminár ANJ- 2. st. Tomašíkova 
45. Seminár- Hodnotenie školy- autoevalvácia- Tomašíkova 
46. Seminár Drogová prevencia - CPPPaP 
47. Seminár škol. špec. pedagógov –CPPPaP- 3x 
48. Seminár k učebniciam BIO  - MPC 
49. Združenie samosprávnych škôl Slovenska – RŠ -2x 
50. Seminár s protidrog. tematikou –MÚ Ružinov- škol. psychológ 
51. Seminár škol. psychológov a špeciálnych pedagógov k škol. integrácii -  CPPPaP 
52. Aktívy výchovného poradcu- 4 x 
53. Seminár – Finančná gramotnosť – MPC-1. st. 
54. Seminár škol. psychológov- CPPPaP  
55. Aktívy  koordinátora protidrog. prev. v CPPPaP -5x 
56. Semináre z chémie- SOŠ chemická Vlčie Hrdlo- Slovnaft 
57. Seminár ku Dňu narcisov – LPR 
58. Ukončenie funkčného vzdelávania-2. st. 
59. Ukončenie kvalifikač. vzdeláv. z ANJ. -1. st.-3x 
60. Seminár z fyziky 
61. Seminár k testovaniu PC gramotnosti ICILS- 2. st. 

 
 

  Súťaže:  
 

62. Majstrovstvá okresu /MO/ vo futbale- Majster Ružinova - mladší a starší žiaci-2. st. 
63. MO vo vybíjanej  ŠH ELÁN -1. st. 
64. MO v ľahkej atletike –hala ELÁN- 2.  st. 
65. Celoslovenská matematická súťaž- Maks a Maksík- 1. a 2. st.- 4 úspešní riešitelia 
66. Účasť v OK  matematickej olympiády- 2. st. 
67. Výtvarná súťaž – Európa v škole – 2. st. 
68. Športová súťaž – Kinderiáda  šport. hala Elán-1.st. 
69. Orion cup- súťaž vo florbale -2. st. 
70. OK  CHO olympiády- 2. st. 
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71. Celoštátna súťaž v informatike – i Bobor -2.st. 
72. Aktivity RŠK: MO -futbal, halový futbal, vybíjaná , florbal, ľahká atletika – 2. st. 
73. OK Hviezdoslavov Kubín- 1. a 2. st. 
74. OK v Pytagoriáde  pre 1. a 2. st. 
75. Talentová súťaž: Ružinovský idol – 1. a 2. st. 
76. Celoštátna vedomostná internet. súťaž o vode- Modrá škola -vodárenské múzeum-1. a 2. 

st. 
77. Vedomostná  súťaž  o vode - Modrá škola – 1. a 2. st. 
78. Krajské kolo – matematická olympiáda – 2. st. 
79. Majstrovstvá okresu v šachu- CVČ- ESKO – 2. st. 
80. Tanečná súťaž  v orientálnych tancoch –Pohyb bez bariér – Dom športu 1. a 2. st. 2x 
81. Minifutbalový  turnaj MC Donald cup- 1. st.  
82. OK biologická olympiáda – 2. st. 
83. Súťaž v skladaní hlavolamov- 1. st. 
84. Medzinárodná súťaž v orientálnych tancoch -2. st. 
85. Majstrovstvá kraja v šachu-2. st. 
86. OK dejepisnej olympiády – 2. st. 
87. OK geografickej  olympiády – 2. st. 
88. Turnaj vo vybíjanej – 2.st. 
89. Okresné kolo- Šaliansky Maťko-1. st. 
90. Krajské kolo dejepisnej olympiády – 2. st. 
91. Výtvarná súťaž- Ružinovská noc v knižnici- návrh loga knižnice- 1. st. 
92. Literárna súťaž Bratislava –Moje mesto-1. st 
93. Výtvarná súťaž -BBC  Ekológia očami detí o najkreatívnejšiu maľbu na múre-

Ekologická kancelária -1. a 2. st. 
94. Matematická súťaž- Skladajme  hlavolamy – ZŠ Pankúchova -1. st. 
95. Výtvarná súťaž- Práva očami detí – 1. st.  
96. Interaktívna výstava –Moje mesto- 1. st. 

 
 

 
 
j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 
 
Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 
Termín ukončenia 
realizácie 

Zdravá škola/Liga proti rakov/ MZ SR a MŠVVaŠ SR priebežne celý školský rok 
Správaj sa normálne KR PZ BA  priebežne celý školský rok 
Kým nie je neskoro CPPPaP priebežne celý školský rok 
Baterky na správnom mieste OZ Strom života priebežne celý školský rok 
Adamko-hravo-zdravo  MPCŠevčenkova+ MK SR priebežne celý školský rok 
Noc v knižnici Knižnica  2. polrok 2. polrok 
Červené stužky-Boj proti AIDS GY sv. Fr. z Asisi- Žilina priebežne celý školský rok 
Modrá škola OZ Mladí vedci Slovenska priebežne celý školský rok 
Tenis do škôl Tenisový zväz+ MŠ SR priebežne celý školský rok 
Mliečny program RAJO MZ  SR a MŠ SR priebežne celý školský rok 

Mesto,  kde žijem MÚ Ružinov Október 2012 Máj 2013 

Aktívne globálne školy OZ Človek v ohrození 1. polrok 1. polrok 

Florbal BSK Bratislava priebežne celý školský rok 

Srdce na dlani OZ Profkreatis priebežne celý školský rok 
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k)   Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI 
 
V školskom roku 2012/2013 nebola v škole vykonaná ŠŠI.    
 
 
 
l)     Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
1/ Priestorové podmienky školy 
 
Priestorové podmienky školy plne vyhovujú každodennej prevádzke výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Budova školy je dostatočne veľká, triedy sú svetlé, čisté, priestranné, vyhovujúce 
psychohygienickým potrebám žiakov /nové plastové okná, žalúzie, umývadlo, odpadkový 
kôš/. Avšak triedy v suteréne aj ostatné priestory po zateplení budovy školy začali výrazne 
vlhnúť a postupne prestávajú vyhovovať hygienickým normám. Sociálne zariadenia na 
všetkých 4 poschodiach sú zrekonštruované, a tiež sprchy, sociálne zariadenia a šatne pri 
telocvični. Vo všetkých soc. zariadeniach tečie teplá a studená voda. V škole využívame 20 
tried, telocvičňu, kuchynku,  knižnicu učiteľskú a žiacku, PC učebňu a  jazykové 
laboratórium, spoločenskú miestnosť, sklad učebníc, archív. Vyučujúci využívajú 1 zborovňu, 
a 11 kabinetov. Každá trieda má svoju priestrannú šatňu. Ďalej využívame: 3 kancelárie 
vedenia školy, kabinety školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa. 
 
2/ Materiálno-technické podmienky školy 
 

• Z fondu rodičovského združenia /RZ/ -OZ Trnávka sa každý rok zakúpia nové lavice 
a stoličky pre žiakov 

• dostatočné množstvo výpočtovej techniky /25 žiackych PC, 12 PC v administratíve 
a v kabinetoch, 9 notebookov, 2 interaktívne tabule, 7 dataprojektorov, 14 tlačiarní /, 
ktorá je priebežne dopĺňaná a modernizovaná, internet vo všetkých priestoroch školy  

• dostatočné množstvo kancelárskej techniky a audio a video techniky – ako učebné 
pomôcky pre žiakov 

• zabezpečovacie signalizačné zariadenie školy, videovrátniky v ŠKD 
• chýbajú odborné učebne – využívajú sa ako kmeňové triedy 
• vybavenosť nábytkom v niektorých triedach je nedostatočná, v dvoch triedach je nový 

nábytok,  kabinetoch a kanceláriách je dostatok nábytku,, avšak tento je zastaralý 
a opotrebovaný. Modernizácia je finančne nákladná a z rozpočtových zdrojov nie je 
možná. Finančné prostriedky z prenájmov sa zatiaľ čiastočne – minimálne využívajú 
na dôležitejšie rekonštrukčné práce, ale v budúcnosti počítame aj s touto možnosťou 
modernizácie  

• vybavenosť učebnými pomôckami je dostačujúca, zastarané pomôcky sa postupne 
vymieňajú za  modernejšie 

• zabudované 2 hádzanárske brány a 1 basketbalová konštrukcia na školskom ihrisku 
 
m)     Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

- sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za predchádzajúci 
kalendárny rok) 

 
n)     Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  
         školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
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V materiálno technickom zabezpečení: 
 

1. Postupná výmena dverí alebo vodovodných batérií v triedach  - nesplnené 
2. Výmena lavíc a stoličiek v dvoch triedach z fondu OZ – splnené 
3. Získanie väčšieho počtu  fin. prostriedkov na účet OZ – rovnaké množstvo 
4. Vymaľovanie 1 až 2 tried z fondu OZ – splnené 
5. Získanie 2 nových notebukov pre pedag. zam a vyučov. proces z projektov  -  splnené 
6. Získanie fin. prostriedkov z prenájmov – splnené 
7. Získanie finančného príspevku zo školského plesu - nesplnené 

      9.   Získanie väčšieho množstva fin. prostriedkov z OZ Trnávka – čiastočne splnené 
     10.  Odstránenie pozostatkov starého skleníka -splnené 
     11.  Zaizolovanie steny budovy školy proti vlhnutiu a odstránenie vlhkosti z vnútra budovy 
– 
            splnené 
     12.  Rekonštrukcia priestorov nad školskou jedálňou pre potreby školy- nesplnené 
     13.  Maľovanie kovového plota okolo školy- splnené 
     14.  Úprava a oplotenie školského areálu zo strany ulice Na križovatkách -splnené 
     15.  Výmena vchodových dverí a balkónov na budove školy za plastové -splnené 
     16.  Dokúpenie opotrebovaného inventáru  škol. jedálne a kuchyne, maľovanie kuchyne-  
splnené 
     17.  Maľovanie chodieb a vestibulu školy – splnené 
     18.  Získanie fin. prostriedkov z podaného  projektu Ružinova- nesplnené 
     19.  Rekonštrukcia areálu –školského ihriska- vybudovanie nového multifunkčného 

ihriska,  tartanovej bežeckej dráhy, pieskového doskočiska pre skok do diaľky – 
v súčasnej realizácii 

     20.  Zakúpenie pomôcok zo zdrojov OZ pre vyučovanie dejepisu, geografie, výukového 
softvéru pre všetky predmety z firmy Datakabinet- splnené 

     21.  Nákup CD prehrávačov pre výučbu jazykov - splnené 
      
      
Vo výchovno-vyučovacom procese: 
 

1. Získanie väčšieho počtu žiakov do školy – splnené  
2. Získanie väčšieho počtu  stravníkov ŠJ – nesplnené / zvýšenie poplatkov za stravu/ 
3. Získanie dobrých výsledkov Testovania žiakov 9. roč. zo SJL a MAT / na úrovni slov. 

priemeru /vzhľadom na intelektové schopnosti žiakov – nesplnené 
4. Získanie dobrých výsledkov skúšobného testovania 4. roč. KOMPARO v matematike 

a slov. jazyku – splnené /lepšie ako slovenský priemer/ 
5. Získanie popredné umiestnenia v súťažiach a olympiádach - splnené 
6. Zabezpečenie prevádzky školy bez sťažností  a úrazov – čiastočne splnené 
7. Zníženie ospravedlnenej a neospravedlnenej absencie žiakov oproti minulému šk. roku- 

nesplnené 
8. Zlepšenie celkového prospechu žiakov oproti minulému šk. roku- nesplnené/ na úrovni 

min. roku 
9. Spolupráca s mnohými organizáciami, podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní- 

splnené 
10. Spolupráca s KOOZ- splnené 
11. Dodržanie motta školy: Nadaných žiakov vyzdvihnúť, nepriebojných povzbudiť 

a žiakov so špecifickými poruchami učenia začleniť-   splnené 
12. Zachovanie počtu projektov, do ktorých je škola zapojená- splnené 
13. Zúčastňovanie sa väčšieho množstva súťaží  – splnené 
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14. Umožnenie ďalšieho vzdelávania pedagógov pre ich kariérny rast – splnené 
15. Zníženie počtu žiakov so zníženou známkou zo správania –nesplnené 
16. Zníženie počtu  žiakov opakujúcich ročník – splnené 
17. Zvýšenie počtu žiakov v školskom klube detí – nesplnené / zvýšenie poplatkov za pobyt 

žiakov v ŠKD/ 
18. Začlenenie problémových žiakov 1. stupňa do školskej integrácie - splnené  
19. Implementovanie alternatívneho spôsobu vyučovania do výchovno-vzdelávacieho 

procesu 
      ( využívanie CD- PC, jazykové laboratórium, interaktívnu tabuľu )- čiastočne splnené  

20. Zviditelňovanie školy pomocou médií, web. stránky, spoluprácou s obč. verejnosťou- 
splnené 

   
  o ) Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 
• dobré výsledky 
 
1. výtvarné súťaže 
2. zavedenie nového predmetu  v ŠkVP  „Zdravý život“  pre žiakov 5.  roč. 
3. zavedenie povinného predmetu v ŠkVP - anglický jazyk v 1. a 2. ročníku v počte 2 hod. 

týždenne 
4. športové a tanečné súťaže / popredné umiestnenia v súťažiach / 
5. environmentálne a humanitné  súťaže / dejepis, slovenský jazyk –popredné umiestnenia 

v súťažiach/ 
6. matematické súťaže /jednotlivci/ 
7. práca s integrovanými žiakmi 
8. počet aktivít a súťaží, do ktorých sa škola zapojila, alebo ktoré organizovala / 145 / 
9. počet individuálnych vzdelávaní, kurzov, seminárov a prednášok zamestnancov počas šk. 

roka / 30  typov / 
 

• nedostatky vrátane návrhov opatrení 
 

1. 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 

2. 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 

3. menší počet žiakov intelektovo nadaných 
4. väčší počet individuálne integrovaných žiakov /35 /- opatrenie: systematická práca 

škols. špec. pedag. a škols. psychológa + individuálny prístup učiteľov v spolupráci 
s CPPPaP a ŠPP 

5. 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 

      6.   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 
 
p)        ––––––––––– 
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II.   Ďalšie informácie o škole 
 
a) Psychohygienické podmienky 
 

1. dodržiavanie pitného režimu prostredníctvom mliečneho programu RAJO, nápojových 
automatov, školského bufetu 

2. dodržiavanie desiatovej prestávky a veľkej prestávky pre zdravý pohyb detí 
3. dodržiavanie BOZP, organizačného a pracovného poriadku 
4. rozvrh hodín žiakov a pedagógov spĺňa psychohygienické podmienky 
5. popoludňajšie vyučovanie obmedzené iba na 1 vyuč. hodinu – výchovné predmety 
6. každý rok sa uskutoční škola v prírode, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, zahraničný 

zájazd 
7. poskytujeme služby škol. špec. pedagóga, šk. psychológa a vých. poradcu žiakom 

a rodičom 
8. zrekonštruované všetky soc. zariadenia 
9. priestranné kabinety na prípravu a oddych ped. zamestnancov 
10. veľký areál školy - zdravý pohyb žiakov-2 hádzanárske bránky a 1 basketbalový kôš 
11. obedy zabezpečované šk. jedálňou 
12. každá trieda má svoju vlastnú šatňu 
13. návšteva kultúrnych podujatí, výlety, exkurzie žiakov 
14. posedenia a výlety zamestnancov pri rôznych príležitostiach- odbúravanie pracovného 

stresu 
15. hygienické potreby všetkých žiakov v každej triede 
16. samostatné triedy žiakov v ŠKD a samostatný areál hier pre žiakov ŠKD 
17. 2x do roka vykonaná deratizácia budovy školy a všetky revízne kontroly 
18. veľká telocvičňa s príslušným sociálnym zariadením a menšia cvičebňa v suteréne 

školy 
 
 
 
b) Voľnočasové aktivity školy 
 
 1.  poskytovanie záujmovej činnosti v šk. klube detí  ( ŠKD ):    
      Prevádzka :   ranná služba:                      6.30  – 8.00 hod 
                           popoludňajšia služba:       11.30 – 17.30 hod. 
 
Činnosť ŠKD  a vychovávateľky svojím pozitívnym vzťahom k žiakom, rôznymi aktivitami, 
súťažami, návštevami kultúrnych podujatí každoročne prispievajú k zlepšeniu výchovno– 
vzdelávacích výsledkov žiakov. Rozvíjajú materiálne zručnosti žiakov, upevňujú  zásady 
bezpečnosti a ochrany zdravia a etickej výchovy. Dohliadajú na pravidelnú účasť žiakov na  
krúžkoch na vzdelávacie poukazy a iných, dbajú na dodržiavanie základných hygienických 
návykov, slušné stolovanie a stravovanie, dodržiavanie disciplíny v šatniach a dbajú na pobyt 
detí na čerstvom vzduchu počas pobytu v ŠKD na školskom ihrisku. Udržiavajú s deťmi  
čistotu školského areálu. Pomáhajú rozvíjať kladné morálne a charakterové vlastnosti detí. 
V spolupráci s učiteľmi a  rodičmi pomáhajú pri príprave na vyučovanie. Počas šk. roka 
nakupujú nové pomôcky. Vychovávateľky uskutočnili so žiakmi v ŠKD počas roka niekoľko 
aktivít napr.: 
-besedovali na témy: Svetový európsky deň bez áut 
                                  Ľudské práva pre deti- 5 zásad -5x 

                Sviatok patróna ochrancu prírody,  zvierat a vtákov / sv.František z 
Assisi / 

                                  protidrogová prevencia 
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                vitamíny 
                novoročné predsavzatia 
                starostlivosť o zvieratá v zime 
                   pravidlá cestnej premávky 
                základy slušného správania – sebadisciplína, tolerancia 
                dopravná výchova –   Bezpečnosť na cestách 
                Maťko a jeho najbližší – Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
                deti a sladkosti 
                Mesiac úcty k starším  

 
- absolvovali vychádzky:  do okolia školy s pozorovaním a kreslením prírody, 
                                          návštevu cintorína- spomienka na zosnulých 
                                          návštevy knižnice v Trnávke 
- uskutočnili a zhohovili: výstavu plodov jesene- Jesenná fantázia 
                                         jesennú výzdobu tried a chodieb  
                                         šarkaniádu – mesiac so šarkanmi 
                                         súťaž- Vtipnejší vyhráva 

                        hry na rozvoj matematickej predstavivosti 
                        burza hračiek 
                        súťaže v spoločenských hrách 
                        kresbu na plagát- Jesenný strom 
                       výroba vianočných výrobkov a pohľadníc 
                        relaxačné chvíľky – otužovanie detí 
                       návšteva nákupného centra Baumax 
                       hry na snehu, stavanie snehuliakov 
                       príprava darčekov pre budúcich prvákov 
                      didaktické hry na rozvoj vnímania pozornosti pamäti 

                                        vianočné a veľkonočné ozdoby a svietniky a vyzdobili nimi triedy 
a chodby 

                       počúvali vianočné koledy, zvyky a tradície     
                      vianočný karneval,  
                      obdobie fašiangov, výroba masiek,  fašiangový karneval 
                      výzdoba spoločných priestorov 
                      výroba darčekov – Valentín 
                      kŕmidlá pre vtáčikov 
                      hry na rozvoj motoriky 
                           hry na snehu 
                      urob dobrý skutok , denné vyhodnotenie 
                      čítanie rozprávok na pokračovanie 
                      súťažné popoludnie s knihou 
                      jar očami detí – výstava na chodbe 
                           umelecké veci z drôtu 
                      Mesiac lesov – kvíz 
                      veľkonočné tradície – rozhovor 
                      výroba veľkonočných výrobkov 

                            výzdoba priestorov ŠKD a školy- k Veľkej noci  
                      tvorivé dielne – práca s odpadovým materiálom 
                      lisovanie jarných kvetov 
                     športové súťaže medzi oddeleniami 

                           jarné upratovanie v okolí školy 
                     zmyslové aktivity 
                     vesmír očami detí – kresba plagátu 
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                     Deň matiek – výroba jarných kvetov v črepníku -darčekov pre 
mamičku 
                     rôzne predmety z plodov 
                  „ Pôda a jej obyvatelia“ – sledovanie, pokus s dážďovkou 
                     presádzanie kvetov 
                     ozdoby na stromček z marcipánu 

                           súťaživé športové hry na školskom ihrisku 
                     vedomostný kvíz 
                    MDD – zábavné popoludnie s deťmi z MŠ 
                     športové a kolektívne hry na ihrisku 
                     realizácia projektu Srdce na dlani 
                    školu v prírode 

                                      predmety zo sadrových odliatkov 
                                      zapojili sa do celoškolskej akcie–Týždeň zdravej výživy a Deň ovocia 
a 
                                                                                                                                      zeleniny 
                                     uskutočnili vianočné posedenia pri sviečkach a Mikulášska diskotéka,  
                                    využívali audiovizuálnu techniku a PC 
 
2.  zabezpečovanie prevádzky 19 krúžkov záujmovej činnosti na vzdelávacie poukazy a 4 
krúžkov  Súkromných umeleckých škôl:  
Florbal I, II, Kultúrno-poznávací, Orientálne tance I a II, Konverzácia v ANJ, Práca s PC I,  
II, 
Poznaj svoje mesto ,  Výtvarný ateliér,   Pytagoras, Tenisový I, II,  S batohom po Bratislave, 
Pohybové hry, Šikovníček,  Maliarik, Výtvarno-čitateľský, Fotografický, Spevácko-tanečný I, 
II,  Turistický, Hudobná náuka- klavír, gitara, flauta, keyboard 
Počet žiakov v krúžkoch  na vzdelávacie poukazy:  231 
Počet žiakov vo všetkých  krúžkoch : 341  
/Niektorí žiaci absolvovali aj 2 krúžky/   
 
 
c)  Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 
 

1.   prenajímanie telocvične 
2. prenájom zubnej ambulancie – ošetrovanie detí a ostatnej verejnosti 
3. päťkrát do roka – aktívy rodičovského združenia, dva až trikrát do roka – stretnutia 

Rady školy 
4. MDD, Škola v prírode, lyžiarsky výcvik  s rodičovským sponzorovaním 
5. získavanie fin. prostriedkov od rodičov na účet OZ Trnávka  
6. získanie finančných prostriedkov na darovací účet školy 

 
d )   Vzájomný vzťah medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými   a právnickými 
        osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 

1. každá konzultácia s rodičmi je vedená v priateľskej atmosfére bez konfliktov a vedie 
k úspešnému riešeniu problému s kompromisným stanoviskom 

2. trpezlivý prístup k deťom a rodičom, sústavné pôsobenie na rodičov, zmena 
povedomia rodičov pozitívnym smerom 

3. spolupráca s  Občianskym združením  Trnávka a Radou rodičov 
4. príprava kultúrneho programu pre rodičov a verejnosť: Deň matiek, Klub dôchodcov, 

vianočný večierok 
5. spolupráca s MŠ Piesočná a Rádiová v Trnávke 
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6. spolupráca s klubom dôchodcov v Trnávke 
7. spolupráca s miestnou knižnicou v Trnávke a Ružinove 
8. spolupráca so SEV pri MÚ Ružinov 
9. spolupráca s KR PZ BA II  na projektoch  -Správaj sa normálne a Póla radí deťom 
10. spolupráca s Colným riaditeľstvom Bratislava 
11. spolupráca s CVČ ESKO na súťažiach, olympiádach, športových a voľnočasových 

aktivitách, v detskom parlamente 
12. spolupráca s CPPPaP v BA  pri integrácii žiakov, na projektoch Kým nie je neskoro, 

Protidrogovej prevencie, Prevencii kriminality, začleňovaní žiakov a ich reedukácii 
13. spolupráca so ZSOŠ chemickou a inými SŠ v BA pri orientovaní žiakov  8. a 9. roč. 

na ďalšie štúdium a príprave na chem. olympiádu 
14. spolupráca s UPSVaR-om v BA  pri riešení závažných vých.- vzdelávacích  

problémov žiakov 
15. spolupráca s DK Ružinov účasťou na kultúrno-vzdelávacích podujatiach žiakov 
16. spolupráca s MPC Ševčenkova a MPC Tomašíkova  v Bratislave na ďalšom 

vzdelávaní pedagogických zamestnancov 
17. spolupráca s MÚ Ružinov vo všetkých oblastiach riadenia školy 
18. spolupráca s dopravným podnikom 
19. spolupráca s redakciou časopisu ADAMKO- prispievanie  školského psychológa do 
časopisu pracovnými stránkami  

20. spolupráca s rádiom EXPRES, ružinovskou televíziou a časopisom Ružinovské ECHO 
na propagácii školy 

21. spolupráca s Ligou proti rakovine pri Dni narcisov 
22. spolupráca so súkromnými umeleckými školami ART PEGAS a Ružová dolina na 

krúžkovej činnosti 
23. spolupráca so súkromnou školou Waldorfskou na poskytovaní stravy 
24. spolupráca s UNICEF-om na projektoch 
25. spolupráca s RAJO-m, dodávateľom ovocia a štiav- Dunajská Lužná 
26. spolupráca s firmou Datakabinet a Komensky na dodávaní výukového softvéru 
27. spolupráca s BSK Bratislava a OZ Profkreatis na projektoch 
28. spolupráca s Paneurópskou vysokou školou – filozofickou fakultou, pre ktorú sme po 

dobu 5 rokov cvičnou školou pre študentov 
29. spolupráca s Ružinovským športovým klubom na šport. súťažiach 
 

 
 
V pedagogickej rade prerokované dňa :  30. 8. 2013 
 
Rade školy predložené dňa :   2. 9. 2013 
 
Podpis predsedu rady školy :  
 
Schválené zriaďovateľom dňa :                        uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti  
 
Bratislava – Ružinov  č.:  
 
V Bratislave dňa :  2. 9. 2013 
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                                                                                                       Podpis riaditeľa školy                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Príloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           
 
 
                         
 
                       Vyjadrenie Rady školy 
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      Základná škola, Vrútocká 58,  821 04 Bratislava 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa  2. 9. 2013  bola oboznámená so správou o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013 a berie ju 
na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava  2. 9. 2013                                                              Mgr. Iveta Matulová 
                                                                                                 predseda rady školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 
                                                                                                                              Príloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
      Súhrnná správa o hospodárení za rok  2012  
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Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava 
 
      Miestny úrad Bratislava- Ružinov 
      Ing. Mária Navrátilová 
      Mierová 21 
            827 05 Bratislava 
 
               Bratislava dňa 15.3.2013 

 
 

Rozbor hospodárskej činnosti 
Úvod : 
 
 Základná škola poskytuje základné vzdelanie v územnej pôsobnosti Miestneho úradu, 
zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami 
vlastenectva, humanity, demokracie  poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, 
telesnú, ekologickú a náboženskú výchovu žiakov. 
 Počet tried pre školský rok  2011/2012 je 24 a počet žiakov je 320. V škole sa 
nachádzajú triedy o rozmere cca 100 m2  - všetky sa využívajú na vyučovanie, ďalšie priestory 
– sociálne zariadenia, zborovňa, kancelária tajomníčky, riaditeľky, zástupkyne pre I. stupeň 
a ekonómku, miestnosť zástupkyne pre II. stupeň, telocvičňa, zborovňa, spoločenská 
miestnosť, knižnica, kancelária psychológa školy, špeciálneho pedagóga a výchovného 
poradcu. Kapacitné priestory školy sú využívané na 100%. 
 
1. Plnenie ukazovateľov plánu rozpočtu : (tab. č. 3) 
 
Plán práce 
     - stav zamestnancov k 31.12.2012 je :    43,85  
     - z toho  – pedagogickí zamestnanci:    23,24 
                  -  nepedagogickí zamestnanci   8,7 
  -  ŠKD – počet pracovníkov :     5,24 
  -  ŠJ – počet pracovníčok :        6,66 
 
B. Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, služobné príjmy a ostatné   osobné 
vyrovnania, priemerná mzda za  rok 2012: 
 
Škola: 
Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy za rok 2012 bolo využité na 100 %. Čerpanie 
finančných prostriedkov pre platy bolo v celkovej sume 285 924,13 €, na odvody  99 199,01 
€. Na vzdelávacie poukazy sme na osobné ohodnotenie pracovníkov použili sumu  4422,- € 
a na odvody 1572,- €. Priemerná mzda  pre pracovníka bola 559,- €. 
 
ŠKD: 
 Pre ŠKD bol stanovený rozpočet, v  roku 2012, kde bolo stanovené na mzdy 39 693,93 
€  na odvody 14 016,62 €. 
Čerpané bolo: tarifné platy suma 39 693,93  €, čo činí  100 % a odvody 14 016,62 € čo činí 
100%. 
 
Školská jedáleň: 
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        Pre ŠJ bol stanovený rozpočet a to na mzdy 35 096,04 €, čerpané bolo  35 096,04  €, čo 
činí 100 % a na odvody 11 587,07 € a čerpané bolo 11 587,07 € čo činí 100 %.  
 
C. Čerpanie finančných prostriedkov na dohody za rok 2012: 
 
Pre rok 2012 bol daný rozpočet pre školu na dohody 1902,- € a čerpané bolo 1902,- €. Pre 
ŠKD bol rozpočet daný 1437,-€ a čerpané bolo 1437,- €. Pre ŠJ bol stanovený rozpočet 
248,02 € a čerpanie bolo 248,02 €. 
 
2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu (tab. č. 1):  
 
A. Príjmy: 
Celkovo príjmy predstavovali: 
- za prenájom nebytových priestorov – 
  212 003 za  rok  2012 sumu  :                15 832,-€  
- školné ŠKD - 223 002 za rok 2012  sumu                       14 550,- €  
- stravné  – 223 003 za  rok 2012 55 % zo zákona sumu               15 400,- €  
- úroky z finančného hospodárenia, 243 predstavovali          43,36 €  
- iné nedaňové príjmy 292027        1 116,44 € 
- dary a granty 311        15 933,- €  
 
B. Výdavky prevádzkové: 
 
Škola: 
 
Finančné prostriedky pre školu na  rok 2012 boli stanovené vo výške 65 846,66 €, čerpanie 
bolo vo výške 66 566,48 €, čo predstavuje 101,1 %. Prostriedky boli využité účelne, len na 
nevyhnutný chod školy  a to v prevažnej miere na energie, materiál a služby, údržbu a ostatné 
tovary a služby. Za rok 2011 sme mali preplatok na energiách – elektrine celkovú sumu 
999,94 € pre školu. Za rok 2011 mala škola nedoplatok na plyne 3 350,89,- €, nakoľko nám 
SPP stanovila  nízke preddavky a školská jedáleň 785,39 €. Na vzdelávacie poukazy bolo 
čerpané na energie v celkovej sume 0,- €. Z darovacieho účtu sme čerpali peniaze v celkovej 
výške 1930,- €, ktoré boli použité účelovo na školenie pre pedagogických zamestnancov 
školy. Škola dala vypracovať projektovú dokumentáciu na vyregulovávanie kúrenia 
v celkovej sume 3120,- €, ktoré nám miestny úrad preplatil. Na konci roku nám omylom 
zaslal nájomca za prenájom telocvične na energie v celkovej sume 116,50 € na príjmový účet 
školy, čím nám vznikol prečerpanie účtu o sumu 58,60 €. 
 
 
Čerpanie príjmov za prenájom : 
 
 Celkovo bola poskytnutá dotácia z prenájmových príjmov za  rok 2012 suma 
11 820,60 €. Peniaze boli  použité na energie. 
 
ŠKD: 
 Rozpočet pre ŠKD bol vo výške 7 149,92,- €. Väčšinou sa čerpali len na doplnenie 
učebných a kompenzačných pomôcok pre deti do ŠKD. Finančné prostriedky boli použité aj 
na uhradenie elektronického vrátnika pre vyberanie detí z ŠKD. Peniaze boli využité účelne. 
Celkovo bolo čerpanie na úrovni  100 %.  
 
ŠJ: 
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Pre   školskú   jedáleň   pre  rok 2012  bol   stanovený   rozpočet  vo   výške 
 20 396,19 €. Za rok 2012 bolo čerpané  na energie, maľovanie priestorov jedálne a kuchyne, 
čistiace potreby. Ostatné finančné prostriedky boli využité len na nevyhnutný chod jedálne. 
Celkovo za  rok bolo čerpanie na úrovni 100 %. Finančné prostriedky školská jedáleň čerpala 
aj z darovacieho účtu (Waldorfská škola), z ktorých zakúpila nové kuchynské vybavenie, čím 
sa trochu zmodernizovala.  Na konci roku sa zakúpili spotrebiče, ktoré boli zahrnuté ako 
kapitálové výdavky celkovej sume 5304,- € 
 
 
Nemocenské dávky 
 
642015   nemocenské dávky       1307,05 € 
 
Na hmotnú núdzu bola dotácia z MÚ Ružinov vo výške 466,65 €. 
 
Položkovite : 
 
642026 – na učebné pomôcky        99,60 € 
642026 – strava         367,05 €   
 
 
 
3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov: 
 
 Škola nevykazuje žiadne neproduktívne náklady. 
 
4. Využívanie hmotného a nehmotného investičného a drobného hmotného majetku, 
materiálových zásob, stav a pohyb pohľadávok a záväzkov: 
 
 
A. využívanie, stav a pohyb majetku počas roka : 
 
 Počas celého školského roku sa majetok školy využíva na 100%, nielen vo 
vyučovacom procese, ale aj v prevádzke  školy. 
 
B. stav a pohyb pohľadávok a záväzkov : 
    
 Škola nevykazuje pohľadávku  
 
Záväzky školy k 31.12.2012 
 
3311 – zamestnanci         38 695,02 € 
336 – poisťovňa            25 224,45 € 
3421 – daň                6 875,77 € 
379 – iné záväzky            18 061,85 € 
 
5. Fondy účtov organizácie : 
 
A. Sociálny fond : 

Počiatočný stav k 1.1.2012  1 251,94 € 

Tvorba : povinný prídel :   3 849,84€ 
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Spolu :      5 101,78 € 

 

Čerpanie : Na závodné stravovanie 1 001,60,- € 

                  Ostatné čerpanie                 2 348,67  € 

Zostatok :     1 751,51 € 

 
 
 
 
B. Účty organizácie : 
 
Stav účtov organizácie k 31.12.2012 
 
1. Príjmový účet :                      132,04 €      
2. Výdavkový účet :                     - 50,86 € 
3. Depozitný účet             55 937,52 € 
4. Účet školskej jedálne               16 117,23 € 
5. Mimorozpočtový účet           378,76 € 
 
Záver : 
 
 Celkovo môžeme zhodnotiť čerpanie účelovo pridelených finančných prostriedkov 
ako efektívne. Finančné prostriedky boli použité len na nevyhnutnú prevádzku školy, ŠKD 
a ŠJ.  
 
 
 
 
 
 
       ––––––––––––––––––––––– 
          RNDr. Darina Bezáková 
        riaditeľka školy 
 
 
 
 
Správu vypracovala:  Mertinyáková 
 
 
 
 
 

         Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospo dárskej činnosti    
             
             
Základná škola, Vrútocká 58, BA  Tab. č. 1           
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Ukazovateľ Upravený 
rozpočet v 
roku 2012 

Skutočnosť 
k 

31.12.2012 
v € 

% 
plnenia 

         

1. Príjmy spolu 62829  57002,67 90,72          

poplatky a platby z predaja a služieb 
               

v tom:podpoložka 223002 14550 16774,66 115,28          

podpoložka 223003 15400 11314,61 73,47          

príjem z prenájmu 212 15832 11820,6 74          

úroky z dom.úverov, vkladov 243 0 43,36            

iné nedaňové príjmy 3142 1116,44 35,53          

granty 13905 15933 114,58          

2. Odvod príjmov M Č   56870,63            

                 

3. Výdavky spolu                

bežné výdavky 594314,24 595831,69 100,17          

kapitálové výdavky 9149,9 9149,9 100          

vo výdavkoch je zahrnuté aj 
čerpanie prostriedkov v roku 2012, 
hmotná núdza       

         

4. Dotácie M Č   604930,73            

na prevádzku mzdy a odvody 603464,14 604464,08 100,24          

na hmotnú núdzu   466,65 0          

                 

             
             
             
Vypracoval: Mertinyáková             
             

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vyhodnotenie čerpania rozpo čtových prostriedkov 

Základná škola, Vrútocká 58,BA   
   tabuľka č.2 

Ukazovateľ Upravený rozpočet 
2012 v € 

Skutočnosť k 31.12.2012 v € % plnenia 

200 Nedaňové príjmy 62829  57002,67 90,72
Z toho:   
212 príjem z prenájmu 15832 11820,6 74
223 poplatky a platby z predaja a 
služieb 
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223002 Za jasle, materské školy a 
šk.druž 

14550 16774,66 115,28

223003 Za stravné 15400 11314,61 73,47
240 Úroky z dom. úverov a vkladov 0 43,36 
292 Ostatné príjmy 3142 1116,44 35,53
311 - dary 13905 15933 114,58
600 Bežné výdavky 593006,69  595365,04 100,17
Z toho:   
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a 
ost.os.vyr. 

364805,11 365136,1 46,75

Z toho:   
611 Tarifný plat vrátane náhrad 313561,61 313561,61 100
612 Príplatky 26969,13 26969,13 100
614 Odmeny 18629,32 18629,32 100
616 Vyrovnanie k platu 5645,05 5976,04 105,86
620 Poistné zamestnancov a NÚP 126374,7  126374,7 100
630 Tovary a ďalšie služby 101826,88  103854,24 123,58
Z toho:   
631 Cestovné náhrady 93,4 93,4 100
632 Energia, voda a komunikácie 48970,84 49690,66 125,67
v tom:   
elektrická energia 20549,47 21549,4 100
plyn 22517,16 22237,05 98,75
tepelná energia 0 0 
vodné, stočné 3691,7 3691,7 100
telefon 2212,51 2212,51 100
633 Materiál  18462,99 18462,99 100
634 Dopravné  0 
635 Rutinná a štandardná údržba 11866,85 11866,83 100
636Nájomné za prenájom 196,38 196,38 100
637 Služby 22236,42 22236,43 100
642 Odchod., odstup., úraz, PN do 10 
dní 

1307,55 1307,55 100

   
700 Kapitálové výdavky 9149,9  9149,9 100
Z toho:   
710 Obstaranie kapitál.aktív 9149,9  9149,9 100
Z toho:   
713 Nákup kanc.strojov,prístr.,a 
zariadení 

9149,9 9149,9 100

716 Prípravná a projektová dokumentácia  
717 Realizácia stavieb a ich.techn.zhodn.  
718 Rekonštrukcie a modern.stroj.a zar.  
Príspevky v hmotnej núdzi 0  466,65 
Kultúrne poukazy   

   
Výdavky spolu 603464,14 604981,59 103,73
Z toho: 26980,44  
Použitie prostriedkov z dar. účtu 15207,1 15207,1 100
Použitie navŕšenia rozpočtu z príjmov 11773,34 6526,93 100
 
Vypracoval:Mertinyáková 
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                                     Vyhodnotenie čerpania mzdových nákladov  
 
Základná škola, Vrútocká 58 BA                                                                                 Tab.č.3   
 

Ukazovateľ Merná jednotka Upravený 
rozpočet 2012 

Skutočnosť k 
31.12.2012 v € 

% plnenia 

Tarifné platy € 313561,61 313561,61 100 

Príplatky € 26969,13 26969,13 100 

V tom: osobný príplatok € 7523,05 7523,05 100 

Odmeny € 18629,32 18629,32 100 

v tom jubilejné odmeny €    

Mzdové prostriedky 
spolu 

€ 359160,06 359160,06 100 

Priem.prep.počet zam. osoby 44,14 44,14  

Priemerná mzda € 678,06 678,06  

 
 
Vypracoval: Mertinyáková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Zúčtovanie finan čných vz ťahov so zria ďovate ľom za rok 2012  
 

1. Výdavkový ú čet č. 1640305253/0200 
- dotácia – prevod na výdavkový účet z MU:       604 930,73 €   
- výdavky za rok 2012                    604 981,59 € 
   v tom mimorozpočtové                      31 230,45 €   
            z odvedených príjmov za prenájom                         28 706,28 € 
            z rozpočtu MÚ:            11 464,80 € 
  kapitálové z MÚ:              3 120,- € 
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           konečný stav účtu k 31.12.2012 :              - 50,86 €
  
- odvod na MÚ Ružinov dňa : 
 
 

2. Príjmový ú čet  č. účtu 1640298655/0200 
           -  odvody príjmov v r. 2012 na účet MÚ Ružinov            56 870,63 € 
 -  plnenie príjmov                57 002,67 € 
 -  KS účtu k 31.12.2012                     132,04 € 
 - odvod na účet MÚ Ružinov dňa: 28.01.2013.         132,04 € 
 - Zostatok na účte :                         0,- € 
 

3. Depozitný ú čet  č. účtu 1745252055/0200 
           - prevod z účtu 1640305253/0200 dňa 31.12.2012               55 937,52 € 
 - konečný stav účtu k 31.12.2012 :            55 937,52€ 
 - úhrady dňa 4.1.2012– mzdy, odvody do poisťovní              55 937,52 € 
 - zostatok na účte :                        0 ,- € 
 
    4  . Darovací ú čet    č. účtu: 24368568530200   

Konečný stav k 31.12.2012         378,76 € 
             

5. Účet školská jedále ň  č.ú. 1645947853/0200 
     - konečný stav účtu k 31.12.2012             16 117,23 € 

     
6. Sociálny fond   č. účtu 1640321456/0200 

       Počiatočný stav k 1.1.2012     1 251,94 € 

Tvorba : povinný prídel :      3 849,84€ 

Spolu :         5 101,78 € 

Čerpanie : Na závodné stravovanie    1 001,60,- € 

           Ostatné čerpanie                       2 348,67  € 

Zostatok :        1 751,51 € 

 
V Bratislave dňa 11.3.2013 
 
 
 
Vypracoval : Mertinyáková         Schválil :    RNDr. Darina Bezáková 

                         riaditeľka školy 
 
 
 
                      Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
 
 

 
 
 
Zúčtovanie finančných vzťahov v rámci rozpočtového provizória 

k rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Predkladá: RNDr. Darina Bezáková – riaditeľka školy 

 
 
Spracoval: Viera Mertinyáková, ekonómka 

 
  
 
 V Bratislave, dátum 14.3.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  

Zúčtovanie poskytnutej dotácie v rámci rozpočtového provizória  
 
Prenesený výkon štátnej správy: 
          v € 

 
Ukazovateľ 

Rozpočtové 
provizórium 

(rozpočet 2012) 

Skutočne poskytnutá  
dotácia  

do 31.1.2013 

Skutočné výdavky počas 
rozpočtového provizória  

do 31.1.2013 
Bežné výdavky       457 693.14 33 985 2929,31 
Kapitálové výdavky 3120 0 0 
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Spolu 460 813,14 33 985 2929,31 
    
 Originálne pôsobnosti: 

          v € 
 
Ukazovateľ 

Rozpočtové 
provizórium 

(rozpočet 2012) 

Skutočne poskytnutá  
dotácia 

do 31.1.2013 

Skutočné výdavky počas 
rozpočtového provizória  

do 31.1.2013 
Bežné výdavky       136621,10 2383 1770,67 
Kapitálové výdavky 6029,90 0 0 
Spolu 142 651 2383 1770,67 

         
II. Zúčtovanie príjmov v € 

• rozpočet príjmov (rozpočet 2012)    62 829,- € 

• skutočne dosiahnuté príjmy     57 002,67 € 

• odvedené do rozpočtu zriaďovateľa v roku 2013    56 870,63 € 

• zostatok (neodvedené príjmy)            132,04 € 

III. Obstaranie dlhodobého majetku v € 
• z vlastných zdrojov       0,- € 

• z poskytnutého kapitálového transferu z MČ        3 120,- € 

• z mimorozpočtových zdrojov          6 029,90 € 

 

IV. Stavy bankových účtov v € 
                Výdavkový účet                                                                         - 50,86 € 

Príjmový účet                                                                               132,04 € 
Sociálny fond                                                                            1 751,51 € 
Účet ŠJ                                                                                    16 117,23 €   
Depozitný účet                                                                        55 937,52 € 
Mimorozpočtový účet                                                                 378,76 € 

  
V. Stav záväzkov, z toho po lehote splatnosti v €                             0.- € 
  

    336 poistné             19 871,39 € 
     342 daň               4 534,08 € 
     379 zrážky, hosp. výsledok          23 088,63 €  

    331 obstávky            31 430,62 € 
 
VI. Stav pohľadávok, z toho po lehote splatnosti v €                      0,- € 
  
 



Komisia školstva, kultúry a športu 
 

 
 
 

Stanovisko 
 

k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov za školský rok 2012/2013 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 12. 9. 2013 prerokovala Správu 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl  
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov za školský rok 2012/2013 
 
A/                                                          berie na vedomie 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov za školský rok 2012/2013 
 
 
B/                                                               odporúča 
 
predložený materiál schváliť v MZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Ing. Pavol  Šmilňák, v. r. 
                                                                                                         predseda komisie      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 13 9. 2013  
Zapísala Mgr. Bartáková, v. r. 


	Materiál do MR-Správa o vých.vzd. činnosti ZŠ
	Borodáčova-správa
	Drieňová-Správa
	Kuliškova-správa
	Medzilaborecká - správa
	Mierová Sprava 2012-13
	Nevädzová-správa
	Ostredková-Správa
	Ružová dolina-správa
	Vrútocká-správa
	Stanovisko Správa o činnosti ZŠ 2013

