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         Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 
 č. 241/XIV/2012 referát metodiky škôl a školských zariadení vypracoval informatívnu správu 
„Porovnanie dosiahnutých  výsledkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2011/2012.“ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1. 
stupeň 

  2. 
stupeň

  1. a 2. 
stupeň 

  

 trieda žiaci ž./tr. trieda žiaci ž/tr. trieda žiaci ž/tr. 
Nevädzová 16 361 22, 6 13 297 22, 85 29 658 22, 69 
Drieňová 15 287 19, 1 12 251 20, 92 27 538 19, 93 
Ostredková 12 254 21, 2 12 255 21, 25 24 509 21, 21 
Mierová 14 286 20, 4 9 184 20, 44 23 470 20,43 
Vrútocká 10 182 18, 2 8 136 17 18 318 17, 67 
Kulíškova* 12 170 17, 6 9 170 18, 89 17 311 18, 29 
Borodáčova 4 81 20, 3 9 156 17, 33 13 237 18, 23 
Medzilaborecká 6 98 16, 3 6 121 20, 17 12 219 18, 25 
Ružová dolina 5 80 16 5 75 15 10 155 15, 5 
Spolu: 94 1799 19, 13 83 1645 19, 8 173 3415 19, 73 
 
* v ZŠ Kulíškova je na 1. stupni základnej školy v každom ročníku špeciálna trieda, sú 
   v tabuľke zahrnuté 

 
 
Školský klub detí  
 
ŠKD pri ZŠ Počet oddelení Počet detí 
Nevädzová 15 337 
Drieňová 12 284 
Mierová 12 272 
Ostredková 12 239 
Kulíškova * 7 141 
Vrútocká  5 131 
Medzilaborecká 4 100 
Borodáčova  3 76 
Ružová dolina 3 70 
spolu 73 1650 
 
 
Počet pedagogických zamestnancov školy  
 

ZŠ Pedagogickí 
zamestnanci 
/fyzický stav/ 

Počet pdg. 
zamestnancov  
(Prepočítaný stav na 
celé úväzky) 

Počet pdg. zamestnancov  
na 1 žiaka  

Nevädzová 59 57,51 11,44 

Drieňová 55 50,19 10,70 

Ostredková 49 47,55 10,70 

Mierová 42 41,98 11,19 

Kulíškova 30 30,81 10,09 



Vrútocká  28 28,52 11,15 

Borodáčova  25 19,10 12,40 

Medzilaborecká 21 20,76 10,54 

Ružová dolina 17 15,00 10,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapacitné možnosti jednotlivých škôl sú zrovnateľné. Výnimku tvorí ZŠ Mierová a ZŠ 
Medzilaborecká, kde sú triedy s menšou plošnosťou a Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva tu  povolil nižšie počty žiakov, ako uvádza školský zákon. 
Rozdiely v počte žiakov okrem iného spôsobuje aj meno školy v povedomí občanov 
Bratislavy, napriek tomu, že školský vzdelávací program majú základné školy vypracovaný  
v súlade s  OSCED 1 na zrovnateľnej úrovni.  
Odbor školstva (ďalej len OŠ) chce poukázať na prácu vedenia a pedagógov ZŠ 
Medzilaborecká, ZŠ Mierová a ZŠ Vrútocká, ktorí vykladajú zvýšené úsilie  pre zviditeľnenie 
svojich škôl v očiach rodičovskej verejnosti. Ich úsilie už prináša svoj  výsledok. Týmto 
školám sa už podarilo zaškoliť vyššie počty školopovinných detí ako v predchádzajúcich 
školských rokoch. Uvedené nemôžeme zatiaľ konštatovať na ZŠ Borodáčova a Ružová 
dolina. 
 
Od počtu žiakov 1. stupňa ZŠ sa v priamoúmerne odvíja i začlenenie žiakov do školského 
klubu detí. 
 
Stanovený prepočet počtu učiteľov na 1 žiaka základnej školy vyjadruje koeficient 12,3 žiaka 
na 1 učiteľa školy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ZŠ Kontrola  ŠŠI vykonaná 
v  období 

Opatrenia, ktoré vyplynuli 
z kontroly 

Borodáčova    

Drieňová Komplexná inšpekcia 
6.2.2012 – 10.2.2012 

- neboli zapracované v ŠkVP  osnovy 
  predmetu telesná a športová výchova na  
   druhom stupni zš,  
-stanoviť presné kritériá na klasifikáciu žiakov, 
- zverejňovať pohybovú výkonnosť žiakov, 
- rozvíjať digitálnu gramotnosť žiakov, 
- implementovať do ŠkVP Národný štandard 
  finančnej gramotnosti, 
- vytvoriť predmetovú komisiu výchovných  
  predmetov 

Kulíškova   

Medzilaborecká   

Mierová   

Nevädzová   

Ostredková Tematická inšpekcia  
16, - 19.9.2011 

Kontrola potvrdila silné stránky školy v oblasti 
uplatňovania výchovy k ľudským právam a 
dobrý rozvoj sociálnych kompetencií 

Ružová dolina   

Vrútocká    

ŠkVP – školský vzdelávací program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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



3. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  
 
Matematika 

 
          Testovanie 9 - 2012 
  

ZŠ Matematika percentil školy* 
 % úspešnosti 
  

SR – priemerná 
 %-uálna úspešnosť 

57,54  

   

Drieňová 74,80% 94 

Borodáčova  69,02% 86,47 

Nevädzová 65,71% 79,85 

Ostredková 65,51% 79,09 

Mierová 62,29% 70,05 

Vrútocká  60,23% 63,42 

Medzilaborecká 59,80% 61,42 

Ružová dolina 43,63% 13,25 

Kulíškova 42,83% 12,08 

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

              Testovanie 9 - 2012 
  

ZŠ Slovenský jazyk percentil školy 
 % úspešnosti 
  

SR – priemerná 
 %-uálna úspešnosť 

54,47  

   

Mierová 67,17% 93,58 

Drieňová 64,64% 90,25 

Medzilaborecká 61,76% 83,75 

Ostredková 61,71% 83,52 

Nevädzová 58,76% 74,15 

Borodáčova  58,54% 73,17 

Vrútocká  51,82% 39,3 

Kulíškova 49,47% 29,25 

Ružová dolina 45,56ˇ% 15,42 

 
 
 



Uvedené výsledky spracoval Národný ústav certifikovaných meraní pre všetky školy SR. 
Z pohľadu OŠ a riaditeľa školy je v tejto oblasti dôležité, aby klasifikácia žiakov za dané 
obdobie bola v súlade s výsledkom žiakov v Testovaní – 9. 
Vyhodnoteniu výsledkov testovania sú v zmysle pokynov OŠ povinní venovať pozornosť na 
predmetových komisiách na jednotlivých školách, z analýzy dosiahnutých výsledkov vyvodiť 
opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov a dosiahnutie lepšieho výsledku.  
Objektívnym faktorom je  stav  a úroveň detskej populácie v danom ročníku a societa 
zaškolených detí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Najvýznamnejšie projekty a aktivity školy  
 

ZŠ Najvýznamnejšie projekty  
a aktivity školy  

Drieňová - Škola podporujúca zdravie  
- Comenius – PUPILS- žiaci bojujúci o zelenšiu
   školu (medzinárodný projekt) 
- Snehulienka a 7 dobrovoľníkov (Aces) 
- Komunikácia – kľúč ku riešeniu konfliktov      
  (Aces) 
- Školské ovocie (MŠVVaŠ SR) 
-  Mliečny program (MŠVVaŠ SR) 
-  Európska značka jazykov (SAAIC) 
-  projekt SME (denník SME) 
 
- Každoročný organizátor speváckej a tanečnej
   súťaže žiakov  našich škôl   Ružinovský idol 
 

Medzilaborecká - Detský čin roka 
- Škola podporujúca  zdravie ((MŠVVaŠ SR  
   a MZ SR)) 
- Mliečna liga  (RAJO) 
- Školské ovocie (MŠVVaŠ SR) 
- Školy pre budúcnosť (Orange) 
- Šanca pre váš región (Orange) 
- Škola dokorán (Orange) 
- Baterky na správnom mieste (OZ Strom  
  života) 
 
Škola spolupracujúca s UNICEF 
Každoročný program pre Ligu proti rakovine  

Ostredková - Modrá škola (BVS) 
- Separovaný zber (OLO) 
- Čas premien (Spoločnosť Pro. andGamble 
- projekt SME (denník SME) 
- Školské ovocie (MŠVVaŠ SR) 
-  Mliečny program (MŠVVaŠ SR) 
- ELDEL (PdF UK) 
- Modrý gombík (UNESCO) 

Nevädzová - Infovek (MŠVVaŠ SR) 
- Premena tradičnej školy na modernú  
  (MŠVVaŠ SR) 
-  Mliečny program (MŠVVaŠ SR) 

Mierová - Prvá gynekologická prehliadka – prednáška  
  pre žiačky 7. - 9. roč. 
- Modrá škola (BVS) 
- Infovek (MŠVVaŠ SR) 
- Baterky na správnom mieste (OZ Strom  
  života) 
- Moja família (OVB Allfinanz Slovensko) 
- Vyčistíme si Slovensko (MŽP SR) 

Ružová dolina - Infovek (MŠVVaŠ SR) 
- Separovaný zber (OLO) 
- Mladý Slovanista (ŠK Slovan Bratislava) 
- Aby zdravé deti boli zdravé (ŠK INTER  
  Bratislava) 



Kulíškova - Infovek (MŠVVaŠ SR) 
- Mliečna liga  (RAJO) 
- Ekofond – platforma (SPP) 
- Každoročný organizátor   súťaže žiakov 
  našich škôl   Štafeta Pavla Safka  

Borodáčova  - Infovek (MŠVVaŠ SR) 
- Škola priateľská deťom  /Unicef/ 
- Energia pre život (ZSE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odbor školstva všetkým riaditeľom škôl odporúča  zapojiť sa do projektov a viesť učiteľov 
k vypracovávaniu projektov a podkladov k nim.  
Ku niektorým projektom je nutné preukázanie  spoluúčasti zriaďovateľa školy ( väčšinou 5 % 
predpokladaných nákladov) prípadne jeho súhlas  so zapojením do  projektu. 
Za výber   a kvalitu projektu zodpovedá riaditeľ školy. Vyhlasovateľ zadá témy, posúdi 
kvalitu a obsah predložených projektov, vyberie najkvalitnejšie vypracovaný projekt  podľa 
ním stanovených kritérií. 
Projekty sa realizujú ako krátkodobé a dlhodobé, prelínajú sa vo viacerých školských rokoch. 
Prínos projektu nie je vždy iba finančný, ale vždy prináša prospech žiakom a škole, napr. 
účasť detí na rôznych aktivitách iných inštitúcií. 
V tabuľke sme uviedli školy podľa OŠ posúdenej závažnosti a počtu realizovaných projektov. 
Mnoho projektov, najmä krátkodobých a projektov vyhlasovaných MŠVVaŠ SR je 
realizovaných vo väčšine  našich školách. OŠ oceňuje najmä prínos medzinárodného projektu 
v ZŠ Drieňová a zapojenosť škôl do projektov zameraných na skvalitnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu, ako je Premena tradičnej školy na modernú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.  Spolupráca s verejnosťou a poskytovanie služieb  
 

ZŠ Spolupráca s verejnosťou   Poskytovanie služieb   
Medzilaborecká - spolupráca s DK Ružinov 

- spolupráca s CVPPaP 
- spolupráca s materskými školami 

- internetová žiacka knižka 
-  poskytnutie služieb 
   výchovného poradcu,       
   školského špeciálneho  
   pedagóga  
 
-  školská telocvičňa pre      
   verejnosť 
- programy pre Dom seniorov  
- programy pre Ligu proti  
   rakovine 
- organizácia školy v prírode 
  a lyžiarskeho výcviku  

Borodáčova  - spolupráca s DK Ružinov  
- spolupráca s materskými školami 
- spolupráca s Miestnou knižnicou  
   na Bachovej ul. 

-  internetová žiacka knižka 
-  poskytnutie služieb 
   výchovného poradcu,       
   školského špeciálneho  
   pedagóga a školského  
   psychológa  
-  školská telocvičňa pre      
   verejnosť 
- organizácia školy v prírode 
  a lyžiarskeho výcviku  
- spolupráca s RŠK  
 

Drieňová - spolupráca s DK Ružinov 
- spolupráca s materskými školami 

- internetová žiacka knižka 
-  poskytnutie služieb 
   výchovného poradcu,       
   školského špeciálneho  
   pedagóga a školského  
   psychológa  
-  školská telocvičňa pre      
   verejnosť 
- organizácia školy v prírode 
  a lyžiarskeho výcviku 

Kulíškova - spolupráca s DK Ružinov 
- spolupráca s PdF UK 
- spolupráca s CVPPaP 
- spolupráca s CŠPPaP 
- spolupráca s materskými školami 

- internetová žiacka knižka 
-  poskytnutie služieb 
   výchovného poradcu,       
   školského špeciálneho  
   pedagóga a školského  
   psychológa  
-  školská telocvičňa pre      
   verejnosť 
- organizácia školy v prírode 
  a lyžiarskeho výcviku 

Mierová - spolupráca s DK Ružinov 
- spolupráca s CVPPaP 
- spolupráca s materskými školami 

- internetová žiacka knižka 
-  poskytnutie služieb 
   výchovného poradcu,       
   školského špeciálneho  
   pedagóga  
-  školská telocvičňa pre      
   verejnosť 



- organizácia školy v prírode 
  a lyžiarskeho výcviku 

Nevädzová - spolupráca s RŠK 
- spolupráca s DK Ružinov 
- spolupráca s rodičmi pri tvorbe projektov 
- spolupráca s materskými školami 

- internetová žiacka knižka 
-  poskytnutie služieb 
   výchovného poradcu,       
   školského    psychológa  
-  školská telocvičňa pre      
   verejnosť 
- organizácia školy v prírode 
  a lyžiarskeho výcviku 
- poskytovanie školského 
  areálu rodičovskej verejnosti 
 

Ostredková - spolupráca s CVPPaP 
- spolupráca s Knižnicou na Zimnej ul. 
- spolupráca s DK Ružinov 
- spolupráca s materskými školami 

- internetová žiacka knižka 
-  poskytnutie služieb 
   výchovného poradcu,       
   školského špeciálneho  
   pedagóga a školského  
   psychológa  
-  školská telocvičňa pre      
   verejnosť 
- organizácia školy v prírode 
  a lyžiarskeho výcviku 

Ružová dolina - spolupráca s RŠK a CVČ 
- spolupráca s CVPPaP 
- spolupráca s Knižnicou na  
  Miletičovej  ul. 
- spolupráca s Miestnou org. ČK  
- spolupráca s DK Ružinov 
- spolupráca s materskými školami 

- internetová žiacka knižka 
-  poskytnutie služieb 
   výchovného poradcu,       
-  školská telocvičňa pre  
   rodičov a verejnosť  
- letné prázdninové denné  
  tábory pre deti  
 

Vrútocká   - Spolupráca s  UNICEF na 
projektoch, Waldorfskou súkromnou školou, 
 Rádiom Expres, MPC Ševčenkova, 
Tomašikova, OZ Trnávka Súkromnou 
umeleckou školou ART Pegas, s Dopravným 
podnikom mesta Bratislavy, DK Ružinovom, 
Ligou proti rakovine pri Dni narcisov-
spolupráca s RŠK a CV 
- spolupráca s DK Ružinov 
- spolupráca s materskými školami 

- internetová žiacka knižka 
-  poskytnutie služieb 
   výchovného poradcu,       
   školského špeciálneho  
   pedagóga a školského  
   psychológa  
 
-  školská telocvičňa pre      
   verejnosť 
 - organizovanie kurzu na  
   doplnenie základného         
    vzdelania  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z predloženej tabuľky vyplýva, že nie sú výrazné rozdiely v spolupráci škôl s verejnosťou 
a poskytovaní služieb. 
 
OŠ napriek tomu chce upozorniť na ZŠ Medzilaborecká a jej aktivity pre verejnosť. 
V nadštandardnej miere sa snaží vyhovieť zákonným zástupcom pri informovaní  rodičov 
o žiakoch školy. Každý triedny učiteľ má vytvorený e-mailový kontakt pre zákonných 
zástupcov, aby skvalitnili a hlavne zrýchlili vzájomnú komunikáciu. 
 
ZŠ Ostredková pri zabezpečovaní tzv. domáceho vzdelávania dieťaťa ako prvá využíva 
internet. 
 
ZŠ Vrútocká v spolupráci s SOU  stavebným, Ivánska cesta, Bratislava už niekoľko školských 
rokov realizuje Kurz na  doplnenie základného   vzdelania pre učňov uvedeného učilišťa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.   Finančné prostriedky  
 

ZŠ Pridelené 
 finančné 
prostriedky  

Normatívne príspevky  
zo štátneho rozpočtu    

Borodáčova  929 402,30 398 564 

Drieňová 1 160 028,19 598 823 

Kulíškova 687 054,14 498 767  

Medzilaborecká 755 232,85 296 992 

Mierová 812 983,63 547 721  

Nevädzová 1 055 296,733 758 446 

Ostredková 808 777,76 620 818 

Ružová dolina 704 638,17 193 110 

Vrútocká  576 572,39 400 967 

   
 
 

ZŠ Mimorozpočtové  
fin. prostriedky  

Mimorozpočtové  
fin. prostriedky 
na 1 žiaka 

Využitie 
mimorozpočtových  
prostriedkov 

Borodáčova  –––  

Drieňová 15 625,55 29,04 

Kulíškova 137,94 0,44 

Medzilaborecká ––  

Mierová 2 000 4,25 

Nevädzová 1 012,87 1,53 

Ostredková 6 890,98 13,53 

Ružová dolina ––  

Vrútocká  606,20 1,90 

Vo väčšine prípadov sú tieto 
prostriedky účelovo viazané 
a použité pre potreby 
výchovno – vzdelávacieho 
procesu a na nákup 
didaktickej techniky 
a pomôcok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V dotáciách pre ZŠ Borodáčova, ZŠ Drieňová, ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Ostredková (len 
čiastočná suma)  a ZŠ Vrútocká sú zahrnuté dotácie z úveru na okná. 
V súlade s § 6 ods. 13 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec, prenesene mestská časť,  
zabezpečuje didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese.  
Vzhľadom na finančné možnosti zriaďovateľa a výšku podielových daní na zabezpečovanie 
didaktickej techniky  a učebných pomôcok majú školy permanentný nedostatok finančných 
prostriedkov, na tento účel využívajú najmä mimorozpočtové prostriedky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ZŠ Oblasti, v ktorých škola dosahuje  
dobré / nadštandardné výsledky  

Nedostatkové oblasti  

Mierová - dobré výsledky výchovno-vzdelávacieho 
  procesu 
- stabilný pdg. kolektív 
-  zvyšujúci sa záujem o školu 
- dobré materiálne zabezpečenie 
- prezentácia školy navonok 
- spolupráca s rodičmi a partnermi školy  

- nezaznamenali nedostatky potrebné 
  riešiť 
- zápach v škole – problém s kanalizáciou
- chýbajúce učebnice 

Hodnotenie  OŠ OŠ v súlade s hodnotením školy pokladá 
výchovno-vzdelávací proces realizovaný školou 
za veľmi dobrý. 
Vysoko hodnotíme prácu školy a jej prezentáciu 
na verejnosti. 

-doriešiť nedostatky súvisiace 
  s technickým stavom budovy  

   

Ostredková - práca s IKT 
- využívanie interaktívnych tabúľ vo vyučovaní 
  každý piatok Čitateľská dielňa na rozvoj   
  čitateľskej gramotnosti 
- využívanie metód a foriem práce na čítanie    
  s porozumením 
- kvalita učiteľského kolektívu  
- exkurzie do zahraničia, štúdijné pobyty    
  v zahraničí  

- nedostatok dataprojektorov 
- chýbajúce učebnice  

Hodnotenie  OŠ OŠ považuje za silnú stránku školy rozvoj 
sociálnych kompetencií žiakov, spoluprácu 
s verejnosťou a rodičmi, pozitívnu pracovnú 
atmosféru. Kladne hodnotí estetiku prostredia 
a vybavenosť školy. 
- 2 učebne pre výučbu IKT  

-  zlý technický stav budovy 
 . 

   

Drieňová - stabilné zloženie pedagogického  
   zboru 
- dostatočný počet tried, učební    
  a športovísk 
- zvýšený počet hodín cudzieho  
  jazyka  
- príprava žiakov na SŠ  a Monitor 9  
- dobrá vybavenosť kabinetných      zbierok  
- organizácia vlastných podujatí 
- získavanie mimorozpočtových zdrojov  
- exkurzie do zahraničia, štúdijné pobyty 
v zahraničí 
 

- nedostatočná motivácia žiakov 
  na niektorých predmetoch 
- prístup niektorých pedagógov ku  
  žiakom 
- začlenenie predmetov do IKT  učebne  
- slabá dochádzka žiakov 
- chýbajúce učebnice 

Hodnotenie  OŠ OŠ pozitívne hodnotí  kvalitu webovej stránky 
školy a  zvýšený počet hodín cudzieho   jazyka.
V oblasti získavania mimorozpočtových zdrojov 
dosahuje nadštandardné výsledky. 

 

- rezervy sú v začlenení predmetov 
  do IKT učebne.  
-dosahuje slabšie výsledky v práci 
s problémovými žiakmi a ich rodičmi. 

Medzilaborecká - individuálny prístup ku vzdelávaným žiakom 
- rozvoj tvorivosti učiteľov a žiakov 

- zlý technický stav budovy školy 
- lokalita školy 



- e-mailový kontakt tr. učiteľa s rodičom 
- dobrý a stabilný pdg. kolektív 
- pozitívna atmosféra v škole   

- chýbajúce učebnice 

Hodnotenie  OŠ OŠ oceňuje, že sa darí zviditeľňovať školu pred 
verejnosťou vďaka jej aktivitám a pozitívnej 
atmosfére na škole. 
OŠ vysoko hodnotí, že sa škola nebráni 
náročnej práci s problémovými žiakmi.  

-v lokalite pretrváva názor, že škola pôjde 
do útlmu, čo sťažuje snahu školy o vyššiu 
zaškolenosť detí v nej. 
-finančná náročnosť prevádzky 
pavilonovej školy.  

 -   

Nevädzová - kvalitné utvrdzovanie vedomostí 
a zručností žiakov  

- vysoké  % žiakov prijatých do gymnázií 
a SŠ 

- stabilný kolektív  
- úroveň využívania IKT vo výučbe  
- neustále dopĺňanie moderných 

vyučovacích pomôcok  

-slabší záujem žiakov o účasť 
 na súťažiach a olympiádach  
-menej uspokojivé výsledky žiakov 
v predmetových súťažiach a olympiádach 
-spolupráca s rodičmi problémových 
 žiakov 
-chýbajúce učebnice 

Hodnotenie  OŠ OŠ pozitívne hodnotí, že škola si dlhé roky 
udržiava dobrý vzdelávací štandard, preto si aj 
udržiava vysoký počet žiakov. 

-OŠ zaznamenal mierny pokles v počte 
 aktivít pre verejnosť. 

   

Vrútocká  - umiestnenie vo výtvarných súťažiach  
- zvedenie nového predmetu v ŠkVP Zdravý  
  život pre 5. ročník 
- posilnenie výučby anglického jazyka  
- práca s integrovanými žiakmi  
- vysoký počet aktivít školy  

- chýbajúce učebnice 
- vyššia miera absencie žiakov so    
  sociálne   nepodnetného prostredia  
- nižšia účasť rodičov na rodičovských  
  združeniach  
- väčší počet individuálne integrovaných 
  žiakov  

Hodnotenie  OŠ OŠ hodnotí kladne doterajšiu prácu s deťmi so 
sociálne slabšieho prostredia.    
Kladne hodnotí umiestňovanie detí vo 
výtvarných súťažiach všetkých stupňov.  

-prostredie školy prináša priveľa detí   
 so  sociálne slabšieho prostredia a kladie
 vysoké nároky na prácu so žiakmi 
 so špeciálnymi potrebami. 

Kulíškova - kvalitná práca učiteľov  
- práca s integrovanými žiakmi 
- vytváranie zdravého prostredia 
  školy 
- veľmi dobrá spolupráca s OZ 
- aktívny záujem Rady školy o riešenie 
 problémov školy 

- technický stav budovy školy 
- zlý stav športových plôch 
- nedostatočný počet PC  
- chýbajúce učebnice 

Hodnotenie  OŠ Oceňujeme, že škola je Fakultnou školou pre 
PdfUK.  
Práca v špeciálnych triedach na dobrej úrovni 

-rezervy v práci s IKT a vybavenosti školy 
PC 
-rezervy v budovaní image školy. 

Ružová dolina - kvalitná výučba cudzích jazykov 
- využívanie IKT 
- práca v záujmových útvaroch 

 - projektové dni a dni otvorených dverí  

-chýbajúce učebnice 
-nedostačujúca práca s talentovanými 
 a nadanými žiakmi 
-zlepšiť využívanie IKT vo vyučovacom  
 procese  

Hodnotenie  OŠ  Škola venuje vysokú pozornosť zlepšovaniu 
výsledkov u slaboprospievajúcich žiakov. 

-skvalitniť  prácu s talentovanými žiakmi 
-rezervy v prác s IKT pedagogickými 
zamestnancami školy 

Borodáčova  - príprava žiakov na SŠ 
- tvorba a realizácia vlastných   
  projektov pre prácu na 
  vyučovacích hodinách 
- využívanie IKT technológií na 
   vyučovaní   

- nízky počet žiakov 
- neodborné vyučovanie 
  predmetov 
- nedostatočné jazykové zručnosti 
  žiakov  
- nestabilný personál na výučbu  



- internetová žiacka knižka  
- e-mailový kontakt 
- webová stránka školy 
- publikovanie na portáli Zborovňa  

  cudzích jazykov 
 -chýbajúce učebnice 

Hodnotenie  OŠ Vysoká miera využitia PC vo vyučovacom 
procese, tvorba a realizácia vlastných   
  projektov pre prácu na  vyučovacích hodinách
  
 

-nedostatočná prezentácia školy 
 na verejnosti  
-skvalitniť spoluprácu so zákonnými 
zástupcami žiakov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8) Počet žiakov s patologickými prejavmi 
/najmä záškoláci a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami/ 

 
 
 

ZŠ Počet žiakov so špeciálnymi  
výchovno-vyučovacími 
potrebami   

 % žiakov so ŠVVP z celkového 
počtu žiakov školy 

Kulíškova 72 23,15 % 

Medzilaborecká 27 12,32 % 

Borodáčova  26 10,97 % 

Vrútocká  30 9,44 % 

Ostredková 32 6,28 % 

Mierová 27 5,74 % 

Nevädzová 33 5,02 % 

Drieňová 25 4,64 % 

Ružová dolina 5 3,22 % 

 
 
 

ZŠ Počet žiakov  
s patologickými prejavmi   

  % žiakov s patologickými 
prejavmi  z celkového počtu 
žiakov školy 

Ružová dolina 0 0 

Mierová 0 0 

Ostredková 1 0,19 

Kulíškova 3 0,96 

Medzilaborecká 3 1,03 

Nevädzová 8 1,21 

Vrútocká  7 2,20 

Borodáčova  8 3,37 

Drieňová 31 5,76 

 
 
 

ZŠ Počet žiakov  
- záškolákov    

 % žiakov – záškolákov  
z celkového počtu žiakov školy 

Mierová 0 0 

Vrútocká  0 0 

Nevädzová 1 0,15 

Kulíškova 1 0,32 

Drieňová 2 0,37 

Ostredková 2 0,39 



Borodáčova  2 0,84 

Medzilaborecká 2 0,91 

Ružová dolina 9 5,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, ktorý má zariadením 
výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby, čo predstavuje úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov ku žiakovi. 
Škola je povinná zabezpečiť pre takéto dieťa primerané podmienky, ktoré zodpovedajú jeho 
potrebám  pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. (Napr. dyslektik, dysgrafik, autista, 
hyperaktívne dieťa, žiak s vývinovými poruchami učenia,  .....) 
K žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priraďujeme aj žiakov so 
zdravotným znevýhodnením alebo postihnutím (Napr. autistické dieťa, cukrovkár, krdiak, 
telesne postihnutý, slabozraký, sluchovo postihnutý, pervazívne vývinové poruchy .....). 
 
Patologické prejavy žiaka sú prejavy nezlučiteľné so zvyklosťami správania v kultúrnej 
modernej spoločnosti., napr  agresivita, sklony k šikanovaniu, gambleri, drogovo závislí.......) 
 
Záškoláci sú žiaci, ktorí si neplnia zodpovedne povinnú školskú dochádzku, bezdôvodne  bez 
ospravedlnenia vymeškávajú vyučovanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
9. Úspešnosť pri prijímaní na stredné školy a gymnáziá. 
 
 

ZŠ Počet 
žiakov  
9. ročníka 

Z toho prijatí 
do gymnázia   

% úspešnosti 
prijatia  

Drieňová 27 20 74,04 

Nevädzová 44 19 43,18 

Ostredková 49 21 42,85 

Medzilaborecká 25 8 32,00 

Mierová 24 7 29,16 

Vrútocká  24 7 29,16 

Borodáčova  43 11 25,58 

Kulíškova 30 7 23,33 

Ružová dolina 19 2 10,52 

 
 
 

ZŠ Počet 
žiakov  
9. ročníka 

Z toho prijatí 
do SŠ ( 
maturitné SŠ) 

% úspešnosti 
prijatia 

Ružová dolina 19 17 89,47 

Kulíškova 30 23 76,66 

Mierová 24 17 70,83 

Medzilaborecká 25 17 68,00 

Borodáčova  43 26 60,45 

Vrútocká  24 16 66,66 

Ostredková 49 28 57,14 

Drieňová 27 15 55,55 

Nevädzová 44 24 54,54 

 
 
 



 
 
 
 
 

Komisia školstva, kultúry a športu 
 
 

Porovnanie dosiahnutých výsledkov základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov 

na roky 2011/2012. 
 

 
Stanovisko 

 
 

zo zasadnutia Komisie školstva kultúry a športu 
dňa 26. 11. 2012 

 
 

 
 
 

Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí prerokovala materiál  Porovnanie 
dosiahnutých výsledkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava – Ružinov  na roky 2011/2012. 

       Uvedený materiál komisia 
 

berie na vedomie 
 

a odporúča 
 
 

      schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                                                 Ing. Martin Klementis v.r. 
                                                                                                    podpredseda komisie      
 
 
 
 
 
V Bratislave,  27. 11. 2012 
Zapísala,  Mgr. M. Bartáková 
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