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Správa  
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy,  

Gessayova 2 za školský rok 2015/2016 
 
 
        
I. Prerokovanie v pedagogickej rade  

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2015/2016 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 04. 07. 2016 .  
 
 

 
 
............................................... 

                   podpis riaditeľa školy 
 
 
II. Prerokovanie v rade školy 

 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2015/2016 prerokovala rada školy dňa 18. 10. 2016  
 
 

............................................... 
  podpis predsedu rady školy 

 
 
 

 
III. Stanovisko zriaďovateľa:  
 
Mestská časť Bratislava-Petržalka 

 
a) s c h v a ľ u j e    

 
b) neschvaľuje 

 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, 
Gessayova 2 za školský rok 2015/2016 
       
 
 
V Bratislave dňa                                                      ........................................ 
          Mgr. Veronika Redechová 
                           vedúca OŠaŠ 
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Východiská a podklady                                                                                                                         

 
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
2. Metodické usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2005 
3. Koncepcia školy na roky 2016 – 2020  
4. Vyhodnotenie plnenia plánu práce ZŠ, predmetových komisií a metodického združenia. 
5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ, Gessayova 2 
6. Hodnotiacich správ: 

a) školského špeciálneho pedagóga 
b) výchovného poradcu 
c) vedúcej ŠKD 
d) koordinátorov špecializovaných činností 
e) vedúcich záujmových útvarov 
f) vedúcej ŠJ 
g) o hospodárení  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracovali 

 
Mgr. Viera Šuleková – riaditeľka školy,  
Mgr. Zdenka Dilhof Černíková – zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň,  
Mgr. Gabriela Mahútová – zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň, 
Mgr. Rudolf Gróf – výchovný poradca, 
Alena Bruttovszká – vedúca ŠKD,  
Mgr. Ingrid Trebuňová – školská špeciálna pedagogička,  
Martina Durajová – vedúca ŠJ, 
Beáta Škrhová – vedúca ekonomického úseku 
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Správa  
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, Gessayova 2, Bratislava  

za školský rok 2015/2016 

 

A. Základné údaje o škole     
 

1. Identifikačné údaje  

 
Názov školy Základná  škola  
Adresa školy  Gessayova 2, 851 03 Bratislava 
Telefónne číslo 62525421     
Faxové číslo 62525422 
Internetová adresa  zsgessayova@gmail.com 
E-mailová adresa zsgessayova.edupage.org                   
Údaje o zriaďovateľovi Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  

Metodické a odborné 
riadenie  

Oddelenie školstva a športu,  Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 
Internetová adresa: www.petrzalka.sk  

 

2.Vedúci zamestnanci školy a ich funkcie 

 
Meno a priezvisko Funkcie 
Mgr. Viera Šuleková riaditeľka školy, menovaná od. 01. 08. 2015  
Mgr. Zdenka Dilhof Černíková štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy a zást. pre II. stupeň 
Mgr. Gabriela Mahútová zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň 
Alena Bruttovszká vedúca školského klubu detí 
Beáta Škrhová vedúca ekonomického úseku 
Martina Durajová vedúca školskej jedálne 
 

3. Údaje o rade školy 

 

3.1. Údaje o rade školy  

 Rada školy pri ZŠ, Gessayova 2 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona 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 nových členov do Rady školy za pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov a rodičov školy, ktoré sa konali v dňoch 07. a  08.03.2016 . 
Volebné obdobie novozvolenej RŠ začalo plynúť  dňom 18. 04. 2016 na obdobie 4 rokov. Voľby 
predsedu a podpredsedu sa uskutočnili 22. 03. 2016 na ustanovujúcom zasadnutí členov RŠ. Za 
predsedníčku bola zvolená Mgr. Zuzana Kratochvílová a za podpredsedu PaedDr. Juraj 
Monsberger. 
 

Členovia rady školy – do apríla 2016   
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za 



   
      Základná škola, Gessayova 2            Správa o VVČ 2015/2016             Bratislava-Petržalka 
 

 
 

7 

1. Mgr. Zuzana Kratochvílová predsedníčka za rodičov 
2. Andrea  Fabiánová zapisovateľka za rodičov 
3. Radovan Klimko podpredseda za  rodičov 
4. Simona Horáková členka za rodičov 
5. Mgr. Tibor  Darázs člen za pedagogických zamestnancov ZŠ 
6. Eleonóra Malíčková členka za pedagogických zamestnancov ZŠ 

7. Beata Škrhová členka za nepedagogických zamestnancov 

8. Miroslav Lažo člen za zriaďovateľa, poslanec MZ MČ 

9. Mgr. Vladislav Chaloupka  člen za zriaďovateľa, poslanec MZ MČ 

10. PaedDr. Juraj Monsberger         člen za zriaďovateľa  MČ, OŠaŠ 

11. Mgr. Dagmar Jakubčinová členka za  organizácie  MČ 
 
Členovia rady školy – od 18.  apríla 2016 
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za 

1. Mgr. Zuzana Kratochvílová predsedníčka za rodičov 
2. PaedDr. Juraj Monsberger podpredseda za zriaďovateľa  MČ, OŠaŠ 
3. Simona Horáková členka za  rodičov 
4. Silvia Matisová členka za rodičov 
5. Daniel Rinčo člen za rodičov 
6. Mgr. Tibor  Darázs člen za pedagogických zamestnancov ZŠ 
7. Eleonóra Malíčková členka za pedagogických zamestnancov ZŠ 

8. Beata Škrhová členka za nepedagogických zamestnancov 

9. Mgr. Vladislav Chaloupka  člen za zriaďovateľa, poslanec MZ MČ 

10. Miroslav Lažo člen za zriaďovateľa, poslanec MZ MČ 

11. Mgr. Dagmar Jakubčinová členka za  organizácie  MČ 

 
 

3.2. Činnosť rady školy za školský rok 2015/2016 

 
• Počet zasadnutí: 3 
13. 10. 2015  

- Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2014/2015 
             - Prerokovanie Školského výchovno-vzdelávacieho a Výchovného programu      
              školského klubu detí, aktuálne zmeny v školskom poriadku                          
            - Aktuálne informácie riaditeľky školy 

       24. 02. 2016     
 - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok 2015/2016 

-  Zmeny v materiálno-technickej oblasti 
-  Aktuálne informácie riaditeľky školy 

       22. 03. 2016 
 -  Dislokácia na školský rok 2016/2017 (počty žiakov, tried, učiteľov) 

  -  Schválenie učebného plánu školy na školský rok 2016/2017            
 -  Aktuálne informácie riaditeľky školy 
 
 

• Na zasadnutia RŠ bola pravidelne pozývaná riaditeľka školy. 
• V júni 2015 ukončila svoju činnosť aj dlhoročná predsedníčka Rady školy Ing. Monika 

Kolčáková, ktorej dcéra ukončila povinnú školskú dochádzku na našej škole. Doplňujúce 
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voľby boli uskutočnené na septembrových  triednych aktívoch. Za členku Rady školy 
za rodičov bola zvolená p. Simona Horáková a predsedníčkou sa stala pani Mgr. Zuzana 
Kratochvílová. 

• 07. a 08. marca 2016  sa uskutočnili voľby členov do Rady školy za zamestnancov a rodičov 
– dôvod: skončenie 4 ročného volebného obdobia 2012 – 2016 
 

• Problematika, ktorou sa Rada školy zaoberala: 
- vyjadrovala sa ku koncepčným zámerom školy, 
- prerokovala Školský vzdelávací program a Výchovný program, 
- prerokovala a schválila Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti za školský rok 2013/2014, 
- zaujímala sa o počty žiakov vo všetkých ročníkoch a triedach, 
- prerokovala učebný plán školy, 
- reagovala na aktuálne riešené problémy 
- sledovala výsledky žiakov v Testovaní 9 
- zaoberala sa možnosťami ponuky záujmových útvarov a voľnočasových aktivít, 
- hodnotila výsledky hospodárenia školy, 
- sledovala postup obnovy materiálno-technického vybavenia školy. 

 
• Prínos  členov rady školy pri riešení problémov školy: 

- predsedníčka p. Mgr. Kratochvílová - sponzorská pomoc – učebné pomôcky 
a kancelársky materiál, 

- podpredseda p. PaedDr. Monsberger - metodická a odborná pomoc pri riešení 
problémov školy, zmena VZN o školských obvodoch, 

- člen p. Rinčo – pomoc pri riešení opráv multifunkčného ihriska, pomoc pri doprave 
žiakov na výlety, 

- členka p. Škrhová - spolupráca pri riešení hospodársko-ekonomických problémov, 
- člen p. Mgr. Chaloupka - zmena VZN o školských obvodoch, sprostredkovanie daru 

pre školu – LCD monitory 
- p. Lažo sa zasadnutí Rady školy nezúčastňoval 

 

4. Činnosť poradných orgánov školy 

4.1. Činnosť pedagogickej rady 

• Počet zasadnutí: 6 
22. 09. 2015 - prerokovanie a schválenie školských dokumentov platných    
  v školskom roku 2015/2016 
24. 11. 2015 - hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. Q šk. r. 2015/16 
22. 01. 2016 - hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. r.         
  2015/16 
26. 04. 2016 - hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za III. Q šk. r.  
   2015/16 
21. 06. 2016 -  hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok. 
   šk. r. 2015/16 
04. 07. 2016 - vyhodnotenie školského roka 2015/2016 
 

• Zapisovateľkou bola Mgr. Jana Grbálová 
• Členovia pedagogickej rady rokovali: 

- o prospechu, správaní a dochádzke žiakov,  
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- o odborno-pedagogických otázkach výchovy a vzdelávania,  
- o výsledkoch práce školy,  
- modernizačných formách vyučovacieho procesu, 
- sebahodnotiacich procesoch školy a ich vplyve na zvýšenie kvality výsledkov, 
- navrhovali námety a odporúčania pre vedenie školy, pedagogický zbor, PK a MZ, 
- vyjadrovali sa k začleneniu integrovaných žiakov,  
- k spolupráci s inými partnermi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní ( rodičia 

a CPPPaP na Stálicovej a Švabinského ul.),  
- oboznamovali sa s aktuálnymi zmenami v školskej legislatíve,  
- prijímali opatrenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,  
- školskom vzdelávacom programe,  
- správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok,  
- pláne práce školy, 
- pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.  

 
• Záver:  Za prínos považujeme prenos skúseností a informácií z kontinuálneho 

vzdelávania a seminárov medzi ostatných členov pedagogickej rady, získanie 
skúseností z prvého roka činností a aktivít súvisiacich s autoevalvačným procesom 
školy a jednotný výchovný prístup členov pedagogickej k žiakom školy prezentovaný 
na zasadnutiach PR. 
 

4.2. Činnosť metodického združenia 

 
• Počet zasadnutí: 5 (september, december, február, apríl a jún) 
• Počet členov MZ: 11 
• Vedúcou MZ 1. – 4. ročníka je Mgr. Lea Mrázeková 

Obsah rokovaní: 
- prerokovanie a schválenie plánu činnosti MZ na šk. rok 2015/16, 
- hodnotenie plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov – štvrťročne, 
- analýza vstupných, výstupných, riaditeľských previerok a Testovania 5, 
- sebahodnotiace procesy školy – analýza zistených výsledkov 
- zapájanie a vyhodnotenie  projektov, súťaží a aktivít, 
- spolupráca s ŠKD a MŠ, 
- modernizačných formách vyučovacieho procesu, 
- organizácia a vyhodnotenie ŠvP,  
- vyhodnotenie činnosti MZ. 

 
Aktivity, do ktorých učitelia PK a ich žiaci zapojili: 

Projekty a súťaže                                                                               
- Veolia – Keď vďaka biodiverzite moje mesto ožije –  zapojený celý 1. st., úspechy:  2., 

3., a 4. miesto – postup do celoslovenského kola ( pp. uč. Mrázeková, Beňková, Tury) 
- Naučiť lepšie, odmeniť viac –zapojila sa p. uč. Malíčková so švihadlami Rope skipping, 

viacnásobné úspechy na úrovni SR a ČR – p. uč. Malíčková  
- Hokejbalová liga – úspech v 1. kole 1. m. – p. uč. Malíčková  
- Detský čin roka –  zapojenie do zbierky trvan. potravín - p. uč. Grbálová  
- Basketshow - úspech v OK 1. m. – p. uč. Malíčková  
- Pytagoriáda – 3. A  úsp. rieš. – p. uč. Mrázeková 
- Čítame s Osmijankom – triedy 2. – 4. roč., zorganizovala p. uč. Timčíková, slovenský 

víťaz 3.B p. uč. Laciková, 2. miesto p. uč. Malíčková 
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- Hviezdy na oblohe – úspech vo výtv. súťaži časopisu Vrabček  - p. uč. 
Tadlánková 

- Klokan – zapojené triedy 2. – 4. roč.  - Lea Matura šampión školy 
- English One – p. uč. Mrázeková – vecná cena pre 1 žiačku 
- Maľované dejiny Bratislavy –  p. uč. Tury Cena P. Dvořáka, ilustrácie žiakov 

publikované 
- Olympijský festival nádejí - úspech v športovej aj výtv. časti – p. uč. Malíčková 
- MOVE Week – s medzinár. účasťou – 6. miesto – p. uč. Malíčková  
- Ďalšie  aktivity MZ, do ktorých sa triedy zapojili: 
- Pytagoriáda, iBobor,  Slávik Slovenska, Všetkovedko, HK, Kľúče od kráľovstva M. 

Terézie, Petržalka v pohybe, Čitateľský oriešok, Ilustrujeme Dobšinského  rozprávky , 
Európa v škole, Ganéško ide na párty, Maksík,  

Ďalšie aktivity                                                                                  
•  Európsky týždeň športu – úspešná akcia, zapojení všetci učitelia  
• Záložka  do knihy spája školy – zapojili sa všetky triedy, zorganizovala p. uč. Timčíková 
• Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici - zapojili sa všetky triedy, zorganizovala p. 

uč. Timčíková,  
• Kúzelná noc v knižnici  - zorganizovali pp. uč. Timčíková a Malíčková 
• Vianočná burza – zapojili sa všetky triedy,  
• Exkurzia do knižnice - zapojili sa pp. uč. Timčíková, Hanúsková, Mrázeková, Tadlánková, 

Grbálová, Beňková, Malíčková  
• Nátierkový deň-  zapojili sa všetky triedy 
• Vianočná akadémia - zapojili sa všetky triedy 
• Výchovný koncert Drevené divadlo - zapojili sa  1. a 2. ročník, zorg. p. uč. Laciková 
• Výchovný koncert Vienok- zapojil sa  celý 1. stupeň, zorg. p. uč. Laciková 
• Výchovný koncert v ZUŠ J. Albrechta – 1. ročník s TU 
• Hodina s IT v MŠ – p. uč. Hanúsková 
• Pohybové a loptové hry v MŠ – p. uč. Hanúsková 
• Bibliotéka - hudobné rozprávky – zapojená p. uč. Mrázeková, Beňková, Tury  
• didaktické hry 
• Ekotopfilm – pp. uč. Mrázeková, Laciková, Grbálová, Tury, Beňková,        MZ5 Turáková 
• Osmijankove tvorivé dielne – pp. uč. Mrázeková, Beňková, Grbálová 
•  ŠvP – všetky triedy okrem 3. B a pp. uč. – vedúce 2 turnusov  pp. uč. Malíčková a 

Mrázeková 
• MDD – farebná olympiáda -  všetky triedy a uč., zorganizovala p. uč. Malíčková 
• Ilustrátorský workshop – p. uč. Mrázeková  
• Didaktické hry – jún – zodp. p. uč. Hanúsková 
• Petržalské vianočné trhy – vystúpenie mažoretiek –  reprezentácia školy – p. uč. Mrázeková 
• Polepetko – výchovný koncert pre 1. st., zorganizovala p. uč. Laciková 
• Exkurzia do hvezdárne v Hurbanove – pp. uč. Mrázeková, Tury 
• Veľkonočné trhy –všetky triedy  
• Dopravné ihrisko –všetky triedy  
• Rímske dni –  Rusovce – p. uč. Malíčková  
• Deň Európy –  reprezentácia školy na verejnosti – p. uč. Malíčková  
• Vystúpenia Rope skipping – reprezentácia školy na verejnosti – p. uč. Malíčková 
• Beseda so spisovateľom B. Jobusom – v spolupráci s MK Petržalka p. zást. Mahútová 

Koordinátorstvo a ďalšie kompetencie 
• Školský časopis – p. uč. Turáková koordinovala zostavenie 1. čísla 
• Školská knižnica – p. uč. Timčíková 
• Kabinet učebných pomôcok – správcovstvo p. uč. Tury 
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• Spolupráca s  MŠ  - p. uč. Hanúsková – zorganizovala 4 aktivity 
• Správca webstránky – p. uč. Mrázeková 
•  Učebnicový fond – p. uč. Malíčková  
• Výchova k manž. a rodičovstvu – p. uč. Tadlánková – zorganizovala 4 aktivity 
• Zber batérií – p. uč. Hanúsková -  
•  Zber vrchnáčikov – p. uč. Tadlánková 
• Zber papiera – 2. etapu koordinovala p. uč. Tadlánková 
•  Kronika, album – p. uč. Beňková  
•  Starostlivosť o zborovňu –p. uč. Laciková 
•  Zapisovateľka –p. uč. Grbálová 

 
Záver: Pozitívne hodnotíme kvalitnú spoluprácu  členiek MZ a s tým súvisiacu mimoriadne 
bohatú činnosť a úspešnosť aktivít, do ktorých sa pp. učiteľky v priebehu roka zapájali.  
 
 

4.3. Činnosť predmetových komisií 

 
PK matematiky – fyziky – svet práce a technika, informatika 

• Počet zasadnutí: 5 (september, november, február, apríl a jún) 
• Počet členov PK: 5 
• Vedúcou PK  –  Mgr. Tatiana Uhrová 

Obsah rokovaní: 
- prerokovanie a schválenie plánu činnosti PK na šk. rok 2015/16, 
- schválenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov, 
- zjednotenie kritérií na bodové hodnotenie v predmete matematika, 
- autoevalvačné procesy školy, 
- modernizácia a elektronizácia vzdelávacieho procesu, 
- analýza vstupných, výstupných, riaditeľských previerok a Testovania 5 a 9, 
- analýza projektov, súťaží a aktivít, 
- hodnotenie práce žiakov so ŠVVP a nadaných žiakov 
- aktuálne zmeny v školskej legislatíve, 

 
Projekty a súťaže  

- Matematická olympiáda –  v OK  3 úsp. rieš. z 5. roč. a 1 žiačka zo 7. roč. 
- Pytagoriáda  - v OK 1 žiak úspešný z 5. roč. 
- iBobor - V kategórii Benjamín (5. - 7. roč.) súťažilo 45 žiakov, 6 boli odmenení 

diplomom (percentil nad 86%), v kat. Kadeti (8. - 9. roč.) súťažilo 41 žiakov, 3 boli 
odmenení diplomom (percentil nad 85%)  

- MAKS –  o korešpondenčný seminár záujem nízky, žiaci riešia priebežne (10 €) 
- Projekt  PSŠ – PK sa  do tém nezapojila 
- Expert geniality show – zapojili sme sa,  bez úspechov 
- Matematický klokan –  zapojených 48 žiakov  4 €/1 ž. ,  
- Tangramy – bez úspechu v postupovom kole 
- Sudoku - zapojili sme sa,  bez úspechov 

Ďalšie aktivity 
- Testovanie  5 – priemer 71,11 % -  nad celoslovenským priemerom (61,99%)  
- Komparo – za poplatok 5,50 € sa zapojilo 32 z 37 žiakov  s úspešnosťou 57,03 % 
- Projekt Shadowing – náčuvov sa zúčastnili 2 učiteľky z Čiech u pp. Uhrovej a Šimloviča 
- Testovanie  9  - priemer 55,7 % - nad celoslovenským priemerom (52,8%) – 3. v MČ  
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- Exkurzie - do hvezdárne Hurbanovo 5. ročník, do plavebných komôr Gabčíkovo 
5. roč.  
 
 

Koordinátorstvo a ďalšie kompetencie 
- p. Babická – Koordinátor sociálno-patologických javov, 
- p. Uhrová – pracovala v okresnom tíme Petržalská super škola, 
- p. Šimlovič – aktualizovanie informácií na portáli zborovňa – bez kriedy pre žiakov 

(súbory testov a materiálov, ktoré žiakom pomáhali pri písaní kontrolných prác, 
organizátor okresného kola fyzikálnej olympiády. 

Záver:  Výsledky Testovania 5 a Testovania 9 nad slovenským priemerom svedčia o efektívnej 
práci členov tejto PK  napriek nízkemu záujmu žiakov o zapájanie sa do záujmových aktivít 
matematiky a fyziky, čo je dôsledkom selektovania žiakov v 5. a 8. ročníku a výsledkom je  
nedostatok žiakov, ktorí by v týchto aktivitách boli pre ostatných príkladom. 
 

PK slovenský jazyk a literatúra – dejepis – občianska náuka – etická/náboženská výchova 

• Počet zasadnutí: 5 (september, november, február, apríl a jún) 
• Počet členov MZ: 7 
• Vedúcou PK je Mgr. Jana Uríková 

 
Obsah rokovaní: 

- prerokovanie a schválenie plánu činnosti PK,  
- prerokovanie a schválenie UO, TVVP, 
- zjednotenie kritérií na hodnotenie žiakov, 
- Testovanie 5 a 9 – príprava a hodnotenie výsledkov, komparácia 
- autoevalvačné procesy školy, 
- modernizácia a elektronizácia vzdelávacieho procesu, 
- analýza a vyhodnotenie výsledkov vstupných, polročných, riaditeľských a výstupných 

písomných prác, komparácia úrovne, 
- hodnotenie práce žiakov so ŠVVP a talentovaných žiakov, 
- plánovanie súťaží a príprava žiakov, 
- autoevalvačné procesy školy, 
- modernizácia a elektronizácia vzdelávacieho procesu, 
- príprava a realizácie projektov, 

 
Projekty a súťaže                                                                          

- Olympiáda SJL –  zapojenie 
- Olympiáda DEJ –   zapojenie  
- Šaliansky Maťko –  úspech žiačky 5. A (2.m) , pripravovala p. uč. Timčíková  
- Štúrov Zvolen –  výrazný úspech žiačky 9.B, účasť vo Zvolene, pripravovala p. uč. 

Uríková  
- Bratislava moje mesto – zapojenie 1 žiačka 9.B  
- Literárny Kežmarok – zapojenie žiaci 9. ročníka  
- Hviezdoslavov Kubín – zapojenie,  bez postupu, poďakovanie za organizáciu OK  
- Európa v škole – zapojenie (nízka účasť v OK) 
- Petržalská super škola – žiaci 7. ročníka s p. uč. Darázsom získali umiestnenie 
- Hodžov  novinový článok – zapojenie žiaci 9. ročníka 

 
Exkurzie a iné vzdelávacie aktivity 
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- Návšteva archeologického múzea - žiaci 6. ročníka  
- Návšteva Múzea školstva a pedagogiky –  
- Návšteva divadelného predstavenia v Divadle P.O. Hviezdoslava – žiaci 8. ročníka  
- s pp. uč.  Pifflovou, Uríkovovou, a Grófom 
-  Návšteva Bibliotéky – 9. ročník s p. uč. Uríkovou 
- Návšteva slovenského parlamentu – žiaci 8. ročníka  - pp. uč. Uríková a Winterová 
- Filmové predstavenie spojené s besedou - žiaci 8.  a 9. ročníka  
- Návšteva súdneho pojednávania   - žiaci ôsmeho ročníka  
-  

Ďalšie aktivity členov PK                                                            
-  Testovanie  5 – priemer 74,53 % - nad celoslovenským priemerom (66,62) – 2. MČ  
-  Testovanie 9 - priemer 66,3 % - nad celoslovenským priemerom (62,6%) – 3. MČ  
-  Noc s Ľudovítom Štúrom – 9. ročník pp. uč. Uríková a Gróf 
-  Školský časopis Gešajko – zostavenie 2. čísla p. uč. Komárová  

Záver: Za úspech pokladáme výsledky v predmete  SJL v Testovaní 5 a 9,  v ktorom naši žiaci 
rovnako ako v matematike dosiahli nadpriemernú úroveň.  Ďalším úspechom je účasť našej 
žiačky v celoslovenskom finále Štúrov Zvolen. 

 

PK biológie – chémie – geografie 

• Počet zasadnutí: 5 (september, december, marec, máj, jún)  
• Počet členov MZ: 5 
• Vedúcou PK – RNDr. Martina Gurňáková 

Obsah rokovaní: 
-  prerokovanie a schválenie plánu činnosti PK,  
-  prerokovanie a schválenie UO, TVVP, 
- autoevalvačné procesy školy, 
- modernizácia a elektronizácia vzdelávacieho procesu, 
- analýza a vyhodnotenie výsledkov vstupných, polročných, riaditeľských a výstupných 

písomných prác, komparácia úrovne, 
- hodnotenie práce žiakov so ŠVVP a talentovaných žiakov, 
- plánovanie súťaží a príprava žiakov, 
- príprava a realizácie projektov, 
- analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za jednotlivé klasifikačné obdobia, 

 
Projekty a súťaže: 

v krajskom kole:  
-     BIO – S. Ficelová ako úspešná riešiteľka 
v okresných kolách predmetových olympiád boli úspešní:  
- GO – 1. miesto N. Gurňáková 5.A 
- GO – 3. miesto A. Sedlačková 5.B 
- BIO – 1. miesto N. Gurňáková    5.A Biodiverzita - Petržalka 
- BIO – 2. miesto S. Ficelová 9.A 
- BIO – 6. miesto K. Švarda 9.B 
- CHO – S. Ficelová a N. Mezeiová 9.A  – úspešné riešiteľky 
- GQIQ – celoslovenská geografická online olympiáda 
- PSŠ – Lovci vírusov, pre žiakov 7. ročníka 
- P. uč. Pifflová sa zúčastnila projektu s českými učiteľmi, v ktorom odučila otvorené 

hodiny chémie. 
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Ďalšie  aktivity a  exkurzie 
- exkurzia do hvezdárne Hurbanovo – 3., 4. a 5. ročník 
- exkurzia do SNM – 8. ročník 
- exkurzia SHMÚ – 7. ročník 
- Daphne na škole v 5. ročníku 
- Ekotopfilm – 9. ročník 
- 16. 10. 2015 - propagácia správnej životosprávy a racionálnej výživy 
- 20. 04. 2016 -  čistenie okolia školy pri príležitosti Dňa Zeme 
- vianočný stolnotenisový turnaj 
- organizovanie zberu papiera – jesenný zber 

 
Koordinátori a ďalšie kompetencie 

• p. uč. Gurňáková - koordinovanie environmentálnej výchovy, 
• p. uč. Pifflová – koordinovanie  národného programu boja  proti obezite    

Záver:  Aj činnosť tejto PK možno hodnotiť pozitívne, našu školu úspešne reprezentovali  
žiaci pod vedením jej členov v okresných a krajskom kole súťaží. Ďalšie aktivity organizované 
členmi PK boli obohatením výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 

PK cudzích jazykov - anglický, nemecký a ruský jazyk 

• Počet zasadnutí: 4 
• Počet členov MZ: 5 
• Vedúcim PK – Mgr. Tibor Darázs 

 
Obsah rokovaní: 

- aktuálne zmeny v školskej legislatíve a dokumentoch, 
- všeobecné a komunikačné kompetencie v cudzom jazyku, 
- jazykové portfólio, 
- sebahodnotiace procesy školy, 
- hodnotenie a porovnávanie úrovne dosahovaných vedomostí, 
- hodnotenie kvality používaných učebníc, 
- modernizácia a elektronizácia vzdelávacieho procesu, 
- využívanie pracovných zošitov, 
- kontrola a hodnotenie testov, 
- hodnotenie začlenených žiakov v 2. cudzom jazyku, 
- práca s talentovanými žiakmi. 

 
Projekty, aktivity  a súťaže 

- Európsky deň jazykov  -  špeciálne pripravené hodiny venované európskym  jazykom na 1.   
aj na 2. stupni, školská súťaž a prezentácia na paneli 

- Novodobo so Shakespearom -  v OK  2. m – p. uč. D. Černíková 
- p. Darázs pracoval ako člen okresného tímu projektu Petržalská super škola 

 
Záver: Výsledky celoročnej činnosti členov PK ako aj práca s talentovanými žiakmi svedčia 
o rezervách v činnosti členov tejto  predmetovej komisie. 

 

PK výchov – hudobná, výtvarná, telesná a výchova umením 

• Počet zasadnutí: 4 
• Počet členov MZ: 7 
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• Vedúcou PK – PaedDr. Anna Winterová 
 

Obsah rokovaní: 
- prerokovanie a schválenie plánu činnosti PK,  
- prerokovanie a schválenie UO, TVVP, 
- analýza a vyhodnotenie výsledkov vstupných, polročných, riaditeľských a výstupných 

písomných prác, komparácia úrovne, 
- hodnotenie práce žiakov so ŠVVP a talentovaných žiakov, 
- plánovanie súťaží a príprava žiakov, 
- príprava a realizácie projektov, 
- analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za jednotlivé klasifikačné obdobia,  
- sebahodnotiace procesy školy, 
- modernizácia a elektronizácia vzdelávacieho procesu výchovných predmetov, 
- aktuálne zmeny v školskej legislatíve a dokumentoch, 
- hodnotenie vedomostnej úrovne a prospechu žiakov, porovnanie s predchádzajúcim rokom, 
- práca so začlenenými žiakmi aj nezačlenenými s poruchami učenia a správania, 
- oslobodení žiaci od telesnej a športovej výchovy, 
- špecifiká hodnotenia výchovných predmetov, 
- krúžková činnosť členov PK. 

 
Projekty a súťaže 
  

- LVVK – pp. uč. Trebuňová, Beňová – 7. – 9.  ročník 
- Petržalská hokejbalová liga – p. uč. Malíčková 
- Slávik Slovenska – p. uč. Komárová – účasť v OK 
- Petržalská liga v Midivolejbale – p. uč. Trebuňová – účasť v OK 
- KK v basketbale dievčat – organizácia – pp. uč. Winterová, Trebuňová 
- Cezpoľný beh  jednotlivci – MO 3. m 5. A, 2. m družstvá 
- Basketbal  -  MO dievčatá 1. m, chlapci 2. m, MK dievčatá 3. m 
- Beh na počesť vojnových  veteránov  - 1. m 9. B 
- Festival futbalu  - 1. m dievčatá 
- Florbal  - MO 3. m dievčatá 
- Vybíjaná  - MO 2. m dievčatá 
- Školský atletický míting  - 600 m 3. m 7. A, štafeta chl.+ diev. 3. m 
- Futbal Školský pohár Dôvera  - dievčatá  MO 1. m, KK 3. m 
- Atletika  dievčatá – skok do diaľky 2. m 7. A, 300 m 3. m 7. A, kriket 2. m 8. B, guľa                               

3. m 9. A 
- Lady PENALTA  - OK 2. m 
- Futbal COCA-COLA CUP  - dievčatá MK 1. m, československé  finále 4. m  

 
Ďalšie aktivity PK 

- LVVK – pp. uč. Trebuňová, Beňová – 7. – 9.  ročník 
- výchovný koncert 2x  - p. uč. Komárová – 2. st. 
- účelové cvičenie 2x – p. uč. Winterová – 2. st. 
- Petržalská hokejbalová liga, 
- výzdoba priestorov školy výtvarnými prácami žiakov, 
- organizácia Farebnej olympiády – MDD,  
- príprava žiakov na súťaže. 

Záver: Pozitívne hodnotíme úroveň práce s talentovanými žiakmi bola bohatá najmä 
v predmete telesná výchova, o čom svedčia výsledky našich žiakov v športových súťažiach.   
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Zhrnutie:  
Všetky  uvedené orgány sú pre vedenie prínosom, pretože ich práca je nielen koordinujúcim 

prvkom činnosti všetkých učiteľov – členov MZ a PK, ale aj nutnosťou pri hodnotiacich procesoch 
školy vo všetkých sledovaných oblastiach, pozitívne hodnotené, cenné a vítané sú tiež kreatívne 
aktivity viacerých pedagogických zamestnancov.  
 

5. Údaje o počte žiakov školy   
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1. 3 x   62   x  1 3   52 3 x    62  x  1   3   52  

2. 2   47      1  34 2    47      1  33 

3. 3   68    5  1  49 3    68    7  1  47 

4. 2   41    3  1  20 2    41    3  1  19 

5. 2   51    3     2    51    3     

6.  2   41    3      2    41    3     

7.  2   34    5      2    34    5     

8.  2   37    3      2    37    3     

9.  2   41    1      2    41         

S
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 20  422     24 6  155   20   423     23 6   151 

 
Komentár: 
V priebehu školského roka nastali tieto zmeny: 

- 31. 01. 2016 vyradený z evidencie školy 1 žiak – odsťahovanie rodiny mimo Bratislavy 
- 11. 04. 2016 zaradená do evidencie 1 žiačka z Bulharskej  ZŠ Ch. Boteva, Záporožská ul. 
- 30. 04. 2016 zaradený do evidencie 1 žiak zo ZŠ s MŠ, Rusovce. 
- K 30. 06.  2016 je stav v porovnaní so začiatkom šk. roka o 1 vyšší. 

 
Záver: Pri dlhodobom sledovaní vývoja zmien v počte žiakov počas školského roka 
konštatujeme, že počet migrujúcich žiakov z dôvodu prezentovanej nespokojnosti  posledné 
dva roky badateľne ubudlo. 
 
Graf č. 1: Vývoj počtu žiakov od šk. roku 2010/2011 – k 15. 9. 
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6. Údaje o počte zapísaných žiakov do I. ročníka pre školský rok 2015/2016 (zápis do I. 
ročníka pre školský rok 2015/2016 bol vo februári 2015) 

 
 

 
 

Komentár:  
Vo februári 2015 sme na školský rok 2015/16 zapísali 59 detí, do konca júna 2015 sme 

zapísali ďalších 9 detí, spolu 68 detí. V priebehu prázdnin sa nám 2 deti odhlásili – jedno z dôvodu 
presťahovania rodiny a druhé bolo prijaté do ZŠ pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou 
na Vlastenecké námestie a ďalším  4 deťom bol nahlásený odklad. V septembri 2015 sme otvorili 3 
prvé triedy, do ktorých nastúpilo spolu 62 žiakov, čo je 93,9 % zapísaných detí. 

 

7. Údaje o umiestnení žiakov na štúdium na stredné školy 
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41/37 21 12 7 7 6 2 61 57 27 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Porovnanie - Školský rok 2014/2015 

34/30 25 11 6 8 8 4 31 26 16 9 8 4 0 0 0 0 0 0 
Komentár: 
 V deviatom ročníku sme mali 41 žiakov, z toho 4 žiaci plnili povinnú školskú dochádzku 
osobitným spôsobom na území Rakúska. Záujem o gymnáziá stále pretrváva, pozitívne však  
hodnotíme skutočnosť, že väčšina G si budúcich študentov vyberá podľa výsledkov. Na stredné 
školy sa však dostali všetci žiaci 9. ročníka bez výraznejších problémov. Dôvodom je aj to, že 
väčšina žiakov využila možnosť ísť na talentové odbory SŠ a všetci  boli prijatí. Veľa z nich ani na 
riadne prijímačky nešla, hoci škola prihlášky posielala.  Na 4-ročný maturitný odbor sa opäť 

Šk. r. 
Počet žiakov 

Spolu 

Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Dievčatá  
počet /% 

Odklady 
počet /% 

Nezaškolení v MŠ 
počet /% 

Samostatné 

2014/15 54 30 6/11,1 0 2 
2015/16 66 27/44,26 4/6,1 0 3 



   
      Základná škola, Gessayova 2            Správa o VVČ 2015/2016             Bratislava-Petržalka 
 

 
 

18 

dostávajú aj tí žiaci, ktorí na to nemajú prospech. Podľa nášho názoru to súvisí s tým, že 
kritéria na prijatie mnohých stredných škôl sú na nízkej úrovni a chcú nabrať čo najviac žiakov.  

Výraznejšie rozdiely oproti minulému roku sme nezaznamenali. Pre súkromnú školu 
s maturitným odborom sa žiaci rozhodujú v prípade, ak neboli úspešní v prijímacom konaní na 
štátnej škole.  
 
 
 

8. Žiaci 5. ročníka prijatí na 8. ročné gymnáziá a iné školy s osemročnou dĺžkou štúdia 

 
 

Počet 
žiakov 
5.roč. 

Osemročné gymnáziá Iné školy (tanečné konzervatórium, 
športové školy, škola pre nadané deti) 

prihlásení prijatí zapísaní % prihlásení prijatí zapísaní % 

46 16 10 10 21,2     
Porovnanie so šk. r. 2014/15 

46 9 7 7 15,21     
 

Komerntár:  
Z celkového počtu 51 žiakov 5. ročníka plní PŠD OS v Rakúsku 5 žiakov. Na 8- ročný 

odbor G sa hlásilo 16 žiakov. Prijatých bolo 10 žiakov – najviac ich odchádza na G Pankúchova (6), 
G Grosslingova (1), G Gercenova (2) a športové G v Trenčíne (1). 
 Viacerí žiaci piateho a ôsmeho ročníka boli prijatí až na základe odvolania. Základná škola 
dostala vo viacerých prípadoch informáciu o ich prijatí až koncom mája alebo v priebehu júna. 
  Percento prijatých žiakov sme rátali  z počtu 46 žiakov. 
 

9. Prehľad o počte žiakov  8. ročníka prijímaných na bilingválne štúdium na SŠ 
 

Počet ž. 8. 
roč. 

Prihlásení Prijatí zapísaní 
% prijatých z celkového počtu 

žiakov 8. ročníka 
36 15 14 13 33,3 

Školský rok 2014/2015 
49 10 6 6 12,24 

Školský rok 2013/2014 
39 3 0 0 0 

  
Z celkového počtu 37 žiakov 8. ročníka plní povinnú školskú dochádzku osobitným 

spôsobom v Rakúsku 1 žiačka, pokračuje v štúdiu na SŠ v Rakúsku. Percento prijatých žiakov sme  
rátali  z počtu 36 žiakov. 
 Pätnásti žiaci 8. ročníka sa hlásili na bilingválne štúdium na G alebo OA. Prijatých bolo 
štrnásť žiakov, čo predstavuje 93,3 % z počtu prihlásených žiakov.  Reálne nastupuje na SŠ 13 
žiakov. 3 žiačky prestúpili na inú ZŠ a ako dôvod uviedli odchod viacerých spolužiačok na 
bilingválne gymnáziá . 
 V porovnaní s minulým rokom záujem o BG narástol dvojnásobne vyjadrené v %. Vysoký 
počet žiakov prijatých na BG bude dôvodom na zlúčenie dvoch tried do jednej budúcej deviatky. 
 
Záver: Každoročne zvyšujúci sa počet žiakov na bilingválne SŠ je príčinou stagnujúceho 
celkového počtu žiakov školy.  
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10. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania v školskom roku 2015/2016 

 
Tabuľky uvádzajú výslednú koncoročnú klasifikáciu podľa ročníkov, celkového prospechu  

a priemerný prospech z jednotlivých predmetov. 
 

 
 

I. stupeň 

 
Ročník 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 

SJL ANJ MAT PRV VLA PRI TEV VYV HUV INV 
Ø  

ročníka  

1. 
 

1,2 1,1 1,1    1 1 1  1,06 

2. 
 

1,3 1,3 1,1  1,2 1,2 1 1 1 1 1,12 

3. 
 

1,4 1,3 1,5  1,6 1,4 1 1 1 1 1,25 

4. 
 

1,5 1,6 1,8 1 1,9 1,8 1,1 1 1,1 1 1,39 

Ø    1,36 1,32 1,40 1 1,55 1, 45 1,0 1,0 1,0 1 1,22 

 
 

II. stupeň 

R
oč

n
ík

 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 

S
JL

 

A
N

J 

N
E

J 

D
E

J 

G
E

O
 

O
B

N
 

M
A

T
 

F
Y

Z
 

C
H

E
 

B
IO

 

T
C

H
V

 

V
Y

V
 

H
U

V
 

T
S

V
 

E
T

V
/

N
A

V
 

IN
F

 

R
U

J 

V
Y

U
 

Ø
   

ro
č.

 

  5. 1,8 1,8 abs. 1,7 1,8  2,2   2,0 1 1,0 1,0 1,1 abs 1   1,48 

  6. 2,4 2,4 2,3 2,4 2,3 2,0 2,5 2,4  2,3  1,1 1,1 1,1 abs 1,1   1,94 

  7. 2,4 2,5 2,2 2,0 2,5 1,5 2,6 2,2 1,7 2,1  1,1 1,0 1,0 abs    1,89 

  8. 2,2 2,2 2,0 2,3 2,2 1,4 2,7 2,1 2,5 2,5    1,1 abs  2,0 1,0 1,99 

  9. 2,2 2,4 2,4 2,7 2,1 2,1 3,0 2,0 2,6 1,8 1   1,0 abs 1   2,00 

Ø    2,
16

 

2,
26

 

2,
2 

2,
22

 

2,
17

 

1,
58

 

2,
56

 

2,
18

 

2,
16

 

2,
13

 

1 

1,
05

 

1,
02

 

1,
03

 

ab
s.

 

1,
02

 

1,
67

 

1,
29

 

1,
86

 

 
Komentár: 

Rozdiel v celkovej klasifikácii žiakov 1. stupňa oproti predchádzajúcemu roku je slabší 
o 0,01, čo nepovažujeme za výrazný rozdiel. 
 Na 2. stupni sa priemerný prospechový výsledok znížil o 0, 1. Mierne zhoršenie prospechu 
nastalo v predmetoch matematika, chémia, biológia, dejepis, stále je  to v rozmedzí od 1,8 – do 1,9, 
v ktorom sa pohybujeme od roku 2012. Najvýraznejší je pokles priemerného výsledku v 6. ročníku 
v porovnaní s 5. ročníkom, ktorý odráža odliv najlepších žiakov z 5. ročníka.   
 

Celkový prospech žiakov  
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Ročník 1. 2. 3. 4. 
I. 
st. 

% 5.  6. 7. 8. 9. 
II. 
st. 

% ZŠ % 

PV - 40 49 26 115 52,8 30 8 10 8 11 67 32,7 182 43,02 

PVD - 3 14 14 31 14,2 10 15 13 13 11 62 30,2 93 21,99 

P 61 2 3 2 68 31,2 11 18 11 15 18 73 35,6 141 33,33 

N**        1  1 1 3 1,5 3 0,71 

Neukon.* 1 2 1  4 1,8        4 0,95 

Spolu 62 47 67 42 218 100 51 42 34 37 41 205 100 423 100 

Vysvetlivky: PV – prospel s vyznamenaním, PVD – prospel veľmi dobre, P- prospel,  N – neprospel 
 
Komentár:  
Neukončené vzdelanie* 

V 1. ročníku má žiak jeden plniaci povinnú školskú dochádzku (PŠD) v zahraničí  
neukončené vzdelanie, rozdielové komisionálne skúšky vykoná na žiadosť zákonného zástupcu po 
ukončení 2. ročníka. 

V 2. ročníku boli dvaja žiaci plniaci PŠD v zahraničí – jedna žiačka bola na žiadosť rodičov 
z našej evidencie vyradená (trvalý pobyt v Rakúsku) a jeden žiak plniaci PŠ v Čechách bude robiť 
komisionálne skúšky na žiadosť rodičov  po ukončení 4. ročníka. 

V 3. ročníku jeden žiak plniaci PŠD vykonal komisionálne skúšky v septembri za 3. ročník 
a v súčasnosti má 3. ročník už úspešne ukončený. 

Na II. stupni všetci žiaci plniaci PŠD v zahraničí vykonali komisionálne skúšky v júni alebo 
v auguste a majú ukončený ročník, do ktorého boli zaradení. 
Neprospeli** 

Z celkového počtu 423 žiakov neprospeli spolu 3 žiaci na II. stupni. 
V 6. ročníku neprospel žiak s vysokou ospravedlnenou aj neospravedlnenou absenciu 

a s výraznou poruchou správania, ktorú sme riešili počas celého školského roka v spolupráci 
s matkou, školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovným poradcom, psychológmi, dorastovým 
lekárom, psychiatrom a kuratelou ÚPSVaR. Žiak je v súčasnosti zaradený na pobyt v Detskom 
diagnostickom centre v Tomášove. 

V 8. ročníku to bol žiak, ktorému po dlhodobej a náročnej spolupráci najmä s detským 
dorastovým lekárom, psychológmi, psychiatrom a na žiadosť zákonného zástupcu bolo odporučené 
zopakovať si ročník formou individuálneho vzdelávacieho programu v nasledujúcom školskom 
roku. 

V 9. ročníku neprospel jeden žiak, ktorý mal vykonať opravnú skúšku v auguste, na ktorú sa 
nedostavil a svoju neúčasť neospravedlnil, neukončil vzdelanie poskytované základnou školu, 
napriek tomu bol na trojročný učebný odbor SOŠ prijatý a v súčasnosti je zaradený do 1. ročníka. 
                
 

Koncoročné hodnotenie správania  
 

Školský rok Počet žiakov veľmi dobré uspokojivé menej 
uspokojivé 

neuspokojivé 

2015/16 423 383 2 1 0 

2014/15 399 356 3 2 0 

Komentár : 
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Z počtu 423 žiakov našej školy si 37 žiakov plnilo povinnú školskú dochádzku osobitným 

spôsobom v zahraničí, prevažne  v prihraničných  rakúskych  školách – títo žiaci neboli zo 
správania klasifikovaní.  
 V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom vidíme zlepšenie v nižšom počte 
znížených známok zo správania. Vo všetkých troch prípadoch sme zníženú známku uložili prevažne 
z dôvodu neospravedlnenej absencie v zmysle čl. III. bod 2  Školského poriadku. Vo všetkých 
prípadoch sme dochádzke venovali dôslednú kontrolu a priebežne sme vykonali potrebné kroky: 

• pohovor triedneho učiteľa so zákonným zástupcom žiaka, zápis do denníka tr. učiteľa 
• riešenie problémovej dochádzky s výchovným poradcom a rodičom žiaka 
• predvolanie pred výchovnú komisiu, návrh opatrení, zápisnica 
• spolupráca školy s ÚPSVaR, spätná väzba a v jednom prípade zrušenie prídavkov 

Vo všetkých prípadoch vykonané kroky viedli k dohode so zákonnými zástupcami a vyriešeniu 
problémovej dochádzky. 
Záver: Skúsenosti nám potvrdzujú účinnosť  vykonaných opatrení pri riešení problémov so 
správaním a dochádzkou žiakov. 
 

Výchovné opatrenia  

 
pochvala, 
opatrenie 

pochvala od 
triedneho učiteľa 

Pochvala od 
riaditeľa školy 

Pokarhanie od 
triedneho učiteľa 

Pokarhanie od 
riaditeľa školy 

Počet žiakov 112 95 29 20 

Komentár:   
• Pochvaly triednym učiteľom boli žiakom udeľované prevažne za aktivity na úrovni triedy 

a školy a  o ich udelení rozhoduje triedny učiteľ. Tento typ pochvaly má najmä motivačný 
charakter, slúži tiež ako vzor pre ostatných spolužiakov. 

• Pochvalu riaditeľkou školy udeľujeme za aktivity a výsledky presahujúce priestory školy – 
výsledky súťaží a olympiád na okresnej a vyššej úrovni, výraznú aktivitu pri rôznych 
zberoch, účasť na mimoškolských projektoch a iných mimoškolských aktivitách. 

• Pokarhanie je menším druhom trestu za menej závažné priestupky, ktoré žiak vykonal pri 
nerozvážnom počínaní a má vôľu svoje správanie prehodnotiť a zmeniť. Väčšina týchto 
trestov svoj účel aj splní. 

 
Záver: Uložené výchovné opatrenia pokladáme za odraz celkovej klímy školy a vzájomných 
vzťahov. O to viac nás teší, že  naši učitelia viac chvália ako karhajú. 
 

11. Výsledky externých meraní   

 
a) celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka   

 

slovenský jazyk a literatúra matematika 
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37 

 
37 16,6 15,6 66,3 62,6 67,8 37 37 11,1 10,6 55,7 52,8 60,2 

Komentár:  
V predmete slovenský jazyk a literatúra dosahujú naši žiaci dlhodobo nadpriemerné výsledky, 
v predmete matematika sme v sledovanom roku dosiahli rovnako nadpriemerný výsledok, 
v porovnaní s minulým rokom sme zaznamenali zlepšenie. Ako dôvod v tomto konkrétnom roku 
uvádzame zloženie žiakov v 9. ročníku, pretože učiteľ bol rovnaký po obidva roky. 
 

b) Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka 
 

slovenský jazyk a literatúra matematika 
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39 
 

39 22,36 19,99 74,53 66,62 - 39 39 21,33 18,60 71,11 61,99 - 

 
 

Komentár:  
 Aj keď rezervy zostávajú, s výsledkami Testovania 5 2015 a Testovania 9 2016 sme 
spokojní, v obidvoch ročníkoch a predmetoch dosiahli naši učitelia a žiaci nadpriemerné výsledky. 
 
 
 

12. Zoznam voliteľných predmetov  

 
I. stupeň - primárne vzdelávanie  

      

Ročník Trieda 
Využitie (názvy a počet) voliteľných hodín školského 

vzdelávacieho programu, 

1. I.A ANJ (2h) 
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I.B 
I.C 

2. 
 

II.A 
SJL (1h), ANJ (2h), TEV (1h), VYV (1h) II.B 

II.C 

3. 
III.A 

SJL (2h), MAT (1h), TEV (1h), VYV (1h) 
III.B 

4. 
IV.A 
IV.B 

 
 
 
 
 
 
 
II. stupeň – nižšie stredné vzdelávania 

Komentár: 
 S účinnosťou od 1. septembra 2015  začali školy vzdelávať podľa inovovaného ŠVP, a to 
postupne od 1. a 5. ročníka. V zmysle pokynov MŠVVaŠ SR sme nastavili školský vzdelávací 
program v 1. a  5. ročníku. V ostatných ročníkoch sme pokračovali podľa nastaveného ŠkVP.  
ANJ - Vyučovanie anglického jazyka v 1. a 2. ročníku je plánované a organizované na 
základe zapojenia sa školy do dlhodobého Rozvojového programu – Inovácia obsahu a metód 
vyučovania anglického jazyka v 1. – 4. ročníku základných škôl v mestskej časti Bratislava-
Petržalka. Program sa nám osvedčil a spokojní sú aj zákonní zástupcovia žiakov. 
 
SJL -  slovenský jazyk a literatúru sme posilnili na 1. stupni v 2. –4. ročníku a na 2. stupni 

v 6. a 7. ročníku. 
MAT  - zohľadnili sme potrebu kvalitnej prípravy na Testovanie 5 a  9 a zvýšili sme počty 

hodín  matematiky v 3. – 9. ročníku, 
TEV - zohľadnili sme potrebu fyzického pohybu  pre žiakov hodinovou dotáciou telesnej 

výchovy od 2. ročníka, 

Ročník Trieda 
Využitie (názvy a počet) voliteľných hodín školského vzdelávacieho 
programu 

5. 
V.A 

NEJ/RUJ (1h), MAT(1h), TEV (1h) 
V.B 

6. 
VI.A 

NEJ (1h), MAT (1h), SJL (1h), TŠV (1h), GEO (1h), DEJ (1h), BIO (1h) 
VI.B 

7. 
VII.A 

NEJ (1h), MAT (1h), SJL (1h), GEO (1h), DEJ (1h), BIO (1h), CHEM (1h) 
VII.B 

8. 
VIII.A 

NEJ/RUJ (1h), MAT (1h), TŠV (1h), DEJ (1h), BIO (1h), CHEM (1h) 
VIII.B 

9. 
IX.A 

NEJ (1h), MAT (1h), TŠV (1h), BIO (1h), OBN (1h) 
IX.B 
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VYV - výtvarnú výchovu v ročníkoch 2. – 4. sme  posilnili hodinovou dotáciou,  
žiaci zvyčajne za hodinu nestíhali dokončiť svoje výtvarné práce, 

NEJ - vyhoveli sme požiadavke rodičov na 2. cudzí jazyk  - nemecký alebo ruský od 5. 
ročníka, v piatom ročníku sme  predmet ešte neklasifikovali, 

DEJ - posilnením dejepisu sme v 6. – 8. ročníku sme zdôraznili potrebu ovládania našej 
histórie, 

OBN - hodinovou dotáciou občianskej náuky sme akceptovali požiadavku na ovládanie 
ekonomických potrieb spoločnosti a finančnej gramotnosti žiakov. 

GEO, BIO, CHEM – hodinovou dotáciou sme posilnili najmä prírodovedné predmety, 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy  a odborných zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie  

 

P.č. 
Základná škola – prenesený 

výkon štátnej správy 
Prepočítaný 

počet 
Školský klub detí a ŠJ  – 
originálne kompetencie 

Prepočítaný 
počet 

1. Zamestnanci ZŠ – spolu:        32 30,04 Zamestnanci ŠKD spolu:    7 7 
2. z toho PZ spolu*                     26 24,3 z toho PZ spolu:                   6 6 
3. kvalifikovaní                             26  kvalifikovaní                         6 6 
4. nekvalifikovaní                           nekvalifikovaní  
5. z toho OZ spolu**                     1  z toho NPZ spolu                 1 1 
6. školský psychológ                        upratovačky                           1 1 
7. školský špeciálny pedagóg         1 0,74 ekonóm  
8.   personalista  
9. z toho NPZ spolu***                5 5   

10. školník                                        1 1 Zamestnanci ŠJ spolu:        7 6,8 
11. upratovačky                                3 3 vedúci ŠJ                               1 1 
12. ekonóm,                                  hlavný kuchár                        1 1 
13. 

personalistka a mzdárka             1          1 
pomocný kuchár                    1 1 

14. prevádzkový zamestnanec    3 2,8 
15. Bazén – spolu:                           x x upratovačka  
16. z toho PZ  ekonóm, účtovník                  1 1 
17. učiteľ plávania    
18. z toho NPZ spolu    
19. úpravár vody    
20. strojník    
21. upratovačka pre bazén    

Komentár: 
 

Na základe  dislokácie z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov z materskej školy sme od apríla 
2016 prijali ďalšiu pracovnú silu do školskej kuchyne. 
 

14. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov  
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Predmet 
Fyzický počet kvalifikovaných učiteľov, ale 

neodborne vyučujúcich  

Celkový počet hodín 
neodborne odučených za 

týždeň 
Svet práce 
a technika(SPT) 

3 4 

Výtvarná 
výchova (VYV) 

2 6 

Etická výchova 
(ETV) 

2 2 

 
Komentár:  
 Neodborne vyučovanými hodinami sme riešili dopĺňanie úväzkov. 
VYV – kvalifikovaná učiteľka výtvarnej výchovy s trvalým pracovným pomerom  je v súčasnosti 
na materskej 
SPT   - do budúcnosti plánujeme prijať učiteľa SPT, v správnej (potrebnej) kombinácii s iným 
predmetom je to problém.  
 
 

15. Údaje o kontinuálnom vzdelávaní PZ a OZ  v zmysle zákona 317/2009 Z. z.  

 

Druh kontinuálneho vzdelávania 

Počet 
zaradených 
podľa plánu 
kontinuál. 

vzdelávania 

Priebeh vzdelávania v školskom roku 2015/2016 podľa 
plánu kontinuálneho vzdelávania/počet 

Prihlásených 
– počet  

začali  
počet 

Ukončili  
Získali kredity – 

počet 

PZ OZ PZ OZ PZ OZ PZ OZ PZ OZ 
Adaptačné 2  2  2  2  -  
Aktualizačné 19 2 19 2 12 2 10 1  18 
1.Využitie IKT na hod.  ANJ 2  2  2  2  20  
2.Tvorba a rozvoj klímy v tr. 1  1  1  1  15  
3.Kondičné posilňovanie v TEV 3  3  2  2  16  
4.Moderné techniky vo vyuč. ANJ 1  1        
5.Výtv. techniky a ich uplatnenie 
v rozvoji tvoristi v eduk. procese 

1  1  1  1  14  

6.Tvorba test. úloh na čít. s poroz. 2  2  2  2  15  
7.Využ. projekčnej techniky 
a interakt. technológie v eduk. pr. 1  1        

8.Pohybové programy zamerané 
na zmenu úrovne koord. schop. ž.  1  1  1  1  18 

9. Metodika rozvoja čitat. gram. 1  1        
10.Dejepis v šk. vzd. programe 
ISCED2 1  1        

11.Netradičné pohyb. hry v TEV 2  2        
12.Aktivizujúce a hrové metódy 
vo výučbe ANJ na 1. st. 2  2  2  2    

13.Prípravné predatestatčné 1.AT 2 1 2 1 2 1 pokračuje   
Inovačné           
1.Nové techniky vo vyuč. ANJ 1  1        
Špecializačné           
1.Práca vých. poradcu v ZŠ 1  1        
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Funkčné           
1.           
Funkčné inovačné           
1.           
Komentár: 
 Pre začínajúcich pedagogických zamestnancov sme zorganizovali adaptačné vzdelávanie. 
V prípade prihlásených učiteľov na vzdelávanie, ktorý nezačali kurz navštevovať, išlo o nízky  
počet záujemcov nedostatočný na otvorenie skupiny. 
Štyria zamestnanci si rozširujú kvalifikáciu o nové predmety. 

Možnosť kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických  zamestnancov a OZ najmä zo 
strany MPC vítame, ponuka vzdelávacích programov a  činnosť MPC je pestrá, je prínosom pre 
učiteľov, za výhodu považujeme  možnosť bezplatného hromadného vzdelávania na pôde školy, 
ktoré  plánujeme využiť aj v nasledujúcom školskom roku. 

 
 
 
 

16. Aktivity a podujatia školy, organizované výlučne školou  

 
Názov aktivity Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Exkurzia SHMÚ Žiaci 5. ročníka absolvovali vyučovaciu hodinu a prehliadku 
Krajské kolo v basketbale dievčat Naša škola bola organizátorom KK 
Burza obuvi a oblečenia Spolupráca školy a rodiny, vzájomná pomoc 
Daphne na našej škole Vyučovacia hodina spojená s besedou na environmentálnu tému: 

Lúky, polia a pasienky – 5. – 6. ročník 
Európsky týždeň športu Žiaci ZŠ, deti MŠ, zamestnanci a seniori – do pohybových 

aktivít zapojiť čo najvyšší počet žiakov a dospelých 
Rope skipping Návšteva zahraničných tímov (Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, 

Česko) a spoločné nácviky v našej škole 
Exkurzia – Bibiana Žiaci 3. a 4. ročníka – Návšteva výstavy, vystúpenie v programe 

pre návštevníkov 
Fotenie prvákov Tradičná pamiatková aktivita pre žiakov a rodičov 1. ročníka 
V škole o grafity Beseda pre žiakov 6. ročníka  
Účelové cvičenie  Teoretická a praktická časť – ochrana človeka a zdravia 
Začiatok zberových aktivít Enviroprojekt – zber druhotných surovín: batérie, jedlý olej, 

vrchnáčiky z fliaš a PET fľaše 
Ekohliadky Výchova žiakov k ochrane životného prostredia – teplo, voda, 

elektrina, triedenie odpadov 
Pomoc v núdzi Zbierka trvanlivých potravín pre  
Boj proti obezite – Týždeň 
zdravej výživy 

Žiaci, rodičia a pedagógovia 1. stupňa – príprava, výstava 
a konzumácia zdravých jedál z ovocia a zeleniny, boj proti 
obezite 

Exkurzia Archeologické múzeum – 6. ročník 
Zber papiera Žiaci 1.-9. roč,. rodičia, zamestnanci – cieľ: ENV – separovaný 

zber, ochrana životného prostredia 
Exkurzia veterné elektrárne Rakúsko 5. a 8. ročník 
Zdravý životný štýl – ochrana 
zdravia a života 

Žiaci a pedagógovia 2. stupňa – súťaž v príprave 
najchutnejšieho zeleninového šalátu 
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Dobrovoľnícka činnosť – 
osobnostný a sociálny rozvoj, 
environmentálna výchova 

úprava areálu školy za účasti zamestnancov, žiakov a rodičov 

Exkurzia dejepisná Slavkov – 8. ročník 
Nediskriminácia Beseda pre žiakov 8. ročníka 
Bienále animácie Žiaci 1. a 4. roč. –cieľ: výchova filmového diváka 

Noc čarodejníka – rozprávková 
noc v škole  

Žiaci a pedagógovia 1. stupňa – čítanie slovenských rozprávok, 
beseda a súťaživé hry – regionálna výchova 

Tradície v zime – noc na Luciu – 
regionálna výchova 

Žiaci a pedagógovia 2. stupňa strávili noc v škole – čítanie 
povestí, beseda a súťaž o tradíciách našich predkov – regionálna 
výchova 

Exkurzia do knižnice Žiaci 1. st. – MK  v Petržalke – s cieľom oboznámiť sa 
s prostredím a poslaním knižníc  

1.etapa zberu papiera Environmentálna výchova – žiaci, zamestnanci a rodičia, zdroj 
mimorozpočtových prostr. 

Ekotopfilm Účasť žiakov 8. ročníka v Kine Tatra na filmovej prehliadke 
Exkurzia Forma vyučovacej hodiny  priamo na súdnom pojednávaní – 

drogová činnosť a ľudské práva 
Bibliotéka – hudobné rozprávky Účasť našich žiakov v Inchebe na výstave 
Tradície v zime – noc na Luciu – 
regionálna výchova 

Žiaci a pedagógovia 2. stupňa strávili noc v škole – čítanie 
povestí, beseda a súťaž o tradíciách našich predkov 

Exkurzia vlastivedná Hlohovec – hvezdáreň – 4.ročník 
Týždeň vedy a techniky Výstava a beseda pre žiakov 2. stupňa na tému – škodia nám 

mobilné telefóny? 
Turnaj v basketbale Okresný turnaj v basketbale žiakov – u nás na multifunkčnom 

ihrisku 
Sexuálna výchova Prednáška a beseda pre žiakov 7. a 8. ročníka 
Výchovný koncert Drevené divadlo – 1. stupeň 
Muzikálová rozprávka pre žiakov 1. stupňa – Mikulášske tradície 
Kúzelná noc v knižnici aktivita pre žiakov 1. st. zameraná na ľudové tradície 
Vianočná burza – adventné trhy spoločná aktivita školy a rodičov s cieľom nadviazať neformálne 

kontakty 
Vianočná  akadémia žiaci, zamestnanci a rodičia školy 
Chlapec v pruhovanom pyžame Film pre žiakov 2. stupňa  zameraný na výchovu k ľudským 

právam spojený s besedou 
Čítame s Osmijankom Aktivity 1. st.  – Mestská knižnica BA 
Priateľstvo Sexuálna výchova pre žiakov 4. ročníka – priateľstvo chlapcov 

a dievčat 
Komisionálne skúšky KS pre žiakov plniacich PŠD v zahraničí -1. polrok 
Ilustrátorský workshop 3.A 
Polepetko výchovný koncert 
Čas premien  Beseda  pre žiakov 6. ročníka na tému 

  
Prvý pohľad na voľbu SŠ Poradňa CPPPaP – proforientácia pre žiakov 8. roč. 
Lyžiarsky kurz Žiaci 7. – 9. ročníka, výcvik v lyžovaní 
Deň otvorených dverí Akcia pripravované každoročne pre rodičov žiakov 
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Noc s Ľudovítom Štúrom Žiaci 8.-9.ročn - ,,rečnili na Uhorskom sneme", skladali básne 
ako kedysi štúrovci, súťažili vo vedomostiach, tancovali a hrali 
divadlo  

Okresné kolo HK Organizácia okresného kola Hviezdoslavov Kubín na našej 
škole  

Najzaujímavejšie podujatie 
v školskej knižnici 

Aktivita organizovaná v rámci Mesiaca knihy pre všetkých 
žiakov školy 

Olympiáda zručností Organizácia okresného kola súťaže pre žiakov 1. -2. ročníka 
Veľkonočná burza Organizácia burzy vo vestibule školy pre rodičov, žiakov 

a zamestnancov s veľkonočnými výrobkami a knihami 
Deň učiteľov Slávnostná pedagogická rada spojená s posedením 
Beseda o knihe So žiakmi 1. -4. ročníka a predstavenie novej knihy 
Okresné MZ ŠKD Stretnutie vedúcich ŠKD , vedúca  p. Bruttovszká 
Nátierkový deň – boj proti obezite aktivita pre všetky triedy s cieľom výchovného pôsobenia na 

stravovacie návyky žiakov 
Deň Zeme Čistenie okolia školy – výchova k ochrane živ. prostr. 
Rope skipping Workshopy a tréningy v cvičení so švihadlami – účastníci 

z rôznych škôl u nás 
Dopravná výchova Vyučovanie dopravných pravidiel na dopravnom ihrisko – 1. st. 
Škola v prírode 3. turnusy 1.-4. ročník  - Bojnice a Myjava 
Beseda – kyberšikana Beseda pre žiakov 4. ročníka – výchova k ľudským právam 
Výchovný koncert Vienok Výchovný koncert pre 1. st. s cieľom priblížiť ľudovú kultúru 
Športom k zdraviu – spolupráca 
s MŠ 

Pohybové a loptové hry naši žiakov 1. st. s deťmi z MŠ 

2.etapa zberu papiera Výchova k ochrane živ. prostredia, získanie fin. prostr. 
Dobšinského maľovaná rozprávka žiaci 2. a 3. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže a získali 

ceny  2.C -3. miesto a 2. A -2. miesto 
MDD – farebná olympiáda Organizácia oslavy dňa detí športom 
Hodina  práce s interaktívnou 
tabuľou v MŠ 

Spoločná aktivita našich prvákov a detí z MŠ v prostredí MŠ 

Didaktické hry Žiaci 1. stupňa 
Komisionálne skúšky KS pre žiakov plniacich PŠD v zahraničí -1. polrok 
Výchovný koncert v ZUŠ J. 
Albrechta 

Predstavenie pre žiakov 1. ročníka 

Školské výlety Učitelia zorganizovali pre triedne kolektívy na konci školského 
roka spolu 12 školských výletov 

 
 

17. Aktivity a podujatia, do ktorých sa škola zapojila 

 
Názov aktivity Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos 

Lovci vírusov GQIQ – celoslovenská geografická online olympiáda 
Náčuvy Shadowing Účasť kolegov z ČR na hodinách prírodovedných predmetov 

a anglického jazyka 
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Čitateľský oriešok – vyhlasovateľ 
Vydavateľstvo Raabe 

Celoročná slovenská čitateľsko-výtvarná súťaž pre žiakov 2.-
4. ročníka ZŠ – cieľ: čítame s porozumením (koordinátor 
Malíčková 

Európsky deň jazykov 1.-9. ročníka – aktivity v škole 
Hviezdy na oblohe Účasť a úspech našich žiakov vo výtvarnej súťaži časopisu 

Vrabček 
Európsky deň záchrany života Účasť našich 2. st. žiakov na workshopoch 1. pomoci 
iBobor Zapojenie žiakov 2. stupňa do matematickej súťaže s cieľom 

porovnať si úroveň vedomostí v rámci Slovenska 
Liga proti rakovine – Deň  jabĺk Beh nádeje a Deň jabĺk – zdravý životný štýl – 2. stupeň 

Rope skipping Žiaci 3. a 4. roč. –cieľ: zapojenie sa do európskeho projektu 
workshope – cvičíme so švihadlami, športová výchova 

Maxík – slovenská matem. súťaž Žiaci 3. a 4. roč. –cieľ: rozvoj matematických zručností 
Ekotopfilm 2.– 9. ročník – návšteva filmového predstavenia a besedy  - 

ENV 
Bienále animácie Žiaci 1. a 4. roč. –cieľ: výchova filmového diváka 
Liga za duševné zdravie Žiaci 3. a 4. roč. –cieľ: rozvoj pohybových zručností 
Matematický klokan Účasť našich žiakov v platenej celoslovenskej súťaži 
Ilustrujeme Dobšinského Žiaci 4. ročníka a výtvarného krúžku, účasť v projekte 
Súťaž o najzaujímavejšiu aktivitu 
v školskej knižnici 

Aktivita pre žiakov 1. stupňa spojená s čítaním 

Testovanie 5 Celoslovenské monitorovanie úrovne vedomostí  žiakov 5. 
ročníka  

English One Žiaci 3.A sa zapojili do súťaže z anglického jazyka v rámci 
projektu English One. Cenu - slúchadlá BEATS - vyhrala 
naša spolužiačka Dominika Vachová.  

Osmijankove tvorivé dielne prípravné aktivity na finále súťaže 
Rímske dni v Rusovciach Vystúpenie našich  členov krúžku Rope skipping 
Zápis detí do 1.ročníka Organizácia a uskutočnenie zápisu 
Olympiáda Pangea Účasť našich žiakov v matematickej súťaži – matematika 

spája 
Olympiáda v anglickom jaz. 5. – 9. ročník 
Zápis detí do 1.ročníka Organizácia a uskutočnenie zápisu 
Expert geniality show žiaci 2. st. – účasť žiakov v online súťaži 
Jump For Joy – Praha 2015 Naše deti sa zúčastnili po prvý raz medzinárodnej súťaže 

v Prahe, kde spoločne s Považskou Bystricou reprezentovali 
Slovensko. V jednotlivcoch sme získali výborné umiestnenia 
, keď najsilnejšiu kategóriu  vyhral M. Janeček a porazil 60 
detí. A. Miškolci 2. miesto, N. Vargová 3. miesto. 
V družstvách sme získali dve 1. miesta, dve 2. miesta a dve 3. 
miesta. 

Testovanie 9 9.ročník –celonárodné monitorovanie vedomostí žiakov 
Petržalské vianočné trhy Naše mažoretky sa v piatok, 11.12.2015, zúčastnili 

vystúpenia na Petržalských vianočných trhoch. Svojim 
vystúpením otvorili program "Idú mladí vinšovníci", na 
ktorom sa prezentovali základné a základné umelecké školy. 
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Beseda so spisovateľom B. 
Jobusom 

Festival kníh 

Čistenie Chorvátskeho ramena Čistenia v popoludňajších hodinách sa zúčastnili naši žiaci 
s učiteľmi 

Výstava Engerau Účasť našich žiakov 2. stupňa na výstave o Engerau 
Európske narodeniny  Interaktívny program pod názvom Deň Európy – účasť 

žiakov 8. ročníka na Hviezdoslavovom nám.  
Festival fyzikálnych filmov Zvýšenie záujmu žiakov o fyziku – účasť žiakov 7. – 8. roč. 
Seminár z matematiky V ZŠ, Lachova – účasť našich učiteľov – vyjadrili spokojnosť 

s úrovňou seminára  
Školský atl. míting Úspešná účasť našich žiakov na 1. roč. mítingu 
Projekt Delikvencia mládeže Výskum PdF UK zameraný na delikvenciu žiakov 7. – 9. 

ročníka odsúhlasený starostom. 
Festival olympijských nádejí Celoročná účasť našich žiakov  a učiteľov 1. stupňa a ŠKD 

v petržalskej súťaži 
Tanec v duši Záverečná prehliadka v DK ZH – účasť našich detí z ŠKD 

a vychovávateliek 
Dni Petržalky Aktívna účasť našej školskej kuchyne a zamestnankýň pri 

príprave občerstvenia 
Večery autentického folklóru  Aktívna účasť našej školskej kuchyne a zamestnankýň pri 

príprave občerstvenia 
 

18. Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov súťaže, olympiády 
Umiestnenie – dosiahnuté výsledky 

obvodné krajské celoslovensk
é 

medzinárodné 

Cezpoľný beh  - ml. žiačky družstvo 2.miesto    

Cezpoľný beh  - ml. žiačky jednotlivci 3.miesto    

Majstrovstvá Európy v show dance     1., 2. a 3. miesto 

Hokejbal žiaci 4. – 6. ročník  2.miesto    

Hokejbal žiaci 1. stupňa postup do SK 1.miesto    

Šach – dievčatá  1.miesto    

Šach – chlapci  1.miesto    

Basketbal – žiačky  1.miesto    

Basketbal – žiaci   2.miesto    

Beh na počesť vojnových veteránov  1.miesto    

Maľované dejiny Bratislavy Cena P. 
Dvořáka 

   

Florbal – dievčatá 3.miesto    

Európa v škole – písomné práce 2. kat.  téma 221 1.miesto    

                                                        3. kat. téma 233 1.miesto    

Festival futbalu dievčatá 1.miesto    

Minibasketshow 1. st. postup do SK 1.miesto    

Pytagoriáda 3. A a 5. A úsp. rieš    

Chemická olympiáda 9. roč. 2 žiaci úsp. rieš    

Biologická olympiáda 9. roč.  2.miesto úsp. rieš.   

 úsp. rieš    
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Geografická olympiáda 5. roč. 1.miesto    

 3.miesto    

Dejepisná olympiáda postup do KK 2.miesto    

 3.miesto    

Novodobo so Shakespearom 2.miesto    

Matematická olympiáda  5. a 7. roč. – 4 žiaci úsp. rieš.    

Veolia – biodiverzita 4. roč. 3.miesto    

Štúrov Zvolen 2. kat.  – postup do slov. finále  1.miesto 4.miesto  

Ľahká atletika - skok do diaľky - žiačky 2.miesto    

                        - hod kriketkou 2.miesto    

                        - vrh guľou 3.miesto    

                        - beh 300 m 3.miesto    

Vybíjaná dievčatá  2.miesto    

Atletický míting 3.miesto    

Čítame s Osmijankom 3.B    1.miesto  

Lady Penalta 2.miesto    

Coca Cola Cup  1.miesto 1.miesto 4.miesto 

Petržalská super škola – 7. roč.  2.miesto    

 3.miesto    

Mladý záchranár CO 2.miesto    

 

19. Projekty, ktoré škola realizovala v školskom roku 2015/2016 

 
 

Vyhlasovateľ  Názov projektu  Cieľová skupina  Cieľ projektu 

OŠaŠ Bratislava 5 
ŠŠI 

Autoevalvácia - 
sebahodnotiace 
procesy školy 

Žiaci, zamestnanci 
a rodičovská 
verejnosť 

Na základe výstupov sebahodnotiacich 
aktivít zvyšovať kvalitu školských 
výsledkov a prostredia školy 

MČ Bratislava –
Petržalka, SAV 

Petržalská super škola žiaci  2. stupňa 
a zamestnanci 
školy 

Vzdelávací projekt pre žiakov 
základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Petržalka prináša petržalská samospráva 
v spolupráci so zriaďovateľskou 
organizáciou – Kultúrne zariadenia 
Petržalky a s odborným vkladom 
Slovenskej akadémie vied. 

MČ Bratislava -
Petržalka 

Naučiť lepšie, 
odmeniť viac 

pedagogickí 
zamestnanci 

Cieľom programu je motivovať učiteľov 
k zvýšeniu kvality vzdelávacieho 
procesu 

OŠaŠ Bratislava 
5Európsky sociálny 
fond (ESF) 

Rozvojový program - 
Inovácia obsahu a 
metód vyučovania 
anglického jazyka v 
1.- 4. ročníku 
základných škôl v 
mestskej časti 
Bratislava – Petržalka 

žiaci 1. – 2. 
ročníka 

Projekt sa realizuje na hodinách 
anglického jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ. 
Žiaci sú na hodinách nielen 
prostredníctvom modernej techniky 
vzdelávaní, ale sa aj s ňou učia 
pracovať. 

Prezídium 
Policajného zboru 
SR 

Správaj sa normálne  žiaci 5. ročníka Cieľom projektu je budovanie mostu 
dôvery medzi políciou, školou, 
dieťaťom, rodinou a verejnosťou. 
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ŠPU, ZŠ, Gessayova 
2, VS a HS v Kittsee 

Projekt cezhraničnej 
spolupráce Bratislava 
– Kittsee – projekt 
skončený, činnosť 
a aktivity  pokračujú 

1.-9.ročník 
(žiaci Bratislavy 
a okolia) 

Príprava žiakov plniacich povinnú 
školskú dochádzku osobitným spôsobom 
na území Rakúska v predmetoch 
slovenský jazyk a literatúra, dejepis, 
národohospodársky zemepis 
a vlastiveda. 

spol. Renviro Zber PET fliaš žiaci a rodičia dlhodobý ENV projekt – zisk pre školu 
50 € 

MŠVVaŠ Enviroprojekt škola a široká 
verejnosť v okolí 
školy (zber 
papiera, oleja, 
bateriek, žiariviek, 
plast. vrchnákov) 

Rozvojový projekt školy vychádza 
z cieľov vzdelávacích oblastí a 
prierezových tém ŠVP s dôrazom na  
prierezovú tému environmentálna 
výchova a z vlastného školského 
vzdelávacieho programu.  

Rada Európy, 
Európskeho 
parlamentu, Komisie 
Európskej únie a 
Európskeho 
kultúrneho fondu 

Európa v škole 1.-9. ročník Medzinárodný projekt spojený so 
súťažou, určený je deťom a mládeži vo 
veku 6 – 19 rokov. Projekt je 
organizovaný v 36 krajinách Európy pod 
záštitou medzinárodných organizácií. 

MŠVVaŠ Ovocie do škôl – 
prevencia proti 
obezite 

stravníci ŠJ Program MŠ SR na podporu zdravých 
stravovacích návykov detí s dôrazom na 
konzumáciu ovocia  
 

MŠVVaŠ Mliečna desiata stravníci ŠJ Program MŠ SR na podporu zdravých 
stravovacích návykov detí s dôrazom na 
konzumáciu mlieka a mliečnych 
produktov 

MČ BA-Petržalka – 
KZP - SAV 

Petržalská super 
škola– veda nie je 
nuda 

5.-9.ročník Sprostredkovať najnovšie vedecké 
poznatky o regióne Bratislava-Petržalka 
formou prednášok kvalifikovanými 
odborníkmi delegovanými SAV. 

MÚ MČ Bratislava-
Petržalka 

Festival olympijských 
nádejí - Petržalka 
v pohybe 2013 

žiaci  a pedag. 
zamestnanci školy 

Prehlbovanie a rozvíjanie vzťahu 
k športu s cieľom zdravého vývoja detí a 
mládeže 

Občianske združenie 
Detský čin pod 
záštitou prezidenta 
SR 

Detský čin roka žiaci, rodičia  
a pedag. 
zamestnanci školy 

Motivovať ku konaniu dobrých skutkov 
a pomáhať tak deťom a budúcim 
dospelým zorientovať sa v hodnotách, 
dáva im šancu pochopiť cez skutočné 
príbehy, čo je dobré a čo zlé. 

Obchodný názov: 
OSMIJANKO 
Právna forma: 
nezisková 
organizácia 
s podporou MK SR 

Čítame s Osmijankom žiaci 
a pedagógovia   
1. stupňa 

Naším cieľom je vyvážiť prídel 
technicko-mediálnych informácií takým 
obsahom, ktorý zjemňuje detskú dušu a 
rozvíja najmä emocionálno-estetické 
cítenie u detí. 

spol. Veolia Biodiverzita okolo 
nás – Keď vďaka 
biodiverzite moje 
mesto ožije 
 

žiaci 
a pedagógovia 
školy 

Cieľom je vytváranie a prehlbovanie 
pozitívneho vzťahu detí k životnému 
prostrediu. 
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Slovenská 
pedagogická knižnica 

Záložka do knihy 
spája školy 

žiaci 
a pedagógovia 
školy 

Nadviazanie kontaktov medzi českými 
a slovenskými základnými školami 
a osemročnými gymnáziami a podpora 
čítania prostredníctvom výmeny 
záložiek do kníh. 

 
 

20. Záujmová činnosť organizovaná školou v školskom roku 2015/2016 

 
P. č. Záujmový útvar/krúžok Počet krúžkov Počet žiakov 
1. Cvičenia z matematiky 1 24 
2. Futbalový krúžok 1 24 
3. Hudobný krúžok 1 12 
4. Hravá slovenčina 1 22 
5. Kulinársky krúžok 1 31 
6. Loptové hry 1 17 
7. Matematické hry a hlavolamy 1 10 
8. Mažoretky 1 28 
9. Poznávame našu reč 1 14 
10. Pohybové hry pre 1. ročník 1 27 
11. Rope skipping 2 41 
12. Strelecký krúžok 1 17 
13. Stolnotenisový krúžok 1 14 
14. Šikovný kuchárik 2 43 
15. Tvorivé dielne 1 21 
16. Tvorilko 1 13 
 Spolu 16 krúžkov, 18 skupín 358 
 
Komentár:  

Z celkové počtu 422 žiakov na začiatku školského roka sa do záujmových krúžkov 
organizovaných školou zapojilo 358 žiakov, čo je 84,8 %. Do mimoškolských organizácií 
vzdelávacie poukazy odovzdalo 31 žiakov/7,4 % a 33 žiakov /7,8 %  vzdelávací poukaz nevyužilo. 
Úspech aj v tomto školskom roku dosahovali predovšetkým krúžky so športovou tematikou. 
Výrazné úspechy zaznamenal strelecký, futbalový krúžok, Rope skipping a mažoretky. Spokojní 
sme aj s prípravou žiakov na testovanie, v ktorom sme úspešní.  
 

21. Činnosť CVČ pri  ZŠ (túto časť vypracovávajú len ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska). 
 
P. č. Názov záujmového útvaru centre 

voľného času 
Počet záujmových 

útvarov 
Počet  žiakov 

 x   
    
    
 
 

22. Činnosť školskej jedálne pri ZŠ  

 

Základné činnosti  
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V  školskom roku 2015/2016 sa v našej školskej jedálni stravovalo priemerne 335 

stravníkov, z toho 270 žiakov a 65 dospelých. Z dospelých 36 našich zamestnancov, 11 dôchodcov 
a 15 cudzích stravníkov. Okrem obedov pripravovali kuchárky pre žiakov aj mliečne desiate, 
ktorých bolo priemerne vydaných 75 denne. Od 11.4.2016 školská jedáleň zabezpečuje celodennú 
stravu /desiatu, obed, olovrant/ pre novozriadenú materskú školu v priestoroch budovy základnej 
školy. V materskej škole je zapísaných 40 detí.  

Úroveň a spokojnosť stravníkov priebežne sledovala stravovacia komisia pod vedením pani 
zástupkyne riaditeľa školy Mgr. Gabriely Mahútovej, ktorá konštatovala spokojnosť s kvalitou, 
kvantitou a tiež spôsobom kontaktu našich kuchárok so stravníkmi.  

Od apríla 2016 medzi našich stravníkov pribudli aj deti a zamestnanci novo vytvorenej 
materskej školy v priestoroch školy. Z toho dôvodu bola prijatá pracovná sila do školskej kuchyne. 

Školská jedáleň je dôležitou súčasťou školy, ktorá zabezpečuje denne čerstvú a vyváženú stravu 
pre žiakov , zamestnancov školy. Žiakov vychovávame  k dobrým stravovacím návykom, 
pozitívnemu vzťahu  k zdravej výžive vo forme pestrej stravy. Školská jedáleň je dlhodobo 
zapojená aj do dobrovoľných aktivít na zlepšenie stravovacích návykov stravníkov a popularizácie 
zdravej výživy: 

• Program „Školské ovocie – Ovocie a zelenina do škôl“ realizujeme s podporou EÚ. Ovocie 
žiakom podávame dvakrát týždenne – raz jablko, alebo hruška a druhý krát vo forme 
ovocnej šťavy po obede,   

• Sme zapojení do projektu „Mliečna školská liga Danone“ – jogurty a mliečne produkty za 
zvýhodnené ceny podávame na desiatu.   

• Program „Školský mliečny program“ realizujeme s podporou EÚ. Mlieko podávame žiakom 
na pitie na desiatu a po obede. 

 
 
 

Iné činnosti  

 
Aktivity pracovného kolektívu kuchárok školskej kuchyne pod vedením vedúcej boli 

mimoriadne náročné. Kolektív kuchárok pripravoval občerstvenie aj na všetky aktivity 
organizované školou:  

• Slávnostná vianočná akadémia – zabezpečenie občerstvenia pre rodičov. 
• Vianočné trhy – ochutnávka  nátierok pre rodičov. 
• V spolupráci s firmou „Dr. Oetker“  pod vedením kuchára špecialistu sme pripravovali jedlo 

z nových Materiálno-spotrebných noriem a receptúr 2016. Súčasťou propagácie bola 
výzdoba jedálne od žiakov zo školského klubu. 

• Predvianočná kapustnica – zabezpečenie občerstvenia pre pedagógov a zamestnancov školy. 
• Okresné kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín“   - občerstvenie a obed pre súťažiacich aj 

členov poroty.            
• Semináre, školenia, olympiády organizované ZŠ – príprava občerstvenia a zabezpečenie 

servisu. 
• Veľkonočné trhy – ochutnávka nátierok pre rodičov. 
• Deň učiteľov – príprava občerstvenia a zabezpečenie výdaja, servisu  a obsluhy. 
• Slávnostná hodnotiaca pedagogická porada zamestnancov – príprava a výdaj občerstvenia 

a zabezpečenie servisu. 
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Jedáleň sa podieľa aj na príprave jedál, občerstvenia a zapožičania inventáru pre 
mestskú časť a iné organizácie prostredníctvom nájomných zmlúv. 

• Príprava jedál na  „Večery autentického folklóru“ – je to úspešný folklórny cyklus, ktorý 
predstavuje nielen hudbu, tanec a zvyky, ale aj špeciality gastronómie obcí na Slovensku. 

• FS Ekonóm – „Vystúpenie FS Ekonóm“ – príprava občerstvenia  
• Mestská časť Petržalka – „Dni Petržalky“, multižánrový festival, jedno z najväčších 

pravidelných kultúrnych podujatí v Petržalke sme podporili prípravou  oškvarkových 
pagáčov. 

Investície a údržba zariadení  

 
          Počas roka sme podľa plánovaného harmonogramu v zmysle zákona o revíziách zabezpečili 
všetky pravidelné revízie. Vymaľovali sme kuchyňu, výdajňu obedov, chodbu a celú jedáleň. Za 
podpory MČ sme do kuchyne kúpili  nový varný plynový kotol. 
 

Nedostatky a návrhy na zlepšenie  

 
          Niektoré zariadenia školskej jedálne sú v prevádzke od založenia školy, od roku 1982 a sú 
v opotrebovanom stave. Zastarané sú napríklad plynové sporáky, ktorých stav je na hranici 
akceptovateľnosti. Nefunkčných je 6 elektrických rúr z pôvodných desiatich, nefunkčná je aj 
klimatizácia. V jedálni sú stoly a stoličky v opotrebovanom stave a kapacite nepostačujú. 
Záver: 

Činnosť Školskej jedálne pri ZŠ Gesayova 2 v školskom roku 2015/2016 môžeme hodnotiť 
ako úspešnú. O kvalite práce kolektívu zamestnankýň v školskej jedálni svedčí rastúci podiel 
stravníkov z radov žiakov a spokojní so stravou sú aj cudzí stravníci a dôchodcovia. 

Osobitne vyzdvihujeme činnosť kolektívu zamestnankýň školskej jedálne pri plnení 
Národného programu prevencie obezity a propagácie zdravého životného štýlu prostredníctvom 
zdravého stravovanie.  

Pozitívne hodnotíme  dodržiavanie predpisov a HACCP. Ako pozoruhodná sa dá označiť 
osobná angažovanosť zamestnankýň ŠJ pri rozličných vlastných aktivitách školy, ako aj úspešnej a 
dlhoročnej spolupráci s inými organizáciami, najmä v pôsobnosti zriaďovateľa. 
 
 
 

23. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

  
V sledovanom školskom roku 2015/2016 bola v ZŠ, Gessayova 2 vykonaná tematická 

inšpekčná kontrola dňa 02. 10. 2015.  
Predmet školskej inšpekcie:   

Stav a úroveň uplatňovania výchovy k ľudským právam v základnej škole. 
Závery z vykonanej inšpekcie:  
 K silným stránkam školy v oblasti výchovy k ľudským právam patrilo najmä cielené 
pôsobenie na žiakov v tejto oblasti nielen prostredníctvom vyučovania, ale aj organizáciou aktivít 
rôzneho druhu v mimovyučovacom čase a v mimoškolských podmienkach (besedy, rozhovory, 
organizácia výstaviek, účasť na súťažiach, spolupráca s CPPPaP, školami v zahraničí, exkurzie). 
príslušní koordinátori a výchovný poradca vykonávali túto činnosť plánovite, koordinovane 
a systematicky. Koordinátorka pre ľudské práva pri plánovaní jednotlivých činností zohľadnila 
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vekové osobitosti žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy, pripravila pre pedagógov podnetný 
metodický materiál na realizáciu aktivít zážitkového učenia. Škola bola zapojená do množstva 
regionálnych i celoslovenských projektov (Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Správaj sa 
normálne, Detský čin roka), zúčastňovala sa Olympiády ľudských práv. Bohatou ponukou 
záujmových krúžkov škola vytvárala podmienky pre zmysluplné využívanie voľného času 
a prevenciu negatívnych javov v správaní žiakov. V teste k ľudským právam dosiahli žiaci 9. 
ročníka dobrú úroveň základných vedomostí (63,7 %), z praktickej aplikácie teoretických 
poznatkov dobrú úroveň (87,9 %). Vyhodnotenie testu k extrémizmu preukázalo, že temer 
žiadnemu z ôsmakov by nevadilo mať spolužiaka z iného štátu, 87,50 % z nich sa nestretlo 
s extrémistickými prejavmi u učiteľov. 
 

24. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy    

                                   
  Budova školy je projektovaná ako 22 triedna škola s odbornými učebňami, 2 telocvičňami, 

školským športovým areálom, školskou  jedálňou a školským klubom detí. 
V školskom roku 2015/2016 sme mali 20 tried. Na prvom stupni 10,  na druhom 10 tried a 6 

oddelení ŠKD. Vzdelávalo sa v nich spolu 423 žiakov (stav k 30. júnu 2016). Na  I. stupni 218 a na 
II. stupni 205 žiakov. O ich vzdelanie a výchovu sa staralo 26 učiteľov a 6 vychovávateliek. Na 
pomoc žiakom aj rodičom bola k dispozícii aj školská špeciálna pedagogička a výchovná 
poradkyňa. Naši žiaci využívali pre svoj rozvoj veľkú a gymnastickú telocvičňu, 2 IKT učebne – 1 
pre žiakov II. stupňa a 1 pre žiakov I. stupňa, 1 učebňa s interaktívnou tabuľou, odborné učebne na 
vyučovanie biológie, geografie, chémie, cudzích jazykov, hudobnej výchovy, ďalej žiaci využívali 
školskú knižnicu na vyučovanie literatúry, žiacku cvičnú kuchynku a na športové aktivity školský 
areál, na ktorom bolo škole v septembri 2010 do užívania a správy odovzdané multifunkčné ihrisko. 
Súčasťou školského areálu sú aj tenisové kurty, ktoré sú prenajaté Tenisovému klubu OLYMP 
a ktoré využívajú aj deti našej školy. Pavilón A1 nad školskou kuchyňou je v súčasnosti uvoľnený 
z dôvodu príprav priestorov pre materskú školu. 

Všetky kmeňové a  odborné učebne sú vybavené novým výškovo nastaviteľným žiackym 
nábytkom, ktorého výmenu sme zabezpečili do konca minulého školského roka. Priebežne 
vybavujeme učebne digitálnou IK technikou – dataprojektor a PC alebo notebook, ktoré sa nám 
osvedčili a postupne aj novými keramickými tabuľami. 

Opravy, rekonštrukcie a nákup nových  materiálov a učebných pomôcok, ktoré sme 
vykonali v školskom roku 2015/2016 : 

 
 

Október 2015 - revízia hasiacich prístrojov 
- nákup  16 ks PC  s príslušenstvom do 
IKT 
- nákup farebnej tlačiarne 
- oprava strechy nad telocvičňou   
a bočnými vchodmi 

- z rozpočtu školy 
- z mimorozpočtových prostr. 
 

November 2015 - obnova školského zvonenia za 
melodické, výmena rozvodov, nákup 13 ks 
reproduktorov 
-nákup plynového varného kotla do ŠJ 
-nákup zariadenia na ozvučenie vestibulu 

- z rozpočtu školy 
 
  
- z rozpočtu MČ 
- z mimorozpočtových prostr. 
 

December 2015 - nákup 5 ks dataprojektorov s držiakmi 
a káblovými rozvodmi 

-  z rozpočtu školy 
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- nákup 1 ks PC   
- nákup 1 ks notebook  
- nátery a maľba priestorov školy – učebne, 
chodba, schodisko 
-nákup kníh do žiackej knižnice 
- mapy do kabinetu dejepisu 

 

Január 2016 -obnova podlahovej krytiny vo vestibule + 
schodisko 
výmena WC splachovačov – 1. st. 

- z rozpočtu školy 
 
- z mimorozpočtových prostr. 

Február 2016 - nákup bezdrôtový telefón do ŠKD - z mimorozpočtových prostr. 
Apríl 2015   
Máj - jún 2016 -dokúpenie žiackeho nábytku pre nové 

triedy 
-revízie elektrozariadení 

- -z mimorozpočtových prostr. 
 
- z rozpočtu školy 
 

 
 

25. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

 
 „Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy tvoria prílohu č. 
1 správy –tabuľka zo Súhrnnej správe o hospodárení za rok 2015“ 
 

26. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení – vychádza sa zo 
SWOT analýzy 

 
A) oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky 

• dobre fungujúci kvalifikovaný pedagogický kolektív - ochota , schopnosť , kreativita a 
samostatnosť pri plnení stanovených úloh a cieľov, 

• výborná poloha školy – blízkosť MHD, CVČ  
• práca s talentovanými žiakmi – výsledky z okresných a vyšších kôl súťaží a  predmetových 

olympiád – reprezentácia školy, 
• modernizácia a kvalita priestorov učební -  nový žiacky nábytok, digitalizácia učební, 
• efektívna a denne aktualizovaná webová stránka, 
• kvalitná práca so začlenenými aj nezačlenenými žiakmi s poruchami učenia, správania, 

kombinovanými poruchami, 
• rozmanitosť a kvalita záujmovej činnosti, 
• výchovný program ŠKD a koordinovaná práca kolektívu vychovávateliek, 
• tradícia v organizovaní okresných kôl súťaží HK , Fyzikálna olympiáda,  
• príjemné prostredie školského areálu  a multifunkčné ihrisko, 
• kvalitná školská jedáleň –  obedy, desiata, školské ovocie, 
• zapojenosť do projektov: e-Twinning , Inovácia obsahu a metód ANJ v 1.-4. roč.,  
• platobná disciplína  v platení faktúr, šetrenie energiami, 
• vonkajší kamerový systém školy – ochrana a bezpečnosť školy, 

 
B) oblasti, v ktorých sú nedostatky  
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• technický stav budovy - hygienické zariadenie vo všetkých pavilónoch, opotrebované 
a energeticky neefektívne elektrické spotrebiče v školskej kuchyni, opotrebované elektrické 
rozvody a odpadové potrubia. 

• nedostatok financií na motiváciu pedagógov za ich aktívny a kreatívny prístup vo 
vyučovacom procese aj mimovyučovacej činnosti,  

• selekcia výborných žiakov z dôvodu odchodu  na SŠ z 5. a 8. ročníka,  
• nárast počtu žiakov s poruchami pozornosti, aktivity, správania a učenia,  
• nedostatok financií na asistentov učiteľa 

C) Príležitosti  
• zapojenie pedagógov do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac - motivácia učiteľov k 

zvyšovaniu kvality vzdelávacieho procesu,  
• nadviazať priateľskú spoluprácu so školou v Prahe s cieľom výmeny skúseností, 
• vytvoriť základňu na počet prvákov vytvorením elokovaného pracoviska MŠ, 
• zvýšiť možnosti príjmov formou prenájmov, 
• budovať portfólio systémovej autoevalvácie školy, 
• vo vyučovacom procese v  maximálnej miere využívať alternatívne a interaktívne metódy 

a formy. 
D) Riziká  

• nedostatok financií na motiváciu pedagógov za ich aktívny a kreatívny prístup vo 
vyučovacom procese aj mimovyučovacej činnosti, 

• selekcia výborných žiakov z dôvodu odchodu na SŠ z 5. a 8. ročníka, 
• nárast počtu žiakov s poruchami pozornosti, aktivity, správania a učenia, 
• v častých prípadoch nejednotnosť rodičov a učiteľov vo výchovnom pôsobení na deti 

a z toho plynúce výchovné problémy s deťmi. 
E) Opatrenia na zlepšenie jednotlivých oblastí, v ktorých sú nedostatky 

• kontrolnú činnosť zamerať na systematické sledovanie kvality výchovy a vzdelávania 
s dôrazom na rozvoj čitateľskej gramotnosti, 

• zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu využívaním moderných prvkov 
a digitálnych učebných pomôcok, ako aj dosiahnutých výstupov z autoevalvačného procesu 
školy 

• pokračovať v obnove technického  stavu budovy podľa plánu opráv a obnovy, 
• nedostatok financií riešiť aj zapájaním sa do projektov a grantových výziev 

 
F) Ďalšie informácie o škole 
 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
• prostredie školy - všetky aktivity zamestnancov školy sú zamerané na zvyšovanie 

kvality vnútorných priestorov školy: hygienické a estetické podmienky ako aj obnova 
a modernizácia učebných pomôcok a zlepšovanie technického stavu budovy. 

• rozvrh hodín a prestávok – pri zostavovaní rozvrhu hodín sme zohľadňovali 
psychohygienické požiadavky: striedanie predmetov, jeden výchovný predmet denne, 
dodržiavanie počtu hodín, delenie na skupiny, harmonogram prestávok, pobyt na čerstvom 
vzduchu. 

• rozmiestnenie lavíc – v každej učebni majú žiaci nový moderný nábytok, na 1. stupni 
s možnosťou nastavenia, na 2. stupni dvoj a single žiacke lavice, ktoré sú umiestnené rôzne 
podľa vyučovacích foriem a  podľa potrieb a požiadaviek pedagógov. Triedni učitelia 
dodržiavajú zdravotné a hygienické požiadavky a pravidelne presádzajú žiakov. 

• osvetlenie tried – v roku 2014 boli všetky osvetľovacie telesá nahradené novými, čím boli 
odstránené predchádzajúce nedostatky – vytekanie oleja, hlučnosť a blikanie žiariviek, čím 
sa skvalitnila úroveň pracovného prostredia v učebniach. 
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• bezprašné tabule – v roku 2015 sme začali s postupnou výmenou klasických 
kriedových tabúl za viacfunkčné náterové Smart wall paint – tzv.  „chytré“ tabule, celý 
proces výmeny plánujeme do troch rokov ukončiť. 

• čističky vzduchu - neplánujeme 
• sociálne zariadenia v škole – vo všetkých  pavilónoch je potrebná repasia  hygienických 

zariadení počnúc zanesenými odpadovými potrubiami cez obklady a dlažbu až po výmenu 
umývadiel, WC mís a splachovačov. Tento problém nie je schopná škola z vlastných 
zdrojov uskutočniť, zatiaľ riešime tie najnutnejšie opravy a vylepšenia. 

• bezpečnosť o zdravie žiakov a zamestnancov školy – otázku bezpečnosti a ochrany zdravia 
žiakov a zamestnancov školy považujeme za jednu z priorít. Zamestnanci školy každoročne 
absolvujú školenia BOZP, škola má vypracovanú dokumentáciu Zdravotnej pracovnej 
služby, žiaci sú poučení o dodržiavaní zásad o ochrane zdravia v škole aj mimo školy, 
v špeciálnych učebniach sú umiestnené prevádzkové poriadky, s ktorými sú žiaci 
oboznámení, pred každou školskou akciou žiadame od rodičov informovaný súhlas s akciou. 

• pitná voda – vo všetkých priestoroch školy je žiakom aj zamestnancom k dispozícii 
nezávadná pitná voda kontrolovaná dodávateľom BVS. 

• maľovka – podľa finančných možností školy obnovujeme postupne maľovky v priestoroch 
celej školy, v poslednom roku sme vymaľovali telocvične, vestibul, dve školské chodby, 
štyri učebne a 5 kabinetov. 

• podlahová krytina – rovnako ako maľovku postupne obnovujeme aj podlahovú krytinu  - 
v triedach za PVC krytinu a v kabinetoch za plávajúcu podlahu, palubovku v telocvičniach 
sme naposledy obnovili vo februári 2014. 

• modernizáciu školy, tried – s cieľom moderne a zaujímavo učiť inštalujeme do tried 
a odborných učební interaktívne jednotky – dataprojektor a počítač alebo notebook, v škole 
máme dve interaktívne tabule a dve IKT učebne. 

• organizáciu školy v prírode – už štvrtý rok organizujeme pre väčšinu našich žiakov školu 
v prírode, tento spôsob atraktívneho vyučovania pre žiakov aj rodičov využilo 70 % žiakov. 

• LVVK s cieľom zvýšenia psychohygieny žiakov – v minulom školskom roku sa nám 
z finančných dôvodov  na strane žiakov nepodarilo zrealizovať lyžiarsky kurz, ktorý bol už 
organizačne zabezpečený. 

• V sledovanom roku nebola vykonaná kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v priestoroch školy. 
 

 

2.Prezentácia školy v masmédiách 

• Petržalských novinách – najčastejší spôsob prezentácie v školskom roku 2015/16 : Ako sme 
oslávili Deň Zeme, Dobrý nápad, Žiaci z „Gešajky“ čítali s Osmijankom, Rope skipping 

• RTVS –SRO -  uskutočnený rozhovor s členmi krúžku Rope skipping a dievčenský futbal 

• webstránka – najjednoduchší a efektívny nástroj na prezentáciu školy na verejnosti. 
• Školský časopis Gešajko – dvojmesačník zostavovaný redakčnou radou, zverejňovaný aj cez 

webovú stránku školy. 
• Žiacky časopis ZIPS 

 

3. Spolupráca školy s/so  

 

3.1 zákonnými zástupcami žiakov  
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Rada rodičov - zložená je z triednych dôverníkov volených každoročne v septembri 
na 1. stretnutí rodičov. Zasadá vždy pred samotnými triednymi aktívmi, predsedá jej 
predsedníčka, riaditeľka školy zovšeobecňuje informácie zo zápisníc predchádzajúcich 
triednych aktívov, vyjadruje sa k aktuálnym problémom, informuje o výsledkoch 
a uskutočnených a plánovaných aktivitách školy. 
zberové aktivity – do všetkých zberových aktivít  (papier, PET fľaše, použitý jedlý olej, batérie 
a vrchnáčiky, žiarivky) sú vo výraznej miere zapojení aj rodičia žiakov, výrazný finančný prínos 
pre školu máme zo zberu papiera, za zber batérií dostala v poslednom roku škola trampolínu. 
školské aktivity – mnohí rodičia sa ochotne zapájajú aj do rôznych aktivít organizovaných 
školou – akadémia, športové dni, burzy, školy v prírode, školské výlety buď osobnou účasťou 
alebo sponzorskými darmi pre žiakov.  

 

1.2. Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie   

 
• konkrétna spolupráca s odbornými zamestnancami centra – Súkromné centrum na Stálicovej 

ulici a CPPPaP na Švabinského ulici 
• spoločné aktivity, preventívne programy - CPPPaP na Švabinského ulici, semináre pre 

školských špeciálnych pedagógov a koordinátorov prevencie 
• prínos pre školu – diagnostikovanie našich žiakov, odborné vzdelávanie pedagógov 
• problémy v spolupráci – CPPPaP Švabinského - neskorá spätná väzba po diagnostických 

vyšetreniach  
 

3.3 .  materskými školami   

Spolupráca našej ZŠ s MŠ Gessayova 31 prebiehala podľa spoločne vypracovaného 
a schváleného plánu na šk. rok 2015/2016. Všetky naplánované úlohy  boli splnené.  

 V októbri a novembri sme uskutočnili 4 stretnutia v areáli MŠ. Deti si spoločne zasúťažili 
a zahrali sa rôzne loptové a pohybové hry. Prváci aj predškoláci mali radosť z pohybu 
a spoločných hier.  

 Dňa 21.12.2015 škôlkari vystúpili na našej Vianočnej akadémii s pásmom kolied. 
 02.03.2016 sa uskutočnila otvorená hodina s použitím interaktívnej tabule v MŠ 
 03.03.2016 spoločná hodina telesnej výchovy v telocvični ZŠ 
 15.03.2016 deti z MŠ navštívili prvé triedy, kde prebehla spoločná hodina v 1.A, 1. B a 1.C. 

Žiaci ukázali predškolákom, čo sa už naučili, škôlkari si vyskúšali písať na tabuľu, ako sa 
sedí v školských laviciach a spolu si zaspievali ľudové piesne 

 16.03.2016 sa uskutočnil Deň otvorených dverí, kde si rodičia s predškolákmi mohli pozrieť  
 30.03.2016 sa uskutočnil triedny aktív rodičov z MŠ. Na stretnutí boli prítomné: 

pp. učiteľky 1. ročníka a vedúca vych. ŠKD p. A. Bruttovszká. Rodičov budúcich prvákov 
sme informovali o našej ZŠ a pozvali ich na zápis do prvého ročníka, ktorý sa konal v dňoch 
01.04.-02.04.2016. Na slávnostnom zápise nových prvákov boli prítomné pp. uč. z MŠ. 

 07.04.2016 spoločné súťaže a loptové hry v areáli MŠ 
 21.06.2016 sme sa zúčastnili  na rozlúčke detí s MŠ 

 
Ostatné podujatia mimo plánu:  
10.09.2015 sa škôlkari zúčastnili Športového týždňa v ZŠ – zapojili sa do súťaží a zabavili sa so 
žiakmi školy. 
22.12.2015 navštívila MŠ p. uč. Malíčková so žiakmi 4. roč. a predviedli škôlkarom vystúpenie so 
švihadlami. 
Záver: Spoluprácu s MŠ na Gessayovej ulici č. 31 hodnotíme ako mimoriadne úspešnú 
a plánujeme v dobrej spolupráci pokračovať. 
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3.5. miestnymi podnikmi a organizáciami v Petržalke   

 
• MÚ MČ Bratislava-Petržalka, OŠaŠ – riadiaca, kontrolná  a poradenská činnosť 
• KZP- využívanie ponuky KZP pre žiakov na spestrenie vzdelávacích aktivít, príprava 

občerstvenia v školskej kuchyni na večery autentického folklóru. 
• MKP – zapojenie žiakov do súťaží organizovaných knižnicou Petržalské súzvuky, návšteva 

knižnice a využívanie knižničného fondu, využívanie ponuky na spestrenie vzdelávacích 
aktivít. 

• ŠPÚ, NÚCEM – odborno-poradenská činnosť, elektronické testovanie a Testovanie 9 
• CPPPaP, Švabinského 7 - poskytovanie psychologickej, diagnostickej, výchovnej, 

poradenskej a preventívnej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagógom 
• AFK Petržalka – spolupráca s amatérskym futbalovým klubom pri správe a ochrane 

multifunkčného ihriska 
• Denné centrum, Osuského 3 – spolupráca pri športových aktivitách a Vianočnej akadémii. 
• OO PZ – organizovanie preventívnych programov prostredníctvom koordinátora drogovej 

prevencie a sociálno-patologických javov, ako aj plnenie programu Správaj sa normálne – 
vyučovala kpt. Mgr. Čechovičová. 

 

3.6. ďalšími fyzickými a právnickými osobami, podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní 
spolupráca s inými školami napr. aj v zahraničí, kontakty so zahraničnými školami a inštitúciami, 
spolupráca s nadáciami a inými inštitúciami, ktoré škole pomáhajú vo výchove a vzdelávaní ale  
napr. aj v oblasti materiálno-technického vybavenia, atď. 

• OZ TK OLYMP , OZ Karate Seiken, International House s. r. o. , OZ Reflectangulo , ŠK 
INTER – možnosť pre našich žiakov navštevovať tréningy tenisovej prípravy, moderných 
tancov, karate, anglického jazyka a gymnastiky. 

• IUVENTA – odborné vedenie pri zabezpečovaní  súťaží a účasti na nich 

• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – právna a poradenská činnosť pre deti s poruchami 
správania, nedbalou školskou dochádzkou a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 

• PdF UK, Bratislava – pedagogická prax študentov 
• Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR  - legislatívna a poradenská činnosť 

 
 

Záver: Vyhodnotenie cieľa, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja  

 
Nové funkčné obdobie riaditeľky školy začalo 01. augusta 2015 a úlohy nižšie uvedené sú 

stanovené v Koncepcii rozvoja školy na roky 2015 – 2020. 
 

Výchova a vzdelávanie  

 
� Rozanalyzovať, prehodnotiť a inovovať školský učebný plán a školský vzdelávací program 

podľa aktuálnych zmien rámcových učebných plánov a Štátnych vzdelávacích programov 
v postupnosti od 1. a 5. ročníka  s účinnosťou od 01.septembra 2015. 

Termín: september 2015 a každoročne 
Zodpovedná: riaditeľka 
Plnenie: úloha splnená a pokračuje 
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� Zvýšením hodinovej dotácie klásť dôraz na výučbu prírodovedných predmetov, 
matematiky, anglického jazyka od 1. ročníka, nemeckého alebo ruského jazyka od 5. ročníka 
a telesnej výchovy. 

Termín: september 2015 a každoročne 
Zodpovedná: riaditeľka 
Plnenie: úloha splnená a pokračuje 
 

� Zapojiť školu do systematickej autoevalvácie s cieľom zvyšovať kvalitu výchovno-
vzdelávacieho procesu a ostatných súčastí školy. Výstupy pravidelne analyzovať na 
pracovných poradách a pedagogických radách. 

Termín: september 2015 a stály 
Zodpovedná: riaditeľka a koordinátorka autoevalvácie 
Plnenie: úloha splnená a pokračuje 
  

 Personálne podmienky  

 
�  Vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborného 

zamestnanca tak, aby  nebol výrazne narušený vzdelávací proces, dopĺňať plán kontinuálneho 
vzdelávania podľa potrieb a podmienok školy. 

� Termín: každoročne 
� Zodpovedná: riaditeľka a zástupkyne 
� Plnenie: úloha splnená  

  
� Zvyšovať informačné kompetencie pedagógov a ekonomických zamestnancov formou 

vzdelávania, školení a kurzov. Výberom vhodných školení  skvalitňovať odbornú pripravenosť  
zamestnancov na prijatie modernizačných zmien. 

� Termín: každoročne podľa aktuálnej ponuky a potrieb školy 
� Zodpovedná: riaditeľka  
� Plnenie: úloha priebežne plníme 

  

Materiálno-technické a priestorové podmienky  

 
� V uvoľnených priestoroch pavilónu A1 spolupracovať so zriaďovateľom pri vybudovaní 

priestorov pre dve triedy samostatnej MŠ 
Termín prípravy a zdroje: 2015 – 2016, štátna finančná dotácia so spoluúčasťou MČ 
Termín realizácie: 2016 
Zodpovedná: riaditeľka  
Plnenie: úloha splnená  
 

� Do každej učebne zakúpiť a nainštalovať osvedčenú interaktívnu jednotku – dataprojektor 
a PC. 

Termín realizácie: 2015 - 2020 
Zodpovedná: riaditeľka  
Plnenie: úlohu priebežne plníme  
  

� Dokončiť výmenu klasických tabúľ za bezprašné intearaktívne  SMART plochy v každej 
učebni  

Termín realizácie: 2015 - 2020 
Zodpovedná: riaditeľka  
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Plnenie: úlohu priebežne plníme  
  

================================================================== 
 
Súčasťou tejto správy sú  dve prílohy: 
 
Príloha č. 1:   Prehľad prospechu, dochádzka a správania za 2. polrok šk. r. 2015/2016 
Príloha č. 2:   Súhrnná správa o hospodárení za rok 2015 
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2. Plnenie výdavkov 

A 
Zariadenie: Základná škola 

     610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 
611 Tarifný plat (prenesené kompetencie) 

Mzdy za sledované obdobie boli čerpané podľa stanovených normatívov na počet pedag. 

a nepedag. zamestnancov a vyplácané podľa zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní  

zamestnancov vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

612 Príplatky 

Do tejto položky sú zahrnuté príplatky za vedenie, zastupovanie, osobný príplatok  a 

príplatok triedneho učiteľa.Za sledované obdobie boli vyplatené príplatky za zastupovanie,  

funkčné a kreditové príplatky a príplatky triedneho učiteľa. 

614 Odmeny 

Do tejto položky sú zahrnuté vyplatené odmeny zamestnancov. 

620 odvody do fondov 

Odvody do jednotlivých fondov boli hradené v zmysle platných zákonov o odvode do fondov 

za zamestnávateľa. Odvody do zdravotných poisťovní sú vo výške 10%. Ostatné odvody do  

sociálnej poisťovne sú vo výške 24,95%.Celková výška odvodov za zamestnávateľa je  

vo výške 34,95 %. v EUR 
   Priemerný počet zamest. prepočítaný 29,45 

  z toho: pedagogickí zamestnanci 24,3 

Hrubá mzda spolu:     296 153 
  z toho: pedagogickí zamestnanci 264 885 

            nepedagogickí zamestnanci 31 268 

Priemerná mzda pedag. zamestnanca 907,65 

Priemerná mzda nepedag. zamestnanca 506,1 

       630 Tovary a služby 

632001 Cestovné                   

Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 2 € z toho: 

       
  

  632 Energie, voda a komunikácie 
             Čerpanie  výdavkov na energie a  vodné, stočné podľa stredísk  

  
    výdavky na energie v EUR 

Stredisko elektrická tepelná plyn  vodné, stočné  
 

 spolu v € 

    v € % v € % v € % v € %     

Základná škola 4 110 44,4 25 888 55,7 0 0,0 5 395 55,4   35 393 

ZŠ dot. z r. 2014 0 0,0 5 424 11,7 0 0,0 0 0,0   5424 

Školský klub detí 1 100 11,9 2 216 4,8 0 0,0 850 8,7   4 166 

Školská jedáleň 1 650 17,8 3 878 8,3 1 062 100,0 1 850 19,0   8 440 

Vzdel. poukazy 0 0,0 2 984 6,4 0 0,0 0 0,0   2 984 
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refund. z pren .zš 2 402 25,9 6 113 13,1 0 0,0 1 644 16,9   10 159 

SPOLU   9 262 100,0 46 503 100,0 1062 100,0 9 739 100,0   66 566 

    45 255 kwh 443 042 kwh 1104 m3 3 296 m3     

Energie a služby za rok 2015 sú znížené o energie z prenájmov v celkovej sume 10 278  €   

z toho elektrická energia 2 402 €, tepelná energia  6 113 €, voda 1 644 € a OLO 119 €. 

  632003 Poštové a telekomunikačné služby           
Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 1 475 € z toho: 

 - poštové služby  175 € 

 - poplatky za telekom. služby 663 € 

 - služby počítačovej siete SANET 597 € 

 - Orange paušál (signalizácia) 39 € 

633 Materiál 
633001 Interiérové vybavenie               
Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 1 108 na kancelársky nábytok. 

633002 Výpočtová technika               
Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 3 641 €, z toho: 

  -  počítače a notebooky 1 295 € 

  - projektory 1650 € 

  - príslušenstvo k výpočtovej technike 696 € 

633006 Všeobecný materiál               
Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 10 003 € z toho: 

  - čistiace prostriedky 1 582 € 
   - kancelárske potreby 1 062 € 
   - staveb. elektroinst. a vodoinšt. materiál 1 149 € 
   - podložky pod parkety a lišty 228 € 
    - tonery 1 083 € 
    - kryty na hydranty 643 € 
    - zosilnovač, reproduktory, mikrofóny 1 171 € 
    - dvere 432 € 
    - chladnička, práčka 622 € 
    - sanita 908 € 
    - vlajky 76 € 
    - kryty na reproduktory 78 € 
    - káble 58 € 

  - tlačivá 247 € 

 - drobný materiál 493 € 

  - doplnenie lekárničky 114 € 

Na tejto položke bolo i čerpanie za prax študentov vo výške 57 €. 
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia         
Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 1 681 € na školský rozhlas a reproduktory. 

633009 Knihy, časopisy, učebné  pomôcky           
Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 3 741 € z toho: 

 - odborná literatúra, knihy, publikácie 

  - školská tabuľa 1270 

 - nástenné mapy 703 

 - odborná literatúra, knihy, publikácie 248 € 

Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhod. prostredia 35 €. 
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Na položke je i čerpanie vo výške 1 485 € na učebnice anglického jazyka. 

633010 Pracovné ošatenie               
Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 502 € na pracovné ošatenie a obuv pre 
upratovačky 

a školníka. 

633013   Softvér a licencie                 
Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 1 297 € na údržbu programového vybavenia 
(VEMA,  

TRIMEL, ACS agenda...) 

633016 Reprezentačné                 

Čerpanie na reprezentačné výdaje 21 €. 
635 Údržba 
635002 Údržba výpočtovej techniky             
Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 62 € na údržbu výp. techniky. 
635002 Údržba prevádzkových strojov             
Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 163 € na údržbu prev. strojov. 

635006 Údržba budov, priestorov, objektov           
Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 4 544, z toho:  

  - maliarske práce 2 702 € 

  - natieračské práce 1403 € 

  - výroba a montáž krytov na hydranty 255 € 

  - montáž senzorového osvetlenia 184 € 

637 Služby     

637001 Školenie, kurzy, semináre             

Čerpanie vo výške 484 € na semináre. 

637004 
Všeobecné 
služby                   

Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 4 454 € z toho: 
  - deratizácia  2x ročne  140 € 

 - odborné práce v oblasti PO a BOZP 750 € 

 - vypracovanie auditu - dohľad nad prac. podm. 367 € 

  - revízia has. prístrojov 281 € 

  - revízia telocvič. náradia 160 € 

  - elektroinštal. služby (výmena ističov, premiest. zásuv.) 766 € 

  - revízia elektrospotrebičov 889 € 

  - vypracovanie bezpečnost. projektu 69 € 

  - lokalizácia úniku vody 684 € 

  - oprava bezpeč. systému  59 € 

  - montáž sanity 180 € 

 - VEMA - konzultačné služby, reinštal. 49 € 

 - výroba kľúčov 60 € 

637012 Poplatky, odvody, dane a clá             

Poplatky za vedenie účtov boli v sume 124 € a 977 € odvod za ZPS, členský poplatok SANET 33. 

637016 Prídel do sociálneho fondu             

Povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % z objemu vyplatených hrubých miezd vo výške 2 963  €. 

637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce         

Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 9 594 € z toho: 
  - dohody 3 200 € 
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 - dohody zo vzdel. 
pouk. 6 964 € 

    637035 Dane (OLO)                 

Poplatky za odvoz a likv. odpadu boli vo výške 711 €,  z toho refundácia z prenájmov 119 €. 

640 Bežné transfery 

642015 
Na nemocenské 
dávky               

Boli čerpané nemocenské dávky vo výške 897 €. 
    

B 
         

Zariadenie:                     Školská jedáleň 

 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 
 611 Tarifný plat (prenesené kompetencie) 

 Mzdy za sledované obdobie boli čerpané podľa stanovených normatívov na počet nepedagogických  

pracovníkov a vyplácané podľa zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
So štyrmi zamestnancami boli uzatvorené do 
30.6.2015 dohody 

o vykonaní práce za účelom upratovania školskej kuchyne a školskej jedálne. 

612 Príplatky 

V tejto položke je zahrnutý príplatok za vedenie vedúcej školskej jedálne a ekonómky školy. 

614 Odmeny 

Do tejto položky sú zahrnuté vyplatené odmeny zamestnancov. 

620 odvody do fondov 
Odvody do jednotlivých fondov boli hradené v zmysle platných zákonov o odvode do fondov za 
zamestnávateľa. 
Odvody do zdravotných poisťovní sú vo výške 10%. Ostatné odvody do sociálnej poisťovne sú vo výške 
24,95%. 

Celková výška odvodov za zamestnávateľa je vo výške 34,95 %. 

v EUR 

Priemerný počet zamestnancov prepočítaný   6,75 

Hrubá mzda spolu:       43 482 

Priemerná mzda na zamestnanca     536,43 

     630 Tovary a služby 

632   Energie 

632001/01 Elektrická energia             

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 1 650 €. 

632001/02 Plyn               

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 1 062 €. 

632001/03 Tepelná energia             

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 3 878 €. 

632002 Vodné, stočné             
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Táto položka pozostáva z dvoch častí: zrážková voda, stočné a vodné. 

Čerpanie za sledované obdobie bolo na tejto položke vo výške 1 850 €. 

632003 
Poštovné a telekomunikačné 
služby         

Poplatok za telekomunikačné služby (telefón) bol vo výške 309€. 

633006 Všeobecný materiál             

Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 1 846 € z toho: 
   - čistiace prostriedky do 

umývačky riadu 728 € 
    - stravné lístky a poukážky 136 € 
    - kuchynský riad 698 € 
    - tonery 50 € 
    - kancelársky materiál 64 € 
    - lekárnička 23 € 
   - drobný nákup 147 € 
  

  

  
633009 

Knihy, časopisy, 
noviny           

Na tejto položke boli zakúpené zbierky nových noriem vo výške 32 €. 
  633010 Pracovné ošatenie             

Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 587 € na pracovné ošatenie a obuv pre 
kuchárky. 

633013   Softvér a licencie             

Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 39 € - skladový program. 

635004 

Údržba 
prevádzkových 
strojov           

Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 157 € na opravu škrabky. 
 

635006 
Údržba budov, priestorov, 
objektov         

Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 887 na maľovanie. 

637001 
Školenia, kurzy, 
semináre           

Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 10 €. 
  637004 Všeobecné služby             

Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 2 253 € z toho: 
   - čistenie, pranie obrusov, prac. ošatenia 882 € 
   - čistenie lapača tukov 187 € 
    - odber kuch. odpadu 144 
    - revízia výťahu 130 
    - nadstavenie a kalibrácia váh 293 
    - revízia komínu 33 
    - revízia elektrospotrebičov 100 
    - kalibrácia teplomera vlhkomera 94 
    - revízia plynových zariadení 390 
  637012 Poplatky, odvody             

Poplatky za vedenie účtov boli v sume 418 €. 
  637016      Prídel do sociálneho fondu           

Povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % z objemu vyplatených hrubých miezd vo výške 451 €. 

637027 Odmeny zam. mimoprac.         
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pomeru 

Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške1 049 € za dohody. 

637035  Dane (OLO)               

Poplatky za odvoz a likv. odpadu boli vo výške 697 €. 

 64        Bežné transfery 
      

        642015 Na nemocenské             

Na tejto položke bolo za sledované obdobie čerpanie vo výške 113 € na nemocenské dávky. 
 

       3/ Vyhodnotenie mimoriadnych príspevkov 
Neboli poskytnuté žiadne mimoriadne príspevky. 

 4/ Vyhodnotenie tvorby a čerpania sociálneho fondu. 
        Počiatočný stav 2 524,37 € 

        Tvorba sociálneho fondu 3 970,11 € 

        Príspevok na stravovanie (zamestnanci) 741,65 € 

        Čerpanie - ostatné 3 319,28 € 

        Konečný stav:  2 433,55 € 

 5/  Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov  manká a škody, pokuty a penále)  
       Škodová komisia na ZŠ Gessayova 2 v roku 2015 neriešila žiaden prípad. 

 6/ Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok 

 a./ Záväzky 
 - dodávatelia (321) 

    
4 508,59 € 

 - prijaté preddavky za stravu (324) 443,73 € 

 - zamestnanci (331) 
27 

184,11 € 

 - zúčtovanie s inštit. soc. zabezp. (336) 
18 

123,37 € 

 - daň z miezd (342) 3 999,25 € 

 - iné záväzky (379) (PS SZ, zrážky z miezd)  3 938,38 € 

 - SF (472) 2 433,55 € 

b./ Pohľadávky 
 Organizácia k sledovanému obdobiu neeviduje žiadne pohľadávky. 

 6/ Vyhodnotenie výdavkov za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 

Organizácia má dve nádoby na odvoz odpadu (jedna nádoba pre školskú jedáleň a jedna nádoba pre 
základnú 

školu) s odvozom 2 krát do týždňa. Počas prázdnin sme odvoz odpadu odhlásili. 
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Sumarizácia výdavkov za komunálny odpad 
    Prenesené        Originálne      

kompetencie       kompetencie     

mesiac:        € mesiac     € 

január       165,90 apríl     165,90 

február       132,72 máj     132,72 

marec       132,72 júl     165,90 

jún       132,72 august     33,18 

november     132,72 september   33,18 

december     132,72 október     165,90 

SPOLU:       829,50 SPOLU:     696,78 

         Spolu za rok 2015 
       

prenesené kompetencie     829,50 
 

refundácie boli 119 
€ 

 originálne kompetencie     696,78 
    

SPOLU:       
1 

526,28 
    

         
           IV.         Záver, návrhy opatrení  

      Vzhľadom k tomu, že rozpočet na ZŠ Gessayova 2, Bratislava, na prenesené a originálne kompetencie bol 

bol čerpaný v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2015, podľa pokynov a nariadení Miestneho úradu  
mestskej časti Bratislava-Petržalka, nie sú navrhované žiadne opatrenia.  
 

C 

Zariadenie:      Školský klub detí 

       610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 
 611 Tarifný plat (prenesené kompetencie) 

 Mzdy za sledované obdobie boli čerpané podľa stanovených normatívov na počet pedagogických a  
nepedagogic- 
kých pracovníkov a vyplácané podľa zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom 
záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

612 Príplatky 

V tejto položke je zahrnutý príplatok vedúcej ŠKD a príplatky za zastupovanie. 

614 Odmeny 

Do tejto položky sú zahrnuté vyplatené odmeny zamestnancov. 

620 odvody do fondov 
Odvody do jednotlivých fondov boli hradené v zmysle platných zákonov o odvode do fondov za 
zamestnávateľa. 
Odvody do zdravotných poisťovní sú vo výške 10%. Ostatné odvody do sociálnej poisťovne sú vo výške 
24,95%. 
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Celková výška odvodov za zamestnávateľa je vo výške 34,95 %. 
v 

EUR 
 Priemerný počet zamestnancov prepočítaný   7,8 
 z toho: pedagogickí zamestnanci     6 

Hrubá mzda spolu:       56 510 
 z toho: pedagogickí zamestnanci     52 520 

            nepedagogickí zamestnanci   3 990 

Priemerná mzda pedagogického zamestnanca   729,45 

Priemerná mzda nepedagogic. zamestnanca   179,45 

      630 Tovary a služby 

632   Energie 

632001/01 
Elektrická 
energia               

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 1 100 €. 

632001/03 
Tepelná 
energia               

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 2 216 €. 

632002 Vodné, stočné               
Táto položka pozostáva z dvoch častí: zrážková voda, stočné a 
vodné. 
Čerpanie za sledované obdobie bolo na tejto položke vo výške 850 
€. 

633006 
Všeobecný 
materiál               

Na tejto položke bolo čerpanie vo výške 78 €  na tonery a batériu. 

633006 
Všeobecný 
materiál               

Na tejto položke bolo čerpanie vo výške36 € na plať poštových poukážok. 

637016  Prídel do sociálneho fondu             
Povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % z objemu vyplatených hrubých miezd vo výške 556 
€. 

 640 Bežné transfery 
642013 Na odchodné               
Na tejto položke bolo čerpané odchodné vo výške 380 €. 

642015 
Na nemocenské 
dávky             

Boli čerpané nemocenské dávky vo výške 321 €. 
      


