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

Dudova 2, 851 02 Bratislava 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 03.10.2016.

...............................................
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 Dudova 2,
851 02 Bratislava 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 školské roky 2011/2012 – 2015/2016.
4. Vyhodnotenie plnenia plánu práce ZŠ, predmetových komisií a metodických združení.
5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ  Dudova 2, Bratislava.
6. Zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady.
7. Vyhodnotenie činnosti výchovného poradenstva.
8. Vyhodnotenie činnosti koordinátora primárnych prevencií.
9. Správa o činnosti špeciálneho pedagóga a školského psychológa.
10. Vyhodnotenie účasti žiakov našej školy v rôznych vedomostných, kultúrnych a športových

súťažiach a v projektoch.

Vypracovali:
Mgr. Hana Závodná – riaditeľka školy
Mgr. Ľudovika Vyskočová – zástupkyňa pre 1. stupeň
Daniela Beňová – zástupkyňa pre 2. stupeň
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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava

za školský rok 2015/2016

A. Základné údaje o škole

1. Identifikačné údaje
Názov školy Základná  škola
Adresa školy Dudova 2,  851 02 Bratislava
Telefónne číslo 02/638 209 09
Faxové číslo -
Internetová adresa www.zsdudova.sk
E-mailová adresa zsdudova@zsdudovaba.edu.sk
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. Hana Závodná riaditeľ školy
Mgr. Ľudovika Vyskočová štatutárny zástupca, zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň
Daniela Beňová zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň
Zdenka Pokorná vedúca ŠJ
Andrea Gandžalová vedúca úseku nepedagogických zamestnancov

3. Údaje o rade školy:
3.1. Údaje o rade školy:

Rada školy pri ZŠ Dudova 2 v Bratislave 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. Posledné voľby sa uskutočnili v júni 2012, keď skončilo riadne
funkčné obdobie Rady školy. Od februára 2015, po delegovaní kandidátov Mestskej časti,
pracovala Rada školy v tomto zložení do septembra 2015, kedy sa uskutočnili doplňujúce voľby
z radov rodičov.

Členovia rady školy – funkčné obdobie (od roku 2015)
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za

1. Ľuboš Paller, Mgr. predseda pedagogických zamestnancov
2. Nora Jánošová podpredseda rodičov
3. Andrea Gandžalová člen nepedagogických zamestnancov
4. Monika Kucháriková člen rodičov
5. Ľudmila Budová člen rodičov
6. Viera Glasová člen rodičov
7. Jana Aghová, Mgr. člen pedagogických zamestnancov
8. Robert Schnürmacher člen zriaďovateľa
9. Michal Radosa člen zriaďovateľa
10. Ľuboš Kačírek člen zriaďovateľa
11. Juraj Kríž člen zriaďovateľa
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Členovia rady školy – po doplňujúcich voľbách v septembri 2015 a po posedných voľbách
v apríly 2016
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za

1. Ľuboš Paller, Mgr. predseda pedagogických zamestnancov
2. Nora Jánošová podpredseda rodičov
3. Andrea Gandžalová člen nepedagogických zamestnancov
4. Dana Trefilová člen rodičov
5. Ľudmila Budová člen rodičov
6. Katarína Morvayová člen rodičov
7. Jana Aghová, Mgr. člen pedagogických zamestnancov
8. Robert Schnürmacher člen zriaďovateľa
9. Michal Radosa člen zriaďovateľa
10. Ľuboš Kačírek člen zriaďovateľa
11. Juraj Kríž člen zriaďovateľa

3.2. Činnosť rady školy za školský rok 2015/2016:
Posledné voľby do Rady školy prebehli v apríly 2016 a ustanovujúca schôdza sa uskutočnila
28.04.2016, novozvolená rada školy začale vykonávať svoju činnosť od 04.07.2016.
V školskom roku 2015/2016 Rada školy zasadala 5 – krát.
Na svojich zasadnutiach prerokovala:

 materiály, ktoré predložila riaditeľka školy v zmysle §5 ods. 7 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, Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ Dudova 2 v školskom roku 2014/2015

 Koncepciu rozvoja školy
 Školský vzdelávací program
 Výchovný program ŠKD
 V januári 2016 Rada školy na základe vyhláseného výberového konania na riaditeľa školy

uskutočnila výberové konanie na vymenovanie riaditeľa. Riaditeľkou školy sa stala Mgr.
Hana Závodná.

Riaditeľka školy informovala radu školy:
 o výchovno-vzdelávacom procese, výsledkoch po hodnotiacich pedagogických radách
 o technickom stave školy, nutnosti opráv, o havarijnom stave školy

Členovia Rady školy boli oboznámení  s priebežnými výsledkami výchovno-vzdelávacej činnosti,
o počte zapísaných detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 a o akciách pripravovaných
v priebehu školského roka. Rada školy sledovala náplň práce školy, plány, koncepciu a všetky
aktivity s tým súvisiace, ako i výsledky školy a nakladanie s finančnými prostriedkami. RŠ sa
zaujímala o potreby školy a  snažila sa v rámci zákona pomáhať pri zlepšovaní podmienok
výchovno-vzdelávacieho procesu.

4. Činnosť poradných orgánov školy
4.1. Činnosť pedagogickej rady

Pedagogická rada na svojich siedmych zasadnutiach rokovala o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch za hodnotené obdobie, riešila vzniknuté problémy a prijímala opatrenia na ich
odstránenie, príp. zlepšenie. Vyjadrovala sa k navrhovaným pedagogickým dokumentom, počtom
žiakov v triedach, školskému vzdelávaciemu programu, plánu kontinuálneho vzdelávania,  plánu
práce školy a k celkovému chodu školy. Jedným z prínosov týchto zasadnutí je otvorená vzájomná
spolupráca učiteľov, výmena skúseností pri riešení problémových situácií, podávanie informácií, na
základe ktorých sa všetci učitelia dozvedajú informácie o všetkých žiakoch školy a spoznávajú
pozitívne aj negatívne stránky práce s našimi žiakmi.
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Pedagogická rada prerokovala :
 Školský vzdelávací program
 Výchovný program ŠKD
 návrhy na prijatie žiakov so ŠVVP
 Správu VVČ za školský rok 2014/2015
 Plán kontinuálneho vzdelávania
 rozvrh vyučovacích hodín
 štvrťročne výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov
 Školský poriadok
 výsledky žiakov 9. ročníka v Testovaní 9-2016 a 5. ročníka v Testovaní 5-2015

Pedagogická rada schválila:
 Školský vzdelávací program
 Výchovný program ŠKD

4.2. Činnosť metodického združenia
MZ 1. stupňa
Vedúca: Mgr. Alena Lampertová
MZ 1. stupňa v školskom roku 2015/2016 zasadalo 7-krát. Malo 12 členov.
Na zasadnutiach riešili zásadné otázky týkajúce sa plnenia Plánu práce, vedenia pedagogickej
dokumentácie, inovovaného Štátneho aj Školského vzdelávacieho programu, obsahu učiva,
hodnotenia žiakov na jednotlivých predmetoch, výchovno-vzdelávacích výsledkov v triedach,
organizácie rôznych akcií ako deň otvorených dverí, či zápis detí do 1. ročníka. Na záver školského
roka členovia MZ zhodnotili svoju činnosť a na základe úspechov aj neúspechov vyvodili závery do
ďalšej práce MZ.
Plán práce MZ vychádzal z Plánu práce školy a zo Školského vzdelávacieho programu. Členovia
MZ sa u žiakov zameriavali predovšetkým na rozvíjanie čítania s porozumením, rozvíjanie
tvorivosti, počítačovej gramotnosti, estetického cítenia, fyzického aj psychického zdravia. Snažili sa
tiež klásť dôraz na využívanie IKT na vyučovacích hodinách, využívať nové formy a metódy práce
na zefektívňovanie vyučovania. Počas školského roka tiež zorganizovali množstvo akcií pre žiakov
(vianočné tvorivé dielne, školy v prírode, rôzne súťaže, nácvik programu na slávnostnú
akadémiu...). Počas celého školského roka spolupracovali s MZ ŠKD.

MZ ŠKD:
Vedúca: Etela Slováková
MZ ŠKD malo 8 členov. V školskom roku 2015/2016 zasadalo 3-krát. Plán práce MZ vychádzal
z Výchovného programu ŠKD a z Plánu práce školy. Členovia MZ pripravili pre žiakov množstvo
overených ako aj nových aktivít pre deti. Všetky tieto akcie boli zamerané na rozvoj pohybových
schopností žiakov, ich zdravia, kreativity a estetického cítenia detí v poobedňajších hodinách.
Na zasadnutiach sa členovia MZ venovali predovšetkým kontrole plnenia plánu práce
a Výchovného programu ŠKD, organizácii jednotlivých aktivít pre deti ako Petržalka v pohybe,
Tanec v duši, vianočná besiedka ap., spôsobu prezentácie ŠKD na verejnosti, vedeniu pedagogickej
a inej dokumentácie (žiadosti o prihlásenie/odhlásenie z ŠKD, o zníženie poplatkov). Úzko
spolupracovali počas celého roka s MZ 1. stupňa.

4.3. Činnosť predmetových komisií
PK SJa L:
Vedúca: Mgr. Eva Petiková

PK M a I:
Vedúca: RNDr. Katarína Jankelová
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PK CJ:
Vedúca: Mgr. Darina Kapraľová

PK prírodných a spoločenských vied:
Vedúca: Mgr. Ľuboš Paller

PK výchov:
Vedúci: Mgr. Marta Matejkinová

Predmetové komisie zasadali v školskom roku 2015/2016 štyrikrát. Na prvých stretnutiach
prerokovali a schválili plány práce svojich PK, do ktorých zapracovali aj POP pre šk. rok
2015/2016, určili zodpovedných učiteľov za organizáciu školských, obvodných a krajských kôl
súťaží a aktualizovali informácie o žiakoch so zdravotným znevýhodnením. Na druhých
zasadnutiach vyhodnotili výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. polrok, vyhodnotili priebeh
a výsledky školských príp. obvodných kôl súťaží.  PK M a I  a PK SJ sa venovali aj javovým
analýzam písomných prác a príprave na Testovanie-9, výsledkom Testovania 5.. Na tretích
stretnutiach analyzovali výstupy zo správy ŠŠI. Na posledných stretnutiach jednotlivé PK
vyhodnotili plnenie svojich plánov práce, výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, plnenie
tematických výchovno-vzdelávacích plánov, úspechy žiakov zapojených do súťaží a projektov. Na
stretnutiach PK učitelia, ktorí sa zúčastnili vzdelávaní, informovali o nových metódach a formách
vyučovania a prezentovali aktivity, ktoré môžu pomôcť pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu.

Predmetové komisie a metodické združenia boli prínosom pre správny priebeh vyučovania, čím
napomáhali vedeniu školy pri plnení Školského vzdelávacieho programu školy, Inovovaného
Školského vzdelávacieho programu a Výchovného programu ŠKD.
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5. Údaje o počte žiakov školy
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1. 4 0 77 - 0 3 70 4 - 77 - - 3 69

2. 2 0 50 - 1 2 47 2 - 50 - - 2 47

3. 2 0 52 - 3 2 46 2 - 52 - 3 2 49

4. 2 0 53 - 1 1 26 2 - 55 - 1 1 19

5. 2 0 45 - 3 - 7 2 - 44 - 3 - 6

6. 2 0 52 - 2 - 1 2 - 52 - 2 - 1

7. 2 0 44 - 1 - - 2 - 44 - 1 - -

8. 2 0 32 - 1 - - 2 - 32 - 2 - -

9. 2 0 32 - 6 - - 2 - 33 - 6 - -

Sp
ol

u

20 0 437 - 18 8 197 20 - 439 - 19 8 191

Komentár:
ročník počet /dôvod
1. 1 žiak odsťahoval a 1 žiak sa prisťahoval
4. stúpol počet žiakov o dvoch – prisťahovali sa do obvodu školy
5. 1 odchod/ zmena bydliska
6. 1 odchod/ špeciálne potreby, 1 príchod/ zmena bydliska
8. 1 odchod/hrozila znížená známka zo správania, 1 príchod/zmena bydliska
9. 1 príchod/prestup z gymnázia

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)

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried

Spolu Dievčatá
počet /%

Odklady
počet /%

Nezaškolení v MŠ
počet /% Samostatné

97 38/39,17% 20/20,61% 1/1,03% 4

Komentár:
Pre školský rok 2015/2016 bolo v riadnom termíne zapísaných 91 detí, neskôr, po termíne

sme zapísali ešte 6 detí, takže celkovo to bolo 97 detí. K septembru do školy reálne nastúpilo 77
detí. 8 detí malo odklad školskej dochádzky, 1 dieťa chceli rodičia predčasne zaškoliť, ale nakoniec
sa rozhodli, že dieťa do školy nenastúpi a 11 detí nastúpilo na iné školy (3 deti nastúpili do
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prípravného ročníka v ZŠI na Vlasteneckom námestí, 2 žiaci pokračujú vo vzdelávaní na tej istej
škole v prvom ročníku, 2 deti nastúpili do ŠZŠ s MŠ na Žehrianskej ulici, 1 dieťa nastúpilo do ZŠI
Svrčia, 1 dieťa do Cirkevnej základnej školy Narnia, 1 dieťa nastúpilo do SZŠ na Štiavnickej ceste
v Ružomberku, 1 dieťa nastúpilo do Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium na Teplickej).

Pre školský rok 2014/2015 bolo v riadnom termíne zapísaných 63 detí, neskôr, po termíne
prišli rodičia zapísať ešte 4 deti, čiže spolu to bolo 67 detí. K septembru reálne nastúpilo do školy
51 žiakov. 12 žiakov malo odklad školskej dochádzky, 2 žiaci boli prijatí do ZŠI na Vlasteneckom
námestí do prípravného ročníka, 1 žiačka na tej istej škole pokračovala vo vzdelávaní v 1.
ročníku. 1 žiak nastúpil na inú školu.

Pre školský rok 2015/2016 bolo zapísaných približne o 30 detí viac ako v minulom a aj
v predchádzajúcich školských rokoch. Vysvetľujeme si to tým, že v školskom obvode ZŠ Dudova 2
bol v tomto roku vysoký počet detí, ktoré dosiahli vek 6 rokov.

K zmenám v počtoch žiakov dochádza v priebehu školského roka, najčastejším dôvodom je
zmena bydliska.

7. Údaje o umiestnení žiakov na štúdium na stredné školy po ukončení školského roku
2015/2016

Počet
žiakov

9. r.

Prehľad o počte umiestnených žiakov 9. ročníka na jednotlivé druhy SŠ

Gymnáziá
Stredné odborné školy
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33 3 3 3 1 1 1 25 25 25 2 2 2 1 1 1 0 0 0

Komentár:
Z 33 žiakov 9. ročníka si jeden plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí.
Dve žiačky neprospeli z viac ako 2 predmetov. Jednej žiačke bolo povolené opakovanie ročníka.
Druhá si už splnila 10-ročnú povinnú dochádzku, bola prijatá na 2-ročnú SOŠ.
V porovnaní s minulým školským rokom sa zvýšil záujem o 4-ročné SOŠ (v škol. r. 2014/2015 – 20
žiakov) a klesol záujem o gymnáziá (v škol. r. 2014/2015 – 8 žiakov). Na gymnáziá sa hlásili iba
dievčatá. Boli úspešné na bilingválnych gymnáziách.

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

Počet
žiakov

5.
ročníka

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

44
Prihlásení prijatí zapísaní % Prihlásení prijatí zapísaní %

16 8 8 18,18 - - - -

Komentár:
V porovnaní s minulým školským rokom (z 56 žiakov sa hlásilo na gymnáziá 6 žiakov) sa zvýšil
záujem o štúdium na 8-ročných gymnáziách. Úspešnosť prijatia však bola v porovnaní s minulým
školským rokom ( 83,33%) nižšia (50%).
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Zo 16 žiakov 12 prejavilo záujem  študovať na 8-ročných gymnáziách v mestskej časti Petržalka.
Po prijímacích pohovoroch boli prijatí 3 žiaci (Gymnázium Metodova, Gymnázium Gercenova,
Gymnázium Pankúchova).
Po odvolaní sa proti rozhodnutiu o neprijatí boli 4 žiaci prijatí na Gymnázium Pankúchova. Jedna
žiačka bola prijatá na Gymnázium Vranovská po presune prihlášky.

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

Počet žiakov
8. ročníka Prihlásení Prijatí zapísaní % prijatých z celkového počtu

žiakov 8. ročníka

32 6 4 4 12,5%

Komentár:
V školskom roku 2015/2016 zo 7 žiakov štyria prejavili záujem o bilingválne štúdium na OA
I. Karvaša, Hrobákova ul. a traja o štúdium na bilingválnych gymnáziách. Úspešnosť ich prijatia
bola 100%.
V tomto školskom roku sa všetci žiaci hlásili na bilingválne gymnáziá. Po prijímacích pohovoroch
prijali na gymnázium 1 žiačku (Gymnázium L. Sáru). Po odvolaní sa proti rozhodnutiu o neprijatí
boli prijatí ešte 3 žiaci (Gymnázium Pankúchova – 1 žiak, Gymnázium A. Einsteina - 2 žiačky).
V porovnaní s minulým školským rokom boli žiaci 8. ročníka menej úspešní v prijatí na bilingválne
štúdium na SŠ (66,67%).

10. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania v školskom roku 2015/2016

I. stupeň

Ročník
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov

SJL ANJ NEJ MAT PRV VLA PRI TEV VYV HUV INFV PV Ø
ročníka

1. 1,21 1,14 - 1,09 1,00 - - 1,00 1,00 1,00 - - 1,06

2. 1,08 1,04 - 1,10 - 1,02 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,03

3. 1,33 1,26 - 1,26 - 1,17 1,22 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,14

4. 1,59 1,57 - 1,33 - 1,54 1,39 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 1,25

Ø
pr

ed
m

et
u

1,30 1,25 - 1,19 1,00 1,25 1,22 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 1,12
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II. stupeň
R

oč
ní

k
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov

SJ
L

A
N

J

N
EJ FR

J

D
EJ

G
EO

O
BN

M
A

T

FY
Z

C
H

EM

BI
O

TC
H

V

V
Y

V

H
U

V

TS
V

ET
V

/N
A

V

IN
F

V
U

M

M
D

V

SV
P

Ø
ro

čn
ík

a

5. 2,20 1,94 1,94 1,69 1,55 1,91 - 2,18 - - 2,05 1,00 1,00 1,07 1,17 a 1,02 - - - 1,58

6. 2,76 1,76 1,60 1,55 1,59 1,94 1,45 2,27 1,61 1,73 1,76 1,02 1,08 1,00 1,28 a 1,51 - - - 1,62

7. 2,26 1,93 2,45 1,57 1,49 2,28 1,84 2,14 1,84 1,74 2,51 1,05 1,02 1,00 1,29 a 1,29 - - - 1,68

8. 2,42 2,03 2,42 2,09 1,81 2,06 1,87 2,77 2,00 1,97 2,19 1,00 - - 1,34 a 1,06 1,06 1,03 1,05 1,75

9. 2,84 1,94 3,00 1,92 2,34 2,47 1,91 3,03 1,94 2,22 2,55 1,00 - - 1,57 a 1,28 1,06 1,13 1,00 1,93

Ø
pr

ed
m

et
ov 2,49 1,88 2,22 1,73 1,71 2,11 1,74 2,42 1,82 1,88 2,18 1,02 1,04 1,02 1,31 a 1,25 1,06 1,08 1,00 1,70

Komentár:
Vysvetlivky: INFV – informatická výchova, VUM – výchova umením, MDV – mediálna výchova, SVP – svet  práce

V porovnaní s minulým školským rokom sa priemerná známka žiakov 1. stupňa zlepšila o 0,04
stupňa a priemerná známka žiakov 2. stupňa sa nezmenila.
Priemerná známka sa na 2. stupni zhoršila v predmetoch: FRJ (o 0,21), GEO (0,1), OBN (o 0,13),
BIO (o 0,27), VV (o 0,03) a INF, VUM, MDV (o 0,02). Priemer sa zlepšil v predmetoch: SJL (o
0,05), ANJ (o 0,1), NEJ (o 0,11), DEJ (0,2), MAT(0, 25), FYZ (o 0,1), HUV (o 0,16). Priemerná
známka školy 1,47 sa v porovnaní s minulým školským rokom zlepšila o 0,02 stupňa.

Ročník 1. 2. 3. 4. I. st. % 5. 6. 7. 8. 9. II. st. % ZŠ %
PV 47 44 42 133 56,84 23 23 16 10 5 77 37,56 210 47,84

PVD 1 5 11 17 7,26 11 7 16 9 12 55 26,83 72 16,40

P 77 2 3 1 83 35,47 10 18 10 11 13 62 30,24 145 33,02

N - - - - - - 0 2 1 1 2 6 2,93 6 1,37

Neukon. 1* 1 0,43 0 2 1 1 1 5 2,44 6 1,37

Spolu 77 50 52 55 234 100 44 52 44 32 33 205 100 439 100
Vysvetlivky: PV – prospel s vyznamenaním, PVD – prospel veľmi dobre, P- prospel, N - neprospel

1* - žiačka je v zahraničí, rodičia na výzvu nereagovali
V šiestom ročníku až deviatom ročníku si plnili 5 žiaci povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Na
preskúšanie sa nedostavili.
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Koncoročné hodnotenie správania

Stupeň správania veľmi dobré uspokojivé menej
uspokojivé

neuspokojivé

Počet žiakov 418 2 1 6

Komentár:
Stupeň
správania

Dôvod

2 neospravedlnená absencia, opakované vážne porušovanie školského poriadku –
nevhodné správanie na hodinách, správanie sa k vyučujúcim a spolužiakom

3 Porušovanie školského poriadku – vulgárne vyjadrovanie, nerešpektovanie
vyučujúcich, opakované nevhodné správanie sa k spolužiačkam

4

Porušovanie školského poriadku – neospravedlnené hodiny, vulgárne vyjadrovanie na
adresu vyučujúcej a rodičov, ničenie školského majetku, opakované nevhodné
správanie sa k spolužiačkam, používanie mobilu, nerešpektovanie pokynov
vyučujúcich,

Zo správania nebolo hodnotených 12 žiakov (11 žiakov v zahraničí, 1 žiačka nehodnotená z dôvodu
vysokej absencie ospravedlnenej lekárom).
Pred udelením znížených známok zo správania bolo žiakom pri  hodnotení za tretí štvrťrok udelené
pokarhanie RŠ. Triedni učitelia, príp. výchovná poradkyňa, individuálne konzultovali uvedené
priestupky so zákonnými zástupcami. Výchovná poradkyňa na podnet triednych učiteľov posielala
hlásenia o neospravedlnenej absencii žiakov na príslušné miesta. V prípade, že záškolák neprišiel
do školy, okamžite kontaktovala zákonného zástupcu.

Výchovné opatrenia

pochvala,
opatrenie

pochvala od
triedneho učiteľa

Pochvala od
riaditeľa školy

Pokarhanie od
triedneho učiteľa

Pokarhanie od
riaditeľa školy

Počet žiakov 59 82 15 8

Komentár
I. stupeň:
Pochvaly od triedneho učiteľa boli udelené za vzorné správanie, mimoriadne výchovno-
vzdelávacie výsledky, za úspešné reprezentovanie triedy v školských kolách súťaží a olympiád
Pochvaly od riaditeľky školy boli udelené za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach,
olympiádach a projektoch
Pokarhania od triedneho učiteľa boli udelené za ojedinelé (vyskytlo sa zriedkavo) nevhodné
správanie voči spolužiakom, zabúdanie pomôcok
Pokarhanie od riaditeľky školy boli udelené za opakované nevhodné správanie voči spolužiakom
a učiteľom

II. stupeň:
Výchovné opatrenie Dôvod

Pochvala od triedneho
učiteľa

výborný prospech, reprezentácia triedy v súťažiach, vzorné plnenie
povinností, príprava programu na akadémiu, za ochotu a aktívnu pomoc
pri organizovaní súťaží

Pochvala od riaditeľa
školy reprezentácia školy
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Pokarhanie od
triedneho učiteľa

nenosenie žiackej knižky, 6 neospravedlnené hodiny, správanie počas
prestávok, vyrušovanie na hodinách

Pokarhanie od
riaditeľa školy

neplnenie si povinností, neospravedlnené hodiny, nerešpektovanie
vyučujúceho, nevhodné správanie sa na hodinách, nevhodné správanie
sa k spolužiakom

11. Výsledky externých meraní
a) celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka

Slovenský jazyk a literatúra Matematika
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33 32 15,1 15,6 60,3 62,6 32,8 33 32 9,8 10,6 49,1 52,8 32,8

Komentár:

Testovania - 9 sa v riadnom termíne zúčastnilo 32 žiakov, 1 je v zahraničí.
Výsledky Testovania - 9 2016 zo slovenského jazyka aj matematiky odpovedajú priemernej známke
na polročnom hodnotení žiakov 9. ročníka (SJL - 2,9, MAT – 3,17).
Aj tento rok si žiaci si mohli svoje vedomosti overiť a atmosféru Testovania 9 vyskúšať v projekte
Komparo. Túto možnosť využilo 10 žiakov 9. ročníka. Ďalej žiakom boli ponúknuté krúžky
z matematiky a zo slovenského jazyka, zamerané na prípravu na Testovanie-9 a prijímacie
pohovory. Taktiež pri zostavovaní osnov v ŠkVP pre predmety SJ a M sa určitý počet hodín
venoval na prípravu na Testovanie-9. Zotrvávajúcim problémom je nedostatočná domáca príprava
žiakov a nízky záujem zo strany rodičov (kontrola).
Hoci žiaci našej školy v Testovaní-9 nedosiahli v oboch predmetoch úspešnosť nad priemerom
Slovenska (v porovnaní so SR: SJL: -2,3 %, čo je - 0,5 bodu, M: -3,7 % , čo je – 0,8 bodu), všetci
boli prijatí na stredné školy už v prvom kole prijímacích pohovorov. Je to zásluhou najmä
výchovnej poradkyne, ktorá so žiakmi a rodičmi intenzívne komunikuje a spolupracuje pri výbere
strednej školy tak, aby čo najlepšie odpovedala schopnostiam dieťaťa a školskej psychologičky,
ktorá organizuje pre žiakov 9. ročníka program Profteens – prvá smerová voľba povolania.
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Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

Slovenský jazyk a literatúra Matematika
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45 38 20,11 19,99 67,02 66,62 45 38 18,55 18,60 61,84 61,99

Komentár:
Zo 45 žiakov 5. ročníka sa Testovania 5 nezúčastnilo 7 žiakov: 3 žiaci boli (aj sú) integrovaní, 1
žiačka študovala v zahraničí, 2 žiačky boli choré a 1 žiak bol v čase Testovania 5 v LVS
Hrdličkova.

12. Zoznam voliteľných predmetov

I. stupeň - primárne vzdelávanie

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

1.

I.A Anglický jazyk (2h)

I.B Anglický jazyk (2h)

I.C Anglický jazyk (2h)

I.D Anglický jazyk (2h)

2.
II.A Anglický jazyk (2h), Slovenský jazyk a literatúra (1h), Výtvarná výchova

(1h)

II.B Anglický jazyk (2h), Slovenský jazyk a literatúra (1h), Výtvarná výchova
(1h)

3.
III.A Slovenský jazyk a literatúra (2h), Matematika (1h), Prírodoveda (1h),

Telesná výchova (1h)

III.B Slovenský jazyk a literatúra (2h), Matematika (1h), Prírodoveda (1h),
Telesná výchova (1h)

4.
IV.A Slovenský jazyk a literatúra (2h), Matematika (2h), Vlastiveda (1h)

IV.B Slovenský jazyk a literatúra (2h), Matematika (2h), Vlastiveda (1h)
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II. stupeň – nižšie stredné vzdelávania

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: 39,3 Zamestnanci ŠKD spolu: 9,8
2. z toho PZ spolu* 30,6 z toho PZ spolu: 8,8
3. kvalifikovaní 30,6 kvalifikovaní 8,8
4. nekvalifikovaní 0 nekvalifikovaní 0
5. z toho OZ spolu** 2 z toho NPZ spolu 1
6. školský psychológ 1 upratovačky 1
7. školský špeciálny pedagóg 1 ekonóm 0
8. personalista 0
9. z toho NPZ spolu*** 6,7
10. školník 1 Zamestnanci ŠJ spolu: 8
11. upratovačky 3,7 vedúci ŠJ 1
12. ekonóm, 1 hlavný kuchár 1
13. personalista 0,3 pomocný kuchár 1
14. mzdár 0,7 prevádzkový zamestnanec 4,5
15. Bazén – spolu: - upratovačka 0
16. z toho PZ - ekonóm, účtovník 0,5
17. učiteľ plávania -
18. z toho NPZ spolu -
19. úpravár vody -
20. strojník -
21. upratovačka pre bazén -

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,   OZ** - odborní zamestnanci  NPZ*** – nepedagogickí zamestnanci,

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

5. V.A matematika (1), 2. cudzí jazyk (2)
V.B matematika (1), 2. cudzí jazyk (2)

6.
VI.A slovenský jazyk a literatúra (1), matematika (1), druhý cudzí jazyk (1),

informatika (0,5), technika (1), chémia(0,5), biológia (1)

VI.B slovenský jazyk a literatúra (1), matematika (1), druhý cudzí jazyk (1),
informatika (0,5), technika (1), chémia(0,5), biológia (1)

7.
VII.A slovenský jazyk a literatúra (1), matematika (1,5), druhý cudzí jazyk (1),

informatika (0,5), chémia(0,5), biológia (0,5), dejepis (1)

VII.B slovenský jazyk a literatúra (1), matematika (1,5), druhý cudzí jazyk (1),
informatika (0,5), chémia(0,5), biológia (0,5), dejepis (1)

8.
VIII.A matematika (1), druhý cudzí jazyk (1), geografia (1), informatika (1),

chémia(1), biológia (0,5), výchova umením (0,5), mediálna výchova (1)

VIII.B matematika (1), druhý cudzí jazyk (1), geografia (1), informatika (1),
chémia(1), biológia (0,5), výchova umením (0,5), mediálna výchova (1)

9.

IX.A
matematika (1), telesná a športová výchova (1), druhý cudzí jazyk (1),
informatika (0,5), technika – chlapci(1), svet práce - dievčatá(1), výchova
umením (0,5), mediálna výchova (1)

IX.B
matematika (1), telesná a športová výchova (1), druhý cudzí jazyk (1),
informatika (0,5), technika – chlapci(1), svet práce - dievčatá(1), výchova
umením (0,5), mediálna výchova (1)
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14. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov

Predmet Fyzický počet kvalifikovaných učiteľov, ale
neodborne vyučujúcich

Celkový počet hodín
neodborne odučených za

týždeň
Anglický jazyk 7 51
Informatika 2 10
Fyzika 1 10
Biológia 1 16
Občianska náuka 1 6
Etická výchova 7 10
Svet práce 1 4
Hudobná výchova 1 6
Výtvarná výchova 1 1
Výchova umením 1 2
Mediálna výchova 1 4
Matematika 1 4
Informatická vých. 7 12

Komentár:
Učitelia na 2. stupni si uvedenými hodinami dopĺňajú úväzky. Predmety sa určujú podľa odborných
predpokladov učiteľa, napr.: učiteľka s aprobáciou RJ a FJ (ovláda metodiku vyučovania CJ) a 3.
rokmi na jazykovej škole učí anglický jazyk, učiteľka TŠV učí biológiu, kvalifikovaný učiteľ
dejepisu s vyštudovanou politológiou učí občiansku náuku. Ďalšími kritériami je príbuznosť
predmetov (TCHV a F) a záujmy učiteľov (HV, VV, INF, SP).

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

Druh kontinuálneho
vzdelávania

Počet
zaradených
podľa plánu

kontinuálneho
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 1 - 1 - 1 - 1 - 0 -
Aktualizačné

1. Využitie grafických
programov RNA
a Zoner Callisto v ZŠ

5 - 5 - 5 - 5 - 10 -

2. Rozvoj matematickej
gramotnosti
v primárnom vzdelávaní

1 - 1 - 1 - 1 - 10 -

3. Tvorba a rozvoj
pozitívnej klímy v triede 1 - 1 - 1 - 1 - 8 -
4. Prípravné atestačné
pred 2. atestáciou 1 - 1 - 1 - 0 - 0 -

Inovačné
1.* - - - - - - - - - -

Špecializačné
1.* - - - - - - - - - -

Funkčné
1. Riadenie školy
a školského zariadenia

1 - 1 - 1 - 1 - 0 -
Funkčné inovačné

1.* - - - - - - - - - -
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Komentár:
V školskom roku 2015/16 sme podporili pedagogických zamestnancov, ktorí prejavili

záujem o vzdelávanie. Podporili sme  i účasť našich pedagogických na vzdelávaniach, ktoré nebolo
v Pláne kontinuálneho vzdelávania (niektoré vzdelávacie ponuky pre učiteľov prichádzali aj
v minulom šk. roku počas roka). Bohužiaľ, mnohé vzdelávania, na ktoré boli naši učitelia sa vôbec
neorganizovali.

Aj v tomto šk. roku sme zabezpečili vo vlastnej réžii opätovne pre našich zamestnancov
školenie na získanie zručností v ovládaní portálu Datakabinet, ktorý je pre učiteľov určite
prospešný, najmä bohatou ponukou materiálov.

16. Aktivity a podujatia školy, organizované výlučne školou
Názov aktivity Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos

Imatrikulácia prvákov Vytváranie pozitívneho vzťahu a príslušnosti voči škole
Súťažná výstava tekvíc a plodov
jesene

Environmentálna výchova, rozvíjanie estetického cítenia

Halloweenska party Multikultúrna výchova – oboznamovanie sa so sviatkami
iných kultúr

Šarkaniáda Jesenné hry detí – podpora fyzického zdravia, rozvíjanie
kreativity a estetického cítenia detí

Vianočná besiedka ŠKD Rozvoj estetického cítenia, možnosť prezentácie detí pred
rodičmi

Mikuláš Tradície zimy – obdarovávanie sa
Mikulášska burza Tradície zimy – obdarovávanie sa
Karneval a fašiangová výzdoba,
výroba masiek

Tradície zimy, rozvoj estetického cítenie

Deň otvorených dverí Prezentácia školy – umožnenie rodičom zapojiť sa do života
školy

Orientačný beh Podpora fyzického zdravia, environmentálna výchova
Stavanie mája Tradície a zvyky spojené so stavaním mája, rozvoj

estetického cítenia
MDD – zábavné dopoludnie
a popoludnie

Hry detí – podpora kreativity, fantázie, fyzického zdravia

Olympijský športový týždeň Podpora fyzického zdravia, zmyslu pre „fair play“
Projekt „Sklené mesto“ Rozvíjanie estetického cítenia a kreativity detí
Divadelné predstavenie „Zlatá
rybka“

Rozvíjanie estetického cítenia

Predajné výstavy kníh Podpora čítania a čítania s porozumením
Výchovný koncert „Pesnička je
liek“

Rozvíjanie estetického cítenia

Deň Zeme Environmentálna výchova
Deň vody Environmentálne výchova
Ochutnávka ovocia a zeleniny Environmentálna výchova, podpora zdravého stravovania
Vianočné tvorivé dielne Rozvíjanie estetického cítenia
Zápis detí do 1. ročníka Vytváranie pozitívneho obrazu o škole, šírenie jej dobrého

mena
Škola v prírode Environmentálna výchova
Plavecký výcvik pre žiakov 3.
ročníka

Podpora fyzického zdravia

Slávnostná akadémia Rozvíjanie estetického cítenia, prezentácia školy
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Fotografovanie tried Vytváranie vzťahu ku škole
Model železnice – bezpečnosť na
železnici

Ochrana života a zdravia – bezpečné správanie na železnici

Návšteva čokoládovne v Kitsee Multikultúrna výchova
Návšteva ZOO Environmentálna výchova
Plavecký výcvik v ŠKD Podpora fyzického zdravia
Korčuliarsky výcvik v ŠKD Podpora fyzického zdravia
Didaktické hry Podpora fyzického zdravia, environmentálna výchova
Moje zúbky - návšteva zubnej
ambulancie

Podpora fyzického zdravia

Projekt „Postav strom a staraj sa
oň“

Environmentálna výchova

Projekt „Moja záhradka“ Environmentálna výchova

Eco Mobility Tour 2. stupeň, zvyšovanie povedomia detí v problematike
mobility v mestách zábavnou formou - výchovný koncert

Bigbít alebo nebyť Hudobno - výchovný koncert
Správaj sa normálne - prednášky

2. stupeň - realizácia prierezových tém Osobnostný a sociálny
rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Multikultúrna
výchova, Výchova k ľudským právam; realizované
v spolupráci s partnermi a školským psychológom.

Rozvíjanie emocionálnej
inteligencie s dôrazom na
posilnenie tolerancie

Čas premien - Prednášky zo
sexuálnej výchovy
Prednášky s názvom:
V pohode, Proti šikane,
Trestnoprávna zodpovednosť,
Drogy nie, Kyberšikana
Holokaust - prednáška

Profteens 2. stupeň - prvá smerová voľba povolania; v spolupráci
školského psychológa a VŠ

Ilava

Žiaci 2. stupňa spoznávajú históriu, zemepisné zvláštnosti a
zvyky Slovenska príp. iných krajín a následne ich aplikujú na
hodinách geografie, histórie a v bežnom živote.

Stará Bratislava, Svätý Jur
Trnava
Piešťany
Sereď
Dubnica nad Váhom
Bytča
Pruské
Hlohovec
Tatry
Brno
Praha
Viedeň
Hainburg
Budapešť
ZOO Zlín
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Anglické divadlo – „Americký
sen“ 2.stupeň - rozvoj jazykových kompetencií  oblasti počúvanie

VolksWagen
2. stupeň – prezentácia odborného vzdelávania a duálneho
vzdelávania na SŠ; v spolupráci so zástupcami SŠDeň povolaní

SOŠ Senec
Basketbal – obvodné kolo dievčat

Tieto súťaže organizuje naša škola pre žiakov 2. stupňa
celého obvodu príp. kraja, s cieľmi:  prezentácia talentovanej
mládeže, práca s talentami, vyhľadávanie talentov.

Basketbal – obvodné kolo
chlapcov
Stretnutie s Goethem
KK DO
Halloweenský beh

Aktivity školy (učiteľov i žiakov) pre žiakov s cieľom
upevniť dobrý vzťah ku škole, zlepšiť vzťahy medzi žiakmi,
budovanie dobrého mena školy, budovanie a upevňovanie
tradícií a zvykov, zdravého životného štýlu, ochrany
životného prostredia.

Halloweenský pochod
Halloweenské kolobežovanie
Lyžiarsky výcvik
Vianočné aranžovanie kvetov
Deň Zeme
Zdokonaľovací plavecký kurz
Vianočný turnaj vo futbale
Vianočný turnaj vo vybíjanej
Návšteva Vianočných trhov
Školské kolá predmetových
olympiád a i. - OSJL, OAJ, ONJ,
OFJ, MO, CHO, TCHO, GO,
Pytagotiáda, Hviezdoslavov
Kubín, Sudoku, Tangramy, Slávik
Slovenska, Novodobo so
Shakespearom

2. stupeň - práca s talentovanými žiakmi, vyhľadávanie
nadaných žiakov, rozvoj talentov

Účelové cvičenie 2. stupeň - realizácia prierezovej témy Ochrana života a
zdravia

beseda s Dankou Bartekovou
a Veronikou Vadovičovou

1. a 2. stupeň – propagácia olympionizmu a kvalitného
využitia voľného času

Pálenie Moreny regionálna výchova- zvyky a tradície našich predkov
SNM – prírodovedné múzeum 2. stupeň - príležitosť spoznať pavúky a škorpióny ako krásne

a užitočné živočíchy; environmentálna výchova, zážitkové
učenie

Voda miluje chémiu 2. stupeň - chémia umožňuje zodpovedné narábanie s vodou -
vzácnym zdrojom

Trvalé bydlisko Zem 2. stupeň – interaktívna výstava; environmentálna výchova
Shakespeare – Prokofiev /
ROMEO A JÚLIA

2. stupeň - kultúrno - vzdelávacie predstavenie; prezentácia
kultúrneho dedičstva

Reparát z povinného čítania 2. stupeň - zábavnou a sviežou formou prezentovaná
slovenská literárna klasika.

17. Aktivity a podujatia, do ktorých sa škola zapojila
Názov aktivity Vyhodnotenie cieľa aktivity, prínos

Petržalka v pohybe Podpora fyzického zdravia
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Olympijský festival nádejí
Petržalka 2016

Podpora fyzického zdravia, vytváranie pozitívneho vzťahu
k športu

Tanec v duši Rozvíjanie estetického cítenia v pohybe
Návšteva CikCak centra – tvorivé
činnosti pre deti

Rozvíjanie estetického cítenia

To čo nás spája - výtvarné dielne
pre deti 1. stupňa a zdravotne
znevýhodnených

Rozvíjanie estetického cítenia a podpora tolerancie voči
zdravotne znevýhodneným

Návšteva Miestnej knižnice Podpora čítania a čítania s porozumením
Týždeň hlasného čítania Podpora čítania a čítania s porozumením
iBobor Podpora talentov a súťaživosti
Klokanko a Klokan Podpora talentov a súťaživosti
Maksík Podpora talentov a súťaživosti
Pytagoriáda Podpora talentov a súťaživosti
Angličtina v pesničkách Multikultúrna výchova
Petržalské vianočné trhy Prezentácia školy
Európsky deň jazykov Multikultúrna výchova
Projekt „Motýlia záhrada“ Environmentálna výchova
Petržalský tenis pre všetkých Podpora fyzického zdravia
Beh olympiády Podpora fyzického zdravia
Deň otvorených dverí na
Závodisku

Environmentálna výchova

Mobilné dopravné ihrisko Dopravná výchova
Olompiáda Environmentálna výchova
Všetkovedko Podpora talentov a súťaživosti
Brick by brick – vzdelávanie
zábavným spôsobom

Rozvoj kreativity

Dni Petržalky – prezentácia ŠKD Rozvíjanie estetického cítenia, prezentácia školy
Deň colníkov 2. stupeň - podujatie, kde colníci predstavili svoju prácu

verejnosti
Deň jazykov 2. stupeň - prezentácia jazykov a kultúr európskych krajín

s cieľom väčšieho interkultúrneho porozumenia
Komparo 9. ročník - preveriť vedomosti žiakov, ich pripravenosť na

Testovanie 9; porovnanie v rámci Slovenska
Basketbal dievčat

2. stupeň – súťaže; podpora športových talentov

Basketbal chlapci
MC Donald Cup
Coca Cola Cup
Dôvera Cup
Hokejbalový turnaj
MO Florbal - chlapci
MO Florbal - dievčatá
Atletika – MO, KK
ŠAM
Vybíjaná
Hádzaná – chlapci - MO, KK
Volejbal - chlapci
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Volejbal - dievčatá
EKO-LOGICKY – Biodiverzita
jej význam

súťaž; rozvinúť a podporiť záujem o prostredie, v ktorom
žijeme

Poznáš Bratislavu? súťaž; cieľom je motivovať žiakov k objavovaniu
zaujímavostí Bratislavy.

Ja Základy podnikania cieľom programu je poskytnúť žiakom praktické informácie
o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného
podnikania; finančná gramotnosť

Novinári 3. tisícročia 2. stupeň - súťaže v slovenskom jazyku – práca
s talentovanou mládežou, vlastná tvorbaPetržalské súzvuky FU

Dni detskej knihy 2. stupeň - besedy so spisovateľmi a ilustrátormi, zvýšenie
záujmu o knihy a čítanie, rozvoj čitateľskej gramotnosti

Medzníky 2. svetovej vojny Súťaž, snahou je prehĺbiť, rozšíriť a upevniť v povedomí
mládeže vedomosti z novodobých dejín, pripomenúť si
výročie SNP a výročie ukončenia 2. svetovej vojny.

Bratislava, moje mesto Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a
mládeže, rozvoj vyjadrovacích schopností v literárnej či
výtvarnej podobe, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v
ktorom žijú, učia sa i trávia voľný čas.

Zber papiera, použitého
rastlinného oleja, plastových fliaš,
plastových vrchnákov

žiaci a rodičia – zodpovedný prístup ku životnému prostrediu

Taká bola Petržalka 2.stupeň - cyklus výstav o Petržalke
Obvodné, okresné, krajské príp.
celoslovenské kolá olympiád
a iných súťaží

Rozvoj a podpora talentovanej mládeže, vyhľadávanie
nových talentov, rozumné využívanie voľného času

Orientačné dni - Moja trieda,
moja partia

6. ročník - podpora dobrých vzťahov v kolektíve,
komunikácia, rešpektovanie jeden druhého.

Cesta životom 9. ročník – hudobno - vzd. program zameraný na formovanie
mladej osobnosti

18. Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Názov súťaže, olympiády Umiestnenie – dosiahnuté výsledky

obvodné krajské celoslovenské medzinárodné
Slávik Slovenska 2016 2.miesto – I. kateg.
Basketbal - chlapci 1. miesto 6. miesto
Hádzaná - chlapci 1. miesto 4. miesto
Penalta 4. miesto
Medzníky 2. svetovej vojny 5. miesto
Bratislava, moje mesto 1. miesto –

próza - 2.
kat.

LadyPenalta 3. miesto
MC Donald Cup 3. miesto
Dôvera Cup 3. miesto
Hviezdoslavov Kubín 3. miesto - próza -

II. kat.
1. miesto - poézia -
III. kat.
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Hokejbal – Petržalská liga 1. miesto 3. miesto
Technická olympiáda 1. miesto

2. miesto
MO atletika 1. miesto – beh

60m, žiačky
1. miesto – diaľka,
žiačky
3. miesto hod k.
loptičkou, žiačky
1. miesto – vrh
guľou, žiačky
1.miesto – 60 m,
žiaci
3.miesto – 60 m,
žiaci
3. miesto – diaľka,
žiačky
2. miesto – 4x60m,
žiaci
1. miesto – 4x60m,
žiačky
2. miesto – poradie
škôl

1.miesto -
60m, st.
žiačky

Olympiáda NJ 3. miesto – kat. 1A
Pytagoriáda 2. miesto – kat. P7
ŠAM 1. miesto - 60m, ml.

žiačky
1. miesto - 60m, st.
žiačky
2. miesto - 60m, ml.
žiaci
2. miesto - diaľka,
st.  žiačky
2. miesto - diaľka,
ml. žiaci

Matematická olympiáda 1. miesto – kat. Z7
Novinári 3. tisícročia 2-krát čestné

uznanie
Petržalské súzvuky Ferka
Urbánka

3. miesto v
II kategórii

Sudoku 2. miesto a 3. miesto
Klokan 7 úspešných

riešiteľov
Robotem rovne aneb
Autíčka v parku

5. miesto –
kat. Autíčka

iBobor 12 úspešných
riešiteľov

Novodobo so Shakespearom 3. miesto- próza
Stretnutie s Goethem 1. miesto-

dramatizácia
1. miesto – poézia
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19. Projekty, ktoré škola realizovala v školskom roku 2015/2016

Vyhlasovateľ Názov projektu Cieľová skupina Cieľ projektu
Veolia Biodiverzita
SPK v Bratislave
v spolupráci s NPM
a knižnicou J. A.
Komenského
v Prahe

Záložka do knihy základné školy
a osemročné
gymnáziá

Nadviazanie kontaktov medzi
českými a slovenskými školami
a podpora čítania prostredníctvom
výmeny záložiek do kníh

MÚ Bratislava 5 Petržalská Super
škola 6. – 9. roč. ZŠ Propagácia vedy, zvýšenie záujmu

detí o vedu a techniku

ŠIOV

Podpora
polytechnickej
výchovy

5.- 9. ročník

zatraktívniť a zvýšiť kvalitu
vyučovacieho procesu v oblastiach
zameraných na polytechnickú
výchovu

MÚ Bratislava 5
v spolupráci IHŠ
o.z.

Tip šport, hokejová
prípravka 5.- 9. ročník

Podpora talentovanej mládeže,
zmysluplné trávenie voľného času,
spoznanie nového športu

MČ Petržalka Naučiť lepšie
odmeniť viac

učitelia ZŠ projekt mestskej časti  s cieľom
zvýšiť motiváciu učiteľov k výšeniu
kvality vzdelávacieho procesu
prostredníctvom inovácii

Magistrátu
hlavného mesta SR
Bratislavy

V školách o grafity 5. a 6. ročník ZŠ komunikovať so školákmi o
fenoméne grafity

MVSR Správaj sa normálne 5. ročník Cieľom projektu je budovanie
dôvery medzi políciou, školou,
dieťaťom, rodinou a verejnosťou.

Miestna
organizácia Jednoty
dôchodcov na
Slovensku

Športové hry
Petržalských
seniorov

1. ročník Cieľom projektu je zapojenie
petržalských dôchodcov do
aktívneho športovania

MŠ ČR Zvyšovanie kvality
vzdelávania

Pedagogickí
pracovníci ZŠ

Shadowing pedagógov (z ČR)
cudzích jazykov, matematiky,
prírodovedných a technických
predmetov v zahraničí (u nás).

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

P. č. Záujmový útvar/krúžok Počet krúžkov Počet žiakov
1. Zdravo-hravo 1 16
2. Počítačový krúžok 1 20
3. Žurnalistický krúžok 1 13
4. Cestujeme po pamiatkach UNESCO 1 21
5. Krúžok R.A.F. 1 15
6. Florbal 1 25
7. Dejepisný krúžok 1 22
8. Matematický krúžok 1 21
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9. Keramický krúžok 1 21
10. Krúžok SJL 1 23
11. Športovo-turistický 2 34

S p o l u 12 231
Komentár:
Do krúžkovej činnosti sa zapojilo 194 žiakov 2. stupňa, Niektorí žiaci navštevovali viac krúžkov.
Žiaci Žurnalistického krúžku pod vedením p. uč. Aghovej získali Čestné uznanie v súťaži školských
časopisov - Novinári 3. tisícročia. Žiaci, ktorí navštevovali krúžok s názvom Po pamiatkach
UNESCO, ktorý viedla p. uč. Matejkinová, navštívili Prahu a Budapešť. Veľký úspech dosiahli
žiaci, ktorí navštevovali krúžok Florbal pod vedením p. uč. Majkrakovej - 1. miesto v okresnom
kole v hokejbale. Vo finálovom turnaji – celoštátne kolo Tipsport - hokejová prípravka obsadili 3.
miesto. Žiaci dejepisného krúžku, ktorý viedol p. Paller, navštívili Ilavu, Pruské, Bytču, Dubnicu
nad Váhom, Trnavu, Piešťany, Sereď, Diakovce. Zoznamovali sa so historickými zaujímavosťami
a zvláštnosťami týchto slovenských miest a ich okolia.

Škola okrem krúžkov, ktoré organizovala sama spolupracovala aj s mnohými partnermi,
ktorí ponúkajú našim žiakom zmysluplné trávenie voľného času na pôde našej školy. Ponuka
krúžkov na našej je aj vďaka tomu veľmi bohatá. Deti si mohli vybrať aj z nasledovných krúžkov:
futbal FC Scorpion, Lukostrelba, Tenis, Basketbal, Šport maniak, Hip hop,  Taekwondo,  krúžky
anglického jazyka, Elektrotechnický krúžok, Vedecké pokusy.

21. Činnosť CVČ pri ZŠ
Pri našej ZŠ nepôsobí CVČ

22. Činnosť školskej jedálne pri ZŠ

Školská jedáleň je samozrejme každoročne dôležitou súčasťou školy. Významnou mierou sa
podieľa na zdravom vývoji našich detí, pomáha zamestnaným a zaneprázdneným rodičom
zabezpečiť plnohodnotnú stravu.

Školská jedáleň zabezpečuje deťom kvalitnú a zdravú stravu, vedie žiakov k správnym
stravovacím návykom a prispieva k zdravému životnému štýlu žiakov. Denne pripravuje pre žiakov
chutné obedy i desiatu. Pri príprave jedál sa používa konvektomat, v ktorom pri príprave jedál nie je
potrebné používať  olej, len v minimálnom množstve. Pri príprave jedál je uprednostňovaná
technika dusenia  a pečenia, pred vysmážaním.

V školskom roku 2015/16 pripravili pani kuchárky každoročne obľúbenú ochutnávku
zdravých nátierok k zápisu do 1. ročníka.

Vychováva i svojím prostredím a spolu s pedagógmi vedie žiakov k správnemu
spoločenskému správaniu. Veľký význam pre žiakov, a teda i pre ich zákonných zástupcov má
práve doplnkové stravovanie vo forme desiat, ktoré využíva čoraz viac rodičov.

Žiaci v spolupráci s rodičmi reagovali na výzvu MŠ a škola zaslala viac ako desiatku
receptov, ktoré by sa mohli variť v školskej jedálni.

Všetci zamestnanci sa zúčastnili školenia v roku 2015 – akcia Ryba Košice. Vedúca ŠJ sa
zúčastňuje všetkých porád  a ponúknutých školení z oblasti stravovania, ktoré organizujú rôzne
organizácie. V ŠJ odoberáme časopis Škola a stravovanie, zamestnanci ŠJ sa aj takto vzdelávajú
samoštúdiom.

Školská jedáleň nám pripravila peknú akciu: Netradičné varenie v našej školskej jedálni. V
marci čakalo na našich žiakov v školskej jedálni prekvapenie. V našej kuchyni im dnes navarila
návšteva z firmy Dr. Oetker, pán kuchár Slávik. Všetci stravníci si v tento deň mohli pochutiť na
Bravčovej panenke na masle s restovanou zeleninou a polentovými knedľami.

Naša ŠJ sa zapojila do projektu Školské ovocie a pre  zlepšenie zdravého vývoja detí.
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Potrebovali by sme ďalej zabezpečiť opravu dymovodu od plynových kotlov, opravu
vzduchotechniky, maľovanie skladových priestorov, radi by sme mali v jedálni na oknách žalúzie,
poprípade aj sieťky.

Zároveň chceme informovať, že v kalendárnom roku 2015 bola do školskej jedálne
investovaná nemalá finančná čiastka asi vo výške: 4 900,- €, okrem bežných výdavkov na čistiace
prostriedky, kancelárske potreby a iné. Tieto finančné prostriedky boli použité na zakúpenie
a montáž novej drvičky odpadov, riešenie asi štyroch havarijných stavov v oblasti vodovodných
prípojok a kanalizácie, riešenie havarijného stavu elektriky, maľovanie vývarovne a jedálne, oprava
veľkokuchynského kuchynského zariadenia.

Existencia ŠJ je nevyhnutnosťou  pri zabezpečení správnej životosprávy našich detí

23. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

V sledovanom školskom roku bola vykonaná komplexná inšpekcia Štátnou školskouinšpekciou
v dňoch od 12.01.2016 do 19.01.2016.

Predmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok
výchovy a vzdelávania v základnej škole.

Závery z vykonanej inšpekcie:

K výrazne silným stránkam v oblasti riadenia školy patrila klíma a kultúra školy, služby školy.
Kvalitne vypracovaný ŠkVP ako základný dokument školy bol dobrým východiskom pre realizáciu
výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. Škola
dosiahla veľmi dobrú úroveň v oblasti podmienok výchovy a vzdelávania vo všetkých
ukazovateľoch. Prioritou školy bola postupná modernizácia všetkých vnútorných priestorov,
zabezpečenie nového školského nábytku, učebných pomôcok a didaktickej techniky. Podmienkam
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia sa venovala náležitá pozornosť. Napriek vysokej
kvalifikovanosti vyučujúcich sa nepodarilo zabezpečiť odborné vyučovanie všetkých predmetov
(78,08 % odbornosť), čo negatívne ovplyvnilo kvalitu vzdelávacieho procesu.

Pozitívom výchovno-vzdelávacieho procesu bola priaznivá atmosféra vyučovania,
zohľadňovanie vzdelávacích potrieb žiakov, zrozumiteľné sprístupňovanie učiva, rozvíjanie
komunikačných kompetencií žiakov, pracovných návykov a zručností. Kvalitné bolo i rozvíjanie
poznávacích kompetencií žiakov a motivačné hodnotenie ich výkonov. V malej miere boli žiaci
podnecovaní na sebahodnotenie a hodnotenie výkonov spolužiakov. Zlepšenie si vyžaduje
rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti využívania IKT, rozvíjania občianskych a sociálnych
kompetencií prostredníctvom úloh podporujúcich vzájomnú komunikáciu a spoluprácu v tíme alebo
vo dvojiciach.
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi
oboznámení.

Písomné materiály použité pri školskej inšpekcii:
školský vzdelávací program ZŠ, Dudova 2, Bratislava; správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015; ročný plán vnútornej kontroly školy na
školský rok 2015/2016; koncepčný zámer rozvoja školy; školský poriadok; pracovný, organizačný a
rokovací poriadok školy; prevádzkový poriadok a rozvrh odborných učební; osobné spisy vedúcich



25

25

pedagogických zamestnancov a ďalších pedagogických zamestnancov; ročný plán kontinuálneho
vzdelávania; plány práce metodických orgánov; zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady,
metodických orgánov a pracovných porád; triedne knihy; triedne výkazy; záznamy z kontrolnej
činnosti a hospitácií; rozhodnutia vydané riaditeľom školy; protokoly o komisionálnych skúškach;
dokumentácia výchovnej poradkyne; dokumentácia koordinátorky preventívnych činností;
dokumentácia žiakov so ŠVVP; rozvrhy tried; osobné rozvrhy učiteľov; záznamy o záujmovej
činnosti žiakov; evidencia úrazov; informačný dotazník pre riaditeľa základnej školy;
autodiagnostický dotazník pre učiteľa; dotazník pre žiakov; dotazník pre členov ŽŠR; dotazník pre
pedagogických zamestnancov.

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila:
Mgr. Marcela Strakošová, školská inšpektorka
dňa: 08.02.2016

Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:
a) za Štátnu školskú inšpekciu - Školské inšpekčné centrum Bratislava
Mgr. Marcela Strakošová

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec

Mgr. Hana Závodná

Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna
školská inšpekcia voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje tieto opatrenia:
1) odporúča
 delegovať kompetencie v oblasti kontrolnej činnosti na metodické združenia a predmetové

komisie
 zapracovať v plánoch metodických združení a predmetových komisií interné vzdelávanie,
 realizovať kontrolno-hospitačnú činnosť v súlade s prijatým plánom kontrolnej činnosti,

analyzovať výsledky z hospitácii a kontrolnej činnosti, prijímať adekvátne opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov, kontrolovať ich plnenie, kontrolné zistenia analyzovať
na pedagogickej rade,

 hospitačnú činnosť zamerať na formulovanie výchovno-vzdelávacích cieľov orientovaných
na žiakov, využívanie didaktickej techniky a prostriedkov IKT vo vyučovacom procese a
rozvíjanie digitálnych kompetencií žiakov, podnecovanie žiakov na hodnotenie svojich
výkonov a výkonov spolužiakov, podmienky pre kooperatívne vyučovanie,

 do poznámok k UP zapracovať konkrétne možnosť delenia tried pri tých témach, kde sa
vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov vo vyučovacích
predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda,

 zabezpečiť vyššiu odbornosť vyučovania,
 ustanoviť koordinátora finančnej gramotnosti,
 zabezpečiť interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov so zameraním na rozvoj

finančnej gramotnosti,
 v rámci PK venovať väčšiu pozornosť javovej analýze nedostatkov z testov, písomných prác

a diktátov,

 vybaviť triedy modernou IKT technikou umožňujúcou využívať interaktívne programy k
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učebnici am cudzích jazykov a na skvalitnenie vyučovania všetkých predmetov.

24. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy

Aj keď považujeme priestorové podmienky školy v školskom roku 2016/15 vyhovujúce, stále
sa snažíme pracovať na ich zlepšovaní.. Problémové sú hygienické zariadenia trakte B1, kde sme
riešili niekoľko havarijných stavov. Vďaka investícii MČ Bratislava Petržalka máme v trakte B3
zrekonštruované hygienické zariadenia – toalety na troch poschodiach.

Školský vzdelávací program sa nám darí plniť najmä vďaka úsiliu a tvorivosti všetkých
pedagógov . Chýba nám pri jeho tvorbe väčšia pomoc ŠPÚ a metodického centra a pri realizácii
chýbajú niektoré učebnice.

Finančné prostriedky sotva pokryjú náklady na chod školy, preto nemôžeme zakupovať nové
učebné pomôcky, CD prehrávače, vzdelávacie programy do IKT, ani pomôcky do telocvične. Len
vďaka účasti na projekte Podpora polytechnickej výchovy sme získali ešte počas šk. roka 2014/15
veľmi kvalitné učebné pomôcky na vyučovanie chémie, fyziky, biológie a technickej výchovy.
Zlepšujeme podmienky pre vyučovanie aj vďaka zberom druhotných surovín, príspevkami od
rodičov a vďaka 2% - z ich daní a zapojením sa do projektov, v ktorých sme mali v tomto roku
úspech a získali sme finančné prostriedky, viď. bod 19 tejto správy. Vďaka spolupráci so Spolkom
priateľov školy postupne obnovujeme vybavenie počítačových učební.

Reagujeme i na rôzne ponuky firiem, ktoré sa rušia a ponúkajú vhodný nábytok do školy,
počítače, monitory, premietacie plátna, stoly, stoličky, kreslá, skrine, ktoré nám pomáhajú zlepšiť
pracovné prostredie  nielen pre žiakov, ale aj pre zamestnancov.

V škole sme mali v školskom roku 2015/2016 20 kmeňových tried, dve počítačové učebne, tri
učebne s interaktívnou tabuľou, učebne s dataprojektorom, odborné učebne na vyučovanie biológie,
výtvarnej výchovy, cudzích jazykov, chémie. V škole žiaci mali možnosť využívať i školskú
knižnicu, kuchynku a veľmi slušne vybavenú dielňu, kde sa žiaci venujú najmä práci s drevom.
ŠKD využíva účelne vybavenú herňu, ktorá je obohatená interaktívnou tabuľou. Škola využíva dve
telocvične a školský areál, ktorý nám poskytuje primerané podmienky na napĺňanie školského
vzdelávacieho programu. Škola nemá funkčný bazén, ale plavecký výcvik sa uskutočnil vďaka
spolupráci so ZŠ Budatínska.

V škole sú prenajaté priestory pre zubnú ambulanciu, ktorej služby využívajú aj žiaci
a zamestnanci našej 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 – priložiť 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:
- výchovno – vzdelávacie výsledky najmä na 1. stupni
- aktivity Školy podporujúcej zdravie
- práca s talentovanými žiakmi, zapájanie do súťaží a olypiád
- záujmová činnosť a mimoškolské aktivity
- úspechy v olympiádach a súťažiach
- formovanie zdravého životného štýlu
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- činnosť technického krúžku, dobré vybavenie stolárskej dielne
- dobré vybavenie chemického laboratória
- vydávanie dvoch školských časopisov
- spolupráca pedagógov pri  riešení problémov (tr. uč. s vých. poradcom, vyučujúci so

špeciálnym pedagógom a školským psychológom)
- úspešnosť pri zapojení do projektov
- prenájmy priestorov
- úprava, rekonštrukcia, skrášľovanie prostredia
- zápis detí do prvého ročníka, opätovný nárast zapísaných detí
- spolupráca so Spolkom priateľov školy
- zlepšovanie materiálneho a technického vybavenia školy

B) Oblasti, v ktorých sú nedostatky
- benevolentný prístup niektorých rodičov k absencii, veľa vymeškaných hodín
- uvádzanie do praxe problému čítania s porozumením (deti málo čítajú, niektoré vôbec aj

napriek odberu časopisov a podmienok pre návštevu školskej knižnice) a následne problému
učiť sa ľahšie na základe kvalitného čítania

- slabé výsledky žiakov 9. roč. pri testovaní
- nezáujem žiakov o svoje výchovno - vzdelávacie výsledky
- zápasíme aj tento šk. rok so slabou prípravou žiakov na vyučovanie, domáca príprava

u mnohých žiakov absentuje úplne
- náročná komunikácia s rodičmi žiakov so slabým prospechom a výchovnými problémami
- mnohé sociálne zariadenia školy sú v zlom hygienickom stave
- havarijný stav vodovodných a kanalizačných potrubí najmä v trakte B1

C) Opatrenia na zlepšenie jednotlivých oblastí, v ktorých sú nedostatky
- dôslednejšia kontrola a spolupráca s rodičmi pri domácej príprave
- využitie všetkých dostupných prostriedkov na zlepšenie komunikácie s rodičmi slabších

žiakov a žiakov s vysokou absenciou – predvolania, výchovné komisie, spolupráca s VP, so
ŠŠP, CPPPaP aj so sociálnym odborom a pod.

- v spolupráci s ŠKD a školskou knižnicou zabezpečiť zvyšovanie čitateľskej gramotnosti
- zlepšiť spoluprácu s rodičmi pri príprave na Testovanie 9
- skvalitniť každodennú prípravu na Testovanie 9 už od piateho ročníka
- v spolupráci so zriaďovateľom a strediskom služieb školám a šk. zariadeniam rekonštruovať

sociálne zariadenia a strechy školy

B. Ďalšie informácie o škole

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Aj v školskom roku 2015/16 sme s pedagógmi a žiakmi pracovali na skrášlení areálu našej

školy a zlepšení podmienok pre výchovno-vzdelávací proces. Snažíme sa o čo najlepšie vybavenie
tried, ktoré spĺňajú hygienické normy, postupne sme zabezpečili pre žiakov nové lavice, od šk. roku
2014/15 máme nové lavice vo všetkých kmeňových triedach. V tomto školskom roku sme vymenili
v mnohých triedach 40 – ročný nábytok na 1. stupni za nový. Osvetlenie v triedach máme nové,
vyhovuje normám.

Aj v tomto roku sme obnovili a opravili svojpomocne tabule v triedach, ktoré boli v zlom
stave. Pri zostavovaní rozvrhu sme prihliadali na charakter dennej a týždennej fyziologickej
výkonnosti žiakov, na ich pedagogické, hygienické a pracovné požiadavky a v rovnakej miere je
ohľaduplný k učiteľom. Škola má peknú čistú maľovku, ktorú sa snažíme neustále udržovať
drobnými opravami, ktoré prebiehajú najmä počas letných prázdnin. V tomto školskom roku sme
vymaľovali šatne pri telocvični.
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Neustále sa snažíme modernizovať vybavenie tried a odborných učební. V šk. roku
2015/2016 sme zakúpili aj 10 počítačov do počítačových učební.

S veľmi vážnymi problémami bojujeme v oblasti hygienických zariadení v trakte B1. Počas
prázdnin sme riešili vážny havarijný stav, zatekanie do dvoch tried a do toaliet chlapcov. Toalety sú
vo veľmi zlom hygienickom stave, museli sme odstaviť pisoáre na troch poschodiach.

Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili školy v prírode a žiaci 2. stupňa lyžiarskeho výcviku
a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku. V školskom klube detí sa mohli žiaci zúčastniť
plaveckého, korčuliarskeho a lyžiarskeho výcviku.

Vďaka úspešne podanému projektu ,,Do sport in the new gym“ sme získali od firmy Henkel
Slovensko, spol. s.r.o. dotáciu vo výške 2 500,- € na rekonštrukciu telocvične. Naša spoluúčasť bola
vo výške 1 270,- €.

V roku 2015 sme vypracovali opätovne v spolupráci s Petržalskou tenisovou školou projekt
na základe výzvy Úradu vlády – podpora športu projekt Multifunkčné ihrisko - športujeme na
Dudovej, a boli sme úspešní. V mesiacoch máj - jún 2016 prebehla výstavba ihriska,  dotácia
z úradu vlády bola vo výške 40 000,- €. Výstavbu spolufinancovala TŠP - tenisová škola Petržalka
vo výške viac ako 25 000,- €. Škola má spoluúčasť vo výške 5 312,- €.

V spolupráci s Petržalskou tenisovou školou bolo vybudované multifunkčné plážové ihrisko.

2.Prezentácia školy v masmédiách

V Petržalských novinách bolo uverejnených niekoľko článkov o našej škole, čím sme
zviditeľňovali nielen úspechy, ale i bežnú činnosť našej školy.

Výber niektorých uverejnených článkov:

http://www.petrzalskenoviny.sk/deti/09/2015/vlaciky-fujazdili-v-zs-dudova-2/
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-

skolstvo/petrzalka-uz-pozna-svojich-naj-

http://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2012/12/PN_7_2016.pdf

http://www.kniznicapetrzalka.sk/2015/06/zivot-nasimi-ocami-novinari-tretieho-
tisicrocia-4/

http://www.petrzalskenoviny.sk/deti/08/2016/velky-uspech-petrzalskej-skoly/

Pravidelne sme informovali rodičov i verejnosť na našej webovej stránke o úspechoch
a aktivitách našej školy. Priebežne bola aktualizovaná i fotodokumentácia z aktivít školy.

3. Spolupráca školy s/so
3.1 so zákonnými zástupcami žiakov
Spolupráca s rodičmi bola aj v tomto šk. roku na veľmi dobrej úrovni. Rodičia boli pozvaní na 5
stretnutí triednych aktívov. Vďaka finančným príspevkom rodičov sme mohli zorganizovať
množstvo aktivít pre žiakov - deň otvorených dverí, vianočné a veľkonočné tvorivé dielne,
výlety, exkurzie, lyžiarsky výcvik, školu v prírode, školské kolá súťaží aj s cenami pre víťazov.
Bohužiaľ každoročne je náročnejšia a slabšia spolupráca bola s rodičmi slabo prospievajúcich
žiakov alebo žiakov s výchovnými problémami. Ani tento rok nebol v tejto oblasti iný. Pre
väčšinu rodičov je veľmi ťažké priznať si, že ich dieťa má vážnejší  problém so vzdelávaním
alebo s výchovou. Napriek tomu, sa nám darilo pomerne úspešne riešiť mnohé zložité
problémy, vyžadovalo si to však nesmiernu trpezlivosť a pedagogický takt.
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1.2. Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Pravidelná spolupráca s CPPPaP je každoročne veľmi dobrá a pravidelne využívame služby
centra. Spolupráca je vždy prínosom pre žiakov, rodičov i pedagógov,  najmä pri riešení
problémov pri výchove a vzdelávaní. S centrom spolupracujeme najmä pri individuálnom
začleňovaní žiakov a pri riešení problémových situácií v niektorých triedach.
Výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a koordinátor drogových
prevencií sa pravidelne zúčastňovali stretnutí, ktoré centrum organizovalo.

3.3. materskými školami
Pravidelne spolupracujeme s materskými školami na Bradáčovej ulici a Rovniankovej ulici,
ktoré navštevujú deti najmä zo spádovej oblasti našej školy. Deti z týchto materských škôl
navštívili otvorené hodiny - slovenský jazyk a matematika, navštívili vianočné tvorivé dielne,
absolvovali hodinu telesnej výchovy a boli pozvaní na deň otvorených dverí našej školy. Na
tomto dni sa zúčastnilo opäť viac ako 300 návštevníkov. Žiaci našej školy sa zúčastnili
a pomáhali v MŠ Rovniankova na športovej akcii ,,Mama, ocko cvičme spolu“.
Riaditeľka školy a zástupkyňa pre 1. stupeň našej školy navštívili pred zápisom triedne aktívy
v oboch materských školách, kde rodičom zodpovedali otázky, týkajúce sa zápisu a nástupu
dieťaťa do 1. ročníka.

3.4. Centrom voľného času, Gessayova 6
Spolupráca s Centrom voľného času bola veľmi dobrá a prínosná. Ponúkané aktivity využili
najmä pani vychovávateľky v školskom klube detí si mohli vybrať zo širokej ponuky aktivít
Centra voľného času. Vďaka aktivitám sme aktívne rozvíjali estetické cítenia deti aj počas
mimoškolských aktivít v ŠKD. Vyberali si najmä sezónne aktivity, ktoré sa u nás realizujú
tradičným spôsobom - napr. mesiac knihy.

3.5. miestnymi podnikmi a organizáciami v Petržalke
 s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky: návštevy filmových predstavení, besied i divadelných

vystúpení najmä v Zrkadlovom háji
 s Miestnou knižnicou v Petržalke: návštevy a odučené hodiny v Miestnej knižnici, ktorá od

septembra 2013 otvorila v našej škole svoju pobočku pre detských čitateľov, zapojenie sa do
súťaží: Petržalské súzvuky F. Urbánka, Novinári 3. tisícročia – súťaže v tvorivosti žiakov
a vydávaní školských časopisov, čitateľský maratón

 CIK-CAK Centrum: žiaci v ŠKD navštevovali v tvorivé dielne, pripravili vystúpenie na
Petržalských vianočných trhoch, žiaci sa zapojili v spolupráci s CIK – CAK centrom do
výtvarného projektu To, čo nás spája

 so Sociálnym odborom MÚ: - pri problémoch záškoláctva a neospravedlnených hodín
žiakov našej školy

 s Materským centrom Budatko - spolupráca pri organizovaní športových a kultúrnych akcií
MC

 v šk. roku 2015/16 sme spolupracovali aj so zahraničnými partnermi v oblasti sponzorstva
našej školy. Firma Sun Ce Trading Prague s.r.o. nám poslala v rámci spolupráci sponzorské
darčeky pre deti k zápisu do 1.  ročníka. Menovaná firma nám poslala drobné darčeky
i k prvému školskému dňu pre našich prvákov.

3.6.
 V spolupráci s PZ (kpt. Mgr. Čechovičovou) sa na škole uskutočnili prednášky:
- V pohode – prevencia fajčenia a alkoholizmu u detí : žiaci 5. ročníkov : 1 vyučovacia

hodina
- Proti šikane – prev. stretnutie so žiakmi zamerané na prevenciu patol. javov v školskom

prostredí a násilného správania sa – 6. ročník
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- Drogy nie: prevencia drogových závislostí a trestnej činnosti spojenej s držbou, kúpou a
predajom omamných  a psychotropných látok-7. ročník

- Trestno-právna zodpovednosť: preventívne stretnutie so žiakmi 8. ročníka so zameraním na
zvýšenie právnej vedomosti, uvedomenie si trestnej zodpovednosti

 V spolupráci s Záchranným hasičským zborom - prednáška a ukážky práce hasičov
 S Mestskou políciu – prednáška o grafitoch
 Prednášky zo sexuálnej výchovy – Čas premien
 cestovné kancelárie – výlety, exkurzie
 firma Vision – fotografovanie
 Tenisová škola Trčka a Kurek – organizovanie výberu detí na tenisový krúžok, vedenie

tenisového krúžku, účasť na Tenisovom turnaji o pohár starostu Petržalky
 Rodinné centrum Krtko – spoločné akcie pre deti našich organizácií, materiálna podpora

našej   školy
 FC Scorpions- vedenie futbalového krúžku na našej škole,
 BKP – vedenie basketbalového krúžku na škole
 Spolok priateľov školy - vďaka dobrej spolupráci so Spolkom priateľov školy pri ZŠ

Dudova, plánujeme zakúpiť do tried ďalšie dataprojektory

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

Úlohy, ktoré si škola stanovila v Koncepcii rozvoja školy, v Pláne práce školy, v Školskom
vzdelávacom programe na školský rok 2015/2016 boli priebežne plnené a splnené.
Hlavný cieľ, vychádzajúci z Koncepcie rozvoja školy, ktorým je Humanizácia školy, z ktorej budú
odchádzať žiaci nielen múdri, ale najmä samostatní, pracovití, komunikatívni, tvoriví, budú vedieť
uplatňovať získané poznatky a skúsenosti v reálnom živote, plníme priebežne a aktivity školy
smerujú k jeho naplneniu.

Cieľ: V oblasti výchovy - rozvoj manuálnych zručností, vytváranie pracovných návykov,
eliminácia problémového správania žiakov, ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie
mimoškolských aktivít.

Žiaci našej školy majú možnosť denne navštevovať našu dielňu, kde majú možnosť pracovať
pri obrábaní dreva. V našich deťoch budujeme tradične vzťah k manuálnej práci. Pripravujeme
žiakov aj v rámci predmetu Technika na výber remeselného povolania. Zapojením do projektu
Podpora polytechnickej výchovy sme zlepšili podmienky na vytváranie prac. návykov pri práci
v stolárskej dielni.

Každoročne pribúda žiakov s problémovým správaním a s poruchami učenia. Pravidelne sme
pracovali spolupracovali najmä s rodičmi, ale aj s odbornými pracovníkmi z CPPPaP. Žiakom sme
aj minulom školskom roku sme ponúkali rôzne mimoškolské aktivity, vďaka ktorým mohli deti
zmysluplne tráviť voľný čas v priestoroch školy.

Cieľ: V oblasti vzdelávania - zabezpečenie moderných učebných pomôcok, aktívne zapájanie
žiakov do súťaží a olympiád.

Aj v minulom školskom roku sme sa snažili zabezpečiť, zakúpiť moderné školské pomôcky
na zatraktívnenie vyučovania. Učitelia využívajú  vstup do portálu Datakabinet pre učiteľov,
opätovne sme zakúpili edukačný materiál vo forme nástenných máp, DVD, interaktívnych
programov, učitelia majú k dispozícii notebooky a dataprojektory, ktoré sú prenosné a môžu ich
použiť na vyučovaní v ktorejkoľvek triede. Postupne sa nám darí, aby pedagógovia využívali vo
zvýšenej miere IKT.

Našim každoročným cieľom je i práca s nadanými žiakmi čo súvisí s veľmi aktívnym
zapájaním našich žiakov do rôznych súťaží a olympiád.
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Cieľ: V oblasti spolupráce s partnermi a propagácie školy - pokračovanie v projektoch školy,
zapájanie sa do nových projektov, práca na web stránke školy, podpora tvorby
školských časopisov.

Školu pravidelne a aktívne propagujeme prostredníctvom web stránky školy –
www.zsdudova.sk. Máme na vedenie úpravu našej webovej stránke veľa pozitívnych ohlasov, čo
nás prirodzene teší.  Zaujímajú nás podnety rodičov reagujeme na ne a neustále sa snažíme našu
web stránku zlepšovať.

Pravidelne informujeme o aktivitách v škole aj printových médiách aj v školských
časopisoch. Na škole vydávame dva školské časopisy. Jeden tvoria žiaci 1. stupňa – Dudováčik.
Školský časopis Dudoviny vytvárajú žiaci 2. stupňa. Získali sme ocenenie školského časopisu – 3.
miesto v súťaži Novinári tretieho tisícročia za časopis Dudoviny.

Tak ako každoročne aj v školskom roku 2015/16 sa naša škola zapojila do väčšieho počtu
projektov. Tieto projekty sa týkali najmä zdravého životného štýlu, športu, zlepšenia materiálno
technických podmienok školy a ochrany životného prostredia. Najviac žiakov 2. stupňa sa zapojilo
do projektu Petržalská Superškola.


