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Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej  

školy, Karloveská 61, Bratislava za školský rok 2019/2020 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade  

 

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

rok 2019/2020 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 7.10.2020  

 

 

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

                                riaditeľka školy 

II. Prerokovanie v rade školy 

 

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

rok 2019/2020  prerokovala rada školy dňa ..................  

 

 

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

predseda rady školy 

III. Stanovisko zriaďovateľa:  

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 

a) s c h v a ľ u j e 

b) schvaľuje  s pripomienkami 

 

c) neschvaľuje 

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

Karloveská 61, Bratislava za školský rok 2018/2019. 

       

Bratislava, dňa ...................          

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

            Dana Čahojová 

                         starostka 
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1. Základné identifikačné údaje o škole 

Názov školy Základná škola Karloveská 61 

Adresa školy Karloveská 61, 841 04 Bratislava 

Telefónne čísla 02-65421043, 0903624822 

Webové sídlo školy http://zskarloveska61.edupage.org/? 

Email školy Sekretariát: zskarloveska61@gmail.com 

Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava -  Karlova Ves  

Námestie sv. Františka č.8 

842 62 Bratislava 

 

2. Zamestnanci školy 

Vedenie školy 

 

Riaditeľka školy Mgr. Eva Horníková 

Zástupkyňa RŠ pre primárne vzdelávanie Mgr. Martina Lošonská 

Zástupca RŠ pre pre niţšie stredné vzdelávanie Mgr. Ján Kristín,  

od 3.2.2020 RNDr. Gabriela Tomášová 

Zástupca RŠ pre inkluzívne vzdelávanie Mgr. Adam Škopp 

Vedúca školského klubu detí Mgr. Simona Matuská 

Výchovná poradkyňa Mgr. Petra Miklošková 

od 26.1.2020 Mgr. Zuzana Lučeničová 

 

Pedagogickí a správni zamestnanci školy 

Rozdelenie triednictva: 

 
Trieda 

Meno a priezvisko triednej 

učiteľky 

1. I.A Mgr. Katarína Nemčovská 

2. I.B Mgr. Monika Kolinská 

3. I.C Mgr. Jolana Sabová 

4. I.D Mgr. Monika Štolcová 

5. II.A Mgr. Marcela Puškárová 

6. II.B Mgr. Iveta Harceková 

7. II.C Mgr. Lucia Olšavská 

8. II.D Mgr. Mária Demeková 

http://zskarloveska61.edupage.org/?


Základná škola Karloveská 61 Bratislava 
 

4 
 

9. III.A Mgr. Andrea Bachratá 

10. III.B Natália Andrisová 

11. IV.A Mgr. Jana Čerňanská 

12. IV. B  Mgr. Ing. Eva Sabolíková 

13. IV. C Mgr. Petra Zvarová 

14. V. A Mgr. Zuzana Lučeničová 

15. V. B RNDr. Gabriela Tomášová 

16. VI. A Mgr. Lenka Cireňová 

17. VI. B Mgr. Danica Hudobová 

18. VII. A Mgr. Alica Šimová 

19. VII.B  Mgr. Gabriela Vilčeková 

20. VIII.C Mgr. Art. Zlatica Šomorjai 

21. IX. A  Mgr. Alena Ţureková 

22. IX. B Mgr. Zuzana Kubovčíková 

 

Netriedni učitelia: 

1. Mgr. Petra Miklošková, zastupujúca výchovná poradkyňa 

2. Mgr. Zuzana Veľasová 

3. Mgr. Lucia Bajtošová 

4. Ing. Júlia Kuchtová 

5. Mgr. Dominika Dolnická 

6. Mgr. Matej Kimlička,  

7. Anthony Brown  

8. Mgr. Martina Lošonská 

9. Mgr. Ján Kristín 

10. Mgr. Miroslava Rzounková, od februára 2020 

11. ThDr.ThLic.František Dulina 

12. Viera Kordošová 

 

Odborní zamestnanci: 

Školská psychologička: Mgr. Eva Hlistová 

Asistenti učiteľa: Bc. Matej Barta, Mgr. Jaroslava Hajašová 

 

Organizácia ŠKD 

Trieda Oddelenie Vychovávateľka 

I.A – K. Nemčovská I. oddelenie Ľ. Wuketichová 

I.B – M. Kolinská II. oddelenie J. Dragonides 

I.C – J. Sabová III. oddelenie H. Kekelyová 

I.D – M. Štolcová IV. oddelenie M. Kassayová 

II.A – M. Puškárová V. oddelenie S. Matuská 

II.B - I. Harceková VI. oddelenie A. Navarová 

II.C – L. Olšavská VII. oddelenie M. Schwartzová 

II.D – M. Demeková VIII. oddelenie  
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III.B – N. Andrisová IX. oddelenie L. Matejová 

 

Správni  zamestnanci: 

 

1. Iveta Kašparová - tajomníčka školy, personálna referentka 

2. Mgr. Miroslava Rzounková - hospodárka školy, polovičný pracovný úväzok, do 

februára 2020, od februára Mária Šrenkelová 

3. Ing. Adriana Višváderová - mzdová účtovníčka, externý zamestnanec 

4. Ing. Mária Ţiaková - ekonómka školy, externý zamestnanec 

5. Martin Spusta  - kurič 

6. Andrej Biro - školník 

7. Peter Billý - vrátnik, záhradník 

8. Emília Čomorová - upratovačka 

9. Edita Lippeová - upratovačka 

10. Ingrid Kukučová, - upratovačka 

11. Andrea Kissová - upratovačka 

12. Alţbeta Radványiová - upratovačka 

Materská a rodičovská dovolenka:  

 

 

3. Údaje o rade školy 

 

Meno a priezvisko Zvolený (delegovaný) za Funkcia 

Mgr. Andrea Bachratá pedagogických 

zamestnancov 

predsedníčka 

Mgr. Greškovičová Katarína, 

PhD. 

rodičov podpredsedníčka 

Mgr. Dana Chovanová pedagogických 

zamestnancov 

členka 

Mgr. Eva Hlistová nepedagogických 

zamestnancov 

členka 

Ing. Danica Kobydová rodičov tajomníčka 

Mgr. Bublová Zuzana   

Mgr. Janotová Michaela   

Mgr. Sabová Mária   

Mgr. Paštrnáková Nikola   

Mgr. Kotulová Katarína 

Mgr. Petra Miklošková, 

Papieţová 

Mgr. Lenka Cireňová   



Základná škola Karloveská 61 Bratislava 
 

6 
 

Mgr. Scarlett Čanakyová rodičov členka 

Ing. Alexandra Veselková rodičov členka 

Mgr. Iliana Medviďová zriaďovateľa - Školský úrad 

MiÚ Karlova Ves 

členka 

Ing. Martin Ganz zriaďovateľa – poslanec MČ  člen 

Ing. Peter Lenč zriaďovateľ – poslanec MČ člen 

JUDr. Branislav Záhradník PhDr. zriaďovateľa – poslanec MČ  člen 

 

Informácie o činnosti rady školy v školskom roku 2019/2020 

Zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 16.10.2019. 

4. Poradné orgány vedenia školy: Metodické zdruţenia a predmetové komisie: 

Názov poradného orgánu Vedúca MZ a PK 

MZ 1. – 4. ročník Mgr. Monika Kolinská 

MZ 1. - 4. ročník ANJ Mgr. Katarína Nemčovská 

MZ ŠKD Mgr. Simona Matuská 

PK MAT – FYZ - INF PaedDr. Zuzana Veľasová 

PK SJL - DEJ Mgr. Zlatica Šomorjai 

PK cudzích jazykov Mgr. Martina Lošonská 

PK BIO – CHEM - GEO Mgr. Alica Šimová 

PK výchovných predmetov Mgr. Alena Ţureková 

 

Zasadnutie poradných orgánov vedenia školy sa uskutočňuje 4 krát ročne, aby priebeţne 

riešili úlohy vyplývajúce z ich plánu práce. Vedenie školy sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí 

MZ, PK podľa rozdelenia. Na zasadnutí pedagogickej rady v čase polročnej a koncoročnej 

klasifikácie vedúci MZ, PK informujú o svojej činnosti ostatných členov pedagogického 

zboru prostredníctvom hodnotiacich správ. 

 

5. Údaje o počte ţiakov školy. Výchovno-vyučovacie výsledky v školskom roku 

2019/2020 

 

Počet ţiakov v ZŠ: 

I. stupeň:   282 ž. / 144 d.  
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II. stupeň:   212 ţ. / 88  d. 

 

  

Spolu:          494 ţ. /  232 d. 

Prospeli:  

I. stupeň:      

1. ročník :  

 

 80  ţ. /43 d.  

Externý ţiak        1 ţ / 1 d.  

2- 4. ročník:    202 ţ. /  101 d.  

                    z toho  P       202 ţ. /101 d.  

externí         7 ţ / 2 d.  

II. stupeň:   212 ţ./ 88 d. 

                       z toho P  211  ţ. / 88 d.  

  N  1 ţ. /  0 d.  

                      externí     6 ţ /3 d.  

 

Oproti minulému školskému roku 2018/2019: nárast počtu ţiakov o 30. 

Neklasifikovaní – externí ţiaci 

I. stupeň:  Trieda II. stupeň:  Trieda 

Hanus Emma 1.A Gymerský Martin 5.A 

Plašienka Viliam 2.B Labajová Kristína 5.A 

Emrich Daniel 2.C Emrich Tibor 5.B 

Schodinger Ella 2.C Trnovec, Zuzana G. 6.B 

Zidan Al Khaldi 2.D Labaj Matúš 8.C 

Trnovec, Rafael Jakub 
3.A 

Migašová Michaela 

Elizabet 8.C 

Šaffa Samuel 3.A     

Slamková Marianna 3.B     

 

RŠ povoľuje ţiakom v zahraničí vykonať komisionálne skúšky v termíne do 15.10.2020 

z predmetov, z ktorých nie sú klasifikovaní v zahraničí. 

 

Nesplnené KRITÉRIÁ HODNOTENIA ŢIAKOV,  

vydané 30.4.2020 RŠ 

DKS 7.B MAT 

Zníţená známka zo správania - ţiadna 
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Slovné hodnotenie 

                 všetci ţiaci školy   

 

Počet ţiakov v ŠKD: 

I. stupeň:   250 

jún 2020 145 

 

Počet stravníkov  v ŠJ  

I. stupeň:   273 ţiakov   

II. stupeň:  167 ţiakov   

Spolu:  438 ţiakov   

Zamestnanci školy 50 

  

Uvedené počty sú z pedagogickej rady konanej dňa 24.6.2020. 

Dochádzka ţiakov v 2. polroku 2019/2020: 

Trieda 

Počet 

ţiakov 

Ospravedlnené Neospravedlnené 

Vymeškané 

hodiny 

celkovo 

Ţiakov s 

neospravedlnenými 

Sum Priem Sum Priem Sum Priem 
 

1.A 22 289 13,14 0 0 289 13,14   

1.B 21 357 17 0 0 357 17   

1.C 18 390 21,67 0 0 390 21,67   

1.D 19 356 18,74 0 0 356 18,74   

2.A 22 235 10,68 0 0 235 10,68   

2.B 21 252 12 0 0 252 12   

2.C 22 333 15,14 0 0 333 15,14   

2.D 21 313 14,9 0 0 313 14,9   

3.A 26 436 16,77 0 0 436 16,77   

3.B 26 293 11,27 0 0 293 11,27   

4.A 20 321 10,05 0 0 321 10,05   

4.B 22 236 10,73 0 0 236 10,73   

4.C 22 205 9,32 0 0 205 9,32   

5.A 27 445 16,48 0 0 445 16,48   

5.B 29 546 18,83 0 0 546 18,83   

6.A 23 305 13,26 0 0 305 13,26   

6.B 24 478 19,92 0 0 478 19,92   

7.A 23 387 16,83 0 0 387 16,83   

7.B 22 591 26,86 0 0 591 26,86   

8.C 29 531 18,96 0 0 531 18,96   

9.A 17 313 18,41 0 0 313 18,41   

9.B 19 476 25,05 0 0 476 25,05   

Spolu 495 8088 16,34 0 0,00 8088 16,34 0 
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Výchovné opatrenia: 

Trieda 

Pochvala od 

riaditeľky 

školy 

Pokarhanie od 

riaditeľky školy 

Pochvala od 

triedneho 

učiteľa 

Napomenutie od 

triedneho učiteľa 

Zníţená 

známka zo 

správania 

1.A 22 0 6 0 0 

1.B 21 0 4 0 0 

1.C 18 0 6 0 0 

1.D 19 0 7 0 0 

2.A 3 0 2 0 0 

2.B 3 0 2 0 0 

2.C 4 0 9 0 0 

2.D 1 0 5 0 0 

3.A 3 0 3 0 0 

3.B 2 0 18 0 0 

4.A 1 0 12 0 0 

4.B 5 0 6 0 0 

4.C 2 0 15 0 0 

5.A 0 0 3 0 0 

5.B 0 0 1 1 0 

6.A 0 0 5 0 0 

6.B 0 0 0 0 0 

7.A 0 0 6 0 0 

7.B 0 0 4 0 0 

8.C 3 0 2 0 0 

9.A 2 0 2 0 0 

9.B 9 0 1 0 0 

Spolu 118 0 119 1 0 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie 
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KRITÉRIÁ HODNOTENIA ŢIAKOV 

Základnej školy Karloveská 61Bratislava 

v 2. polroku školského roka 2019/2020 

  

Riaditeľka Základnej školy Karloveská 61 po prerokovaní s vedúcimi metodických 

zdruţení a predmetových komisií dňa 29.4.2020 a pedagogickou radou dňa 30.4.2020 vydáva 

v súlade s Usmernením na hodnotenie ţiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie 

(Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva 

aj v prípade, ţe by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, 

t. j. pred 30. 6. 2020.), spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020 tieto kritériá hodnotenia ţiakov v Základnej škole Karloveská 61 v 2. polroku 

školského roka 2019/2020.  

 

Záverečné hodnotenie ţiakov v 2. polroku školského roka 2019/2020 pozostáva:  

 

- z priebežného hodnotenia žiakov od 28.1.2020 do 13.3.2020 a  

- z priebežného hodnotenia žiakov počas mimoriadnej situácie (počas prerušenia 

vyučovania v našej základnej škole a v prípadnom čase obnovenia vyučovania pred 

ukončením školského roka) od 16.3.2020 do 30.6.2020.  

 

Priebeţné hodnotenie ţiakov počas mimoriadnej situácie  

 

1. Priebeţné hodnotenie ţiakov počas mimoriadnej situácie vyučujúci realizujú 

nasledovne:  

a)  v 1. – 4. ročníku kombináciou konštruktívnej spätnej väzby a formou slovného hodnotenia,  

b)  v 5. – 9. ročníku hodnotenie nerealizujú klasifikáciou – známkou, ale kombináciou 

konštruktívnej spätnej väzby, slovným hodnotením, počtom dosiahnutých bodov 

alebo počtom percent,  

c)  vo všetkých ročníkoch pri hodnotení zohľadňujú aj sebahodnotenie ţiaka.  

2. Konštruktívnou spätnou väzbou, ktorú vyučujúci poskytuje ţiakovi počas dištančného 

vzdelávania, sa rozumie pomenovanie ţiakových chýb a návrh postupu ako ich 

odstráni.  

3. Slovné hodnotenie vyučujúci vyjadria slovami: veľmi dobre výsledky (100% – 85%), 

dobré výsledky ( 84% - 66%), uspokojivé výsledky (65% - 25%), neuspokojivé 

výsledky (24% - 0%). K slovným hodnoteniam prislúcha uvedený počet percent.  

4. Hodnotenie kombináciou spätnej väzby, slovným hodnotením, počtom bodov a 

počtom percent má motivačný charakter. 

5. Vyučujúci počas priebeţného hodnotenia zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti 

ţiaka (aj na jeho špeciálno-výchovno-vzdelávacie potreby) a prihliada:  

 na jeho momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť,  

 na moţnosti a individuálne podmienky ţiaka na domácu prípravu a dištančné 

vzdelávanie. 
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6. Podklady na hodnotenie počas mimoriadnej situácie získava vyučujúci:  

 z portfólií ţiackych prác: riešené úlohy, cvičenia, samostatné praktické práce, 

projekty, ktoré ţiaci predkladajú priebeţne  

 z rozhovorov so ţiakmi a s ich rodičmi.  

7. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné 

písomné práce. Realizovanie písomného a ústneho skúšania sa uskutoční najskôr po 

troch týţdňoch od nástupu do školy.  

 

Záverečné hodnotenie 2. polroka 2019/2020 

 

1. Záverečné hodnotenie výchovných predmetov nebude, pretoţe podmienky v čase 

mimoriadnej situácie vyučujúcim neumoţnili naplniť ciele predmetu 

plnohodnotnou realizáciou. Výchovné predmety budú hodnotené slovom 

absolvoval. Ide o tieto výchovné predmety:  

- v 1. – 4. ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), 

hudobná výchova (HUV), pracovné vyučovanie (PVC), etická výchova (ETV), 

náboţenská výchova (NBV), 

- v 5. – 7. ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), 

hudobná výchova (HUV), technika (THD), etická výchova (ETV), náboţenská 

výchova (NBV),  

- v 8. ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná 

výchova (HUV), etická výchova (ETV), náboţenská výchova (NBV), technika 

(TECH) 

- v 9. ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), technika 

(TECH), etická výchova (ETV), náboţenská výchova (NBV).  

2. Záverečné hodnotenie ostatných predmetov vo všetkých ročníkoch vyučujúci 

zrealizujú formou slovného hodnotenia, a to tromi stupňami:  

- veľmi dobré výsledky,  

- dobré výsledky,  

- uspokojivé výsledky.  

3. V čase mimoriadnej situácie nemôţe byť ţiaden ţiak zo ţiadneho predmetu 

hodnotený stupňom dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôţe opakovať ročník. 

(Všetci žiaci prvého stupňa ukončia 2. polrok úspešne.) 

4. Vo výnimočných prípadoch, kedy ţiak 2. stupňa za obdobie pred prerušením 

vyučovania dosiahol neuspokojivé výsledky alebo bol hodnotený stupňom 

nedostatočný a zo subjektívnych príčin si neplnil poţiadavky vyučovania na 

diaľku (počas samoštúdia si z dôvodu nezáujmu nesplnil 25% a viac zadaných 

úloh – posudzuje sa zvlášť z kaţdého predmetu) týmto ţiakom bude určené pred 

postupom do vyššieho ročníka preskúšanie z daného predmetu. Preskúšanie sa 

uskutoční najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 

31.8.2020. O preskúšaní ţiaka rozhodne pedagogická rada.  
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5. Ţiak 2. stupňa, ktorý dostal v 1. polroku známku nedostatočná z dvoch a viac 

predmetov môţe absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8. 2020 

6. Klasifikačná pedagogická rada zameraná na hodnotenie ţiakov za 2. polrok 

zasadne najneskôr do dvoch týţdňov od obnovenia vyučovania. V prípade, ţe sa 

vyučovanie v škole neobnoví do 15.6., klasifikačná pedagogická rada sa uskutoční 

online 19.6. 2020 a jej hlasovanie elektronickou formou per rollam 22.6.2020. 

7. V čase mimoriadnej situácie všetci ţiaci po absolvovaní 4. ročníka prvého stupňa 

základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doloţkou „Ţiak získal primárne 

vzdelanie.“  

8. V čase mimoriadnej situácie všetci ţiaci po absolvovaní 9. ročníka druhého stupňa 

základnej školy získajú niţšie stredné vzdelanie aj s doloţkou „Ţiak získal niţšie 

stredné vzdelanie.“ V prípade, ţe by ţiakovi deviateho ročníka z objektívnych 

príčin hrozilo prepadnutie (na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viac 

predmetov) bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom školského roka 

2020/2021.  

Po obnovení vyučovania od 1.6.2020 sme pri hodnotení a klasifikácii ţiakov naďalej 

postupovali podľa Usmernenia na hodnotenie ţiakov základných škôl v čase mimoriadnej 

situácie a Zásad hodnotenia ţiakov v Základnej škole Karloveská 61 v 2. polroku školského 

roka 2019/2020. 

Na zasadnutí pedagogickej rady konanej dňa 17.6.2020 sme prijali závery s formuláciou 

záverečného hodnotenia: 

1.stupeň 

hodnotenia 

Pracoval/a veľmi úspešne a k úlohám 

pristupoval/a zodpovedne.  

Výsledky jeho/jej činností sú veľmi dobré. 

2.stupeň  

hodnotenia 

Pracoval/a úspešne a k úlohám pristupoval/a 

so snahou zlepšovať svoje výkony.  

Kvalita výsledkov jeho/jej činností je dobrá. 

3.stupeň 

hodnotenia  

verzia A 

Pri práci potreboval/a usmernenie 

a k úlohám pristupoval/a so záujmom.  

Kvalita výsledkov jeho/jej činností je 

uspokojivá. 

3.stupeň 

hodnotenia  

verzia B 

Pri práci potreboval/a časté usmernenie 

a neprejavoval/a snahu plniť úlohy.  

Kvalita výsledkov jeho/jej činností je 

dostatočná. 

4.stupeň 

hodnotenia  

  

 

Pri práci potreboval/a časté usmernenie 

a neprejavoval/a snahu plniť úlohy.  

Kvalita výsledkov jeho/jej činností je 

neuspokojivá. 

Súčasťou klasifikačnej správy sú správy poradných orgánov vedenia školy MZ a PK 

o priebehu vyučovania a hodnotenia ţiakov počas mimoriadnej situácie za obdobie od 12.3. 

do 30.6.2020. 

Tematicky  výchovno-vzdelávacie plány sú v súlade so školským vzdelávacím programom 

„Škola, ktorej to myslí“ 

Výsledky celoslovenského testovania TESTOVANIE 5-2019, 21.11.2019 
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Testovaní piataci dosiahli lepšie výsledky ako celoslovenský priemer - z matematiky sme 

mali priemernú úspešnosť 70,4 % a zo slovenského jazyka a literatúry priemernú úspešnosť 

69,7 %. Z matematiky sme ho prekročili o  7,0 % a zo SJL o 4,9 %.  

Výsledky celoslovenského testovania TESTOVANIE 9 – ZRUŠENÉ z dôvodu 

protiepidemiologických opatrení Covid_19. 

Pre zvýšenie úrovne a včasné odhalenie nedostatkov sa naši ţiaci 8. a 9. ročníka,  zapojili 

v školskom roku 2019/2020 do celoslovenského testovania  KOMPARO, ktoré pripravuje 

a vyhodnocuje  firma EXAM.  

Získali sme pre 8. a 9. ročník ocenenie:  

Škola, ktorá to so vzdelávaním myslí váţne. 

Škola sa zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku. 

 

6.) Počet zapísaných detí do 1. ročníka  

a prehľad prijatých a zapísaných ţiakov na jednotlivé typy stredných škôl 

- Počet všetkých prihlásených detí: 143 

- Počet ţiakov s trvalým pobytom k našej spádovej škole: 70 

- Počet ţiakov s prechodným pobytom k našej spádovej škole: 3 

- Počet ţiakov s trvalým pobytom mimo KV: 26 

- Počet ţiakov s trvalým pobytom mimo KV, kde školu uţ  navštevuje súrodenec: 4 

- Počet odkladov povinnej školskej dochádzky: 12 

- Počet prihlásených na viacero škôl, druhou školou je ZŠ Karloveská: - 

- Počet prihlásených na viacero škôl, druhou školou je ZŠ Majerníkova: 9 

- Počet prihlásených na viacero škôl, druhou školou je SŠ Tilgnerova: 16 

- Počet prihlásených na viacero škôl, kde druhá škola je SŠ sv. Františka: 6 

-  Počet prihlásených na viacero škôl, kde druhá škola je mimo školu v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KV: 20 

Počet ţiakov, ktorí nastúpili 2.9.2020:  86 

Prehľad prijatých ţiakov na jednotlivé typy stredných škôl 

Ţiaci (piataci ) prijatí na 8-ročné štúdium na gymnáziu: 

1.  5. A Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava 

2.  5. A Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava 

3.  5. A Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava 

4. 5. B Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava 

5.  5. B Gymnázium, Grӧsslingová 18, 811 09 Bratislava 

6.  5. B Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava 

7.  5. B Gymnázium, Metodova 2, Bratislava 

8.  5. B Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava 

 

Ţiaci prijatí na bilingválne štúdium na gymnáziu: 
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1.  8. C Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava 2 

2.  8. C Súkromné gymnázium,  Česká 10, 831 03 Bratislava 

3.  8. C Súkromné gymnázium,  Česká 10, 831 03 Bratislava 

4. 8. C Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 851 02  Bratislava 

5.  8. C Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava 

6.  8. C Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava 

7.  8. C 
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 

Bratislava 

8.  8. C Súkromné gymnázium,  Česká 10, 831 03 Bratislava 

9.  8. C Súkromné gymnázium,  Česká 10, 831 03 Bratislava 

 

Prijatí deviataci: 

1.  9. A OA Imricha Karvaša, Bratislava 

2.  9. A 
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, 

Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava 

3.  9. A Súkromné gymnázium, Česká 10, 831 03 Bratislava 

4. 9. A Stredná zdravotnícka škola, Zahradnícka 44, 821 08 Bratislava 

5. 9. A Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava 

6.  9. A Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 75, 831 03 Bratislava 

7.  9. A SPŠ dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava 

8.  9. A SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 

9.  9. A Súkromná SOŠ ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, Bratislava 

10. 9. A Súkromná SOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava 

11. 9. A Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava 

12. 9. A SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 

13. 9. A Gymnázium sv. Františka z Assisi, Bratislava 

14. 9. A Stredná zdravotnícka škola, Zahradnícka 44, 821 08 Bratislava 

15.  9. A HTL Spengergasse, Spengergasse 20, 1050 Wien, Rakúsko 

16. 9. A 
Spojená škola, organizačná zloţka Škola umeleckého priemyslu, 

Tokajícka 24, 821 03 Bratislava 

17. 9. A Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava 

18. 9. B Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava 

19. 9. B 
Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo 

organizačná zloţka Stredná odborná škola záhradnícka 

20. 9. B Gymnázium, Metodova 2, 821 08  Bratislava 2 

21. 9. B SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 

22. 9. B Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava 2 

23. 9. B SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 

24. 9. B Súkromná SOŠ veterinárna, Pod brehmi 6/A, Bratislava 

25. 9. B Súkromná SOŠ veterinárna, Pod brehmi 6/A, Bratislava 

26. 9. B Stredná zdravotnícka škola, Zahradnícka 44, 821 08 Bratislava 

27.  9. B SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 

28. 9. B SOŠ kaderníctva a vizáţistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava 

29.  9. B Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava 

30. 9. B Stredná zdravotnícka škola, Zahradnícka 44, 821 08 Bratislava 

31.  9. B Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava 

32. 9. B CSOŠE P. G. Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava 



Základná škola Karloveská 61 Bratislava 
 

15 
 

33. 9. B Gymnázium, Grӧsslingová 18, 811 09 Bratislava 

34.  9. B 
Cirkevná SOŠ elektrotechnická P. G. Frassatiho, Vazovova 12, 

811 07 Bratislava 

35. 9. B Gymnázium, Grӧsslingová 18, 811 09 Bratislava 

36.  9. B Gymnázium, Metodova 2, 821 08  Bratislava 2 

 

7.) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

Analýza zloţenia pedagogických a odborných zamestnancov zamestnancov školy  

pedagogickí zamestnanci spolu 46 

    z toho  učitelia  ZŠ  33 

    z toho nekvalifikovaní PZ   2 

    z toho pedagogickí asistenti   2 

vychovávatelia   9 

         z toho nekvalifikovaní V   3 

odborní zamestnanci   1 

    z toho nekvalifikovaní OZ   0 

 

Analýza PZ a OZ podľa kariérového stupňa 

Kariérový stupeň začínajúci samostatný 
s I. 

atestáciou 

s II. 

atestáciou 
nekvalifikovaný 

učiteľ ZŠ  2 21 7 3 2 

vychovávateľ 1   5   3 

pedagogický 

asistent 
   2    

odborný 

zamestnanec 
   1    

 

Analýza PZ a OZ podľa kariérovej pozície 

Pedagogický zamestnanec špecialista :  počet 

triedni učitelia 22 

výchovný poradca a kariérový poradca 1 
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uvádzajúci pedagogický zamestnanec 3 

vedúci PK a MZ 8 

koordinátor informatizácie 1 

zamestnanec určený na špecializované činnosti 32 

Odborný zamestnanec špecialista :  

uvádzajúci odborný zamestnanec 0 

supervízor 0 

zamestnanec určený na špecializované činnosti 1 

Vedúci pedagogický zamestnanec :  

riaditeľka  1 

zástupcovi riaditeľky 3 

vedúca vychovávateľka 1 

 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

Druh KV Počet PZ a OZ 

adaptačné 3 

špecializačné 1 

funkčné 3 

aktualizačné 45 

predatestačné 0 

inovačné 4 

štátna jazyková skúška 2 

kvalifikačné 0 

astestačné 3 

 

 

 

Vzdelávanie učiteľov - účasť na webinároch 

Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci sa vzdelávali aj počas prerušeného vyučovania.  

 07.04.2020 Webinár Train the Trainer 



Základná škola Karloveská 61 Bratislava 
 

17 
 

 07.04.2020 Webinár 365 – Ako učiť online 

 07.04.2020 Webinár Rovesnícke príbehy pre jazyky a humanitné vedy, Komenského 

inštitút           

 15.04.2020 Webinár Ako pouţívať MS Teams (celá pedagogická rada) 

 05.05.2020 Webinár o slovnom hodnotení (celá pedagogická rada) 

 

 11.05.2020 Webinár Online vyučovanie s Microsoft Teams 

 18.05.2020 Webinár Čítať sa neučíme len na slovenčine (RAABE) 

 19.05.2020 Webinár Aby sme vo finančnej gramotnosti viac nezaostávali (RAABE) 

 21.05.2020 Webinár Slovné hodnotenie ţiakov -lektorky zo Školy u Filipa, (celá 

pedagogická rada) 

 30.04.2020 Webinár – Vzdelávanie pomocou MS Teams 

 07.05.2020 Webinár – Multimediálny plagát 

 11.05.2020 Webinár – Slovné hodnotenie Komenského inštitút 

 20.05.2020 Webinár – CLASS NOTEBOOK 

 21.05.2020 Webinár – Audio a video výklad v Powerpoint 

 22.05.2020 Webinár – Komunikačný nástroj OUTLOOK 

 

8.)  Práca odborných zamestnancov školy, spolupráca inkluzívneho tímu 

Z hodnotiacej správy INKLUZÍVNEHO TÍMU 

 

 V školskom roku 2019/2020 vznikol na ZŠ Karloveská 61 inkluzívny tím, ktorého 

koordinátorom je školský špeciálny pedagóg Mgr. Adam Škopp. V I. polroku bol inkluzívny 

tím zloţený z nasledujúcich pedagogických a odborných zamestnancov:  

- 1 školský špeciálny pedagóg – Mgr. Adam Škopp, 

- 1 školský psychológ – Mgr. Eva Hlistová,  

- 1 výchovný poradca – Mgr. Petra Miklošková,  

- 1 koordinátor pre prácu s nadaným ţiakmi – Mgr. Andrea Bachratá,  

- 2 asistenti učiteľa – Bc. Matej Barta, Mgr. Jaroslava Hajašová,  

- 2 učitelia I. stupňa – Mgr. Monika Štolcová, Natália Andrisová, 

- 2 učitelia II. stupňa – Mgr. art. Zlatica Šomorjai, Mgr. Zuzana Lučeničová,  

- 1 vychovávateľka – Bc. Lýdia Matejová.  

V II. polroku sa zloţenie inkluzívneho tímu zmenilo nasledovne:  

- 1 školský špeciálny pedagóg – Mgr. Adam Škopp,  

- 1 školský psychológ - Mgr. Eva Hlistová,  

- 1 výchovný poradca – Mgr. Zuzana Lučeničová,  

- 1 koordinátor pre prácu s nadaným ţiakmi – Mgr. Andrea Bachratá,  

- 2 asistenti učiteľa – Bc. Matej Barta, Mgr. Jaroslava Hajašová,  

- 2 učitelia I. stupňa – Mgr. Monika Štolcová, Natália Andrisová, 

- 1 učiteľ II. stupňa – Ing. Júlia Kuchtová,  

- 1 vychovávateľka – Bc. Lýdia Matejová. 

 Inkluzívny tím realizoval v školskom roku 2019/2020 tieto stretnutia: 
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19. 09. 2019 - 2. stretnutie - supervízia pod vedením doktorky Michaely Bubelíniovej 

24. 10. 2019 - 3. stretnutie - plán aktivít na školský rok 2019/2020 

06. 05. 2020 - 4. stretnutie - prezentácia Mgr. Evy Hlistovej - Načo je nám strach a 

úzkosť?  (Ako im porozumieť a poradiť si s nimi) 

01. 07. 2020 - 5. stretnutie - zhodnotenie práce inkluzívneho tímu za školský rok 2019/2020. 

Inkluzívny tím plní tieto 3 základné piliere:  

- navrhuje zmeny,  

- rieši akútne krízové situácie a poskytuje podporný servis (krízový manaţment),   

- realizuje zdieľanie dobrých skúseností.  

V tomto školskom roku inkluzívny tím navrhoval nasledovné zmeny: úprava vnútorného 

prostredia školy (pohovky pre ţiakov, didaktické nálepky na chodbu, prenosné kniţnice). 

Túto navrhovanú zmenu sa nám podarilo realizovať prostredníctvom projektu Nadácie O2 

(zamestnanecký grant) s finančným grantom 2000 EUR, z ktorého boli nakúpené pohovky 

a didaktické nálepky na chodbu.  

Inkluzívny tím ďalej navrhoval realizovať na škole supervízie pre učiteľov a vzdelávanie pre 

učiteľov zamerané na inkluzívne vzdelávanie, pričom túto zmenu sa nám podarilo naplniť 

vzhľadom k mimoriadnej situácii iba z väčšej časti. Z projektu Školy inkluzionistov, 

finančným grantom vo výške 1000 EUR bol na škole realizovaný 2-dňový workshop pre 

všetkých pedagogických a odborných zamestnancov školy v metóde Bilaterálnej 

integrácie. Vzdelávanie nám zabezpečilo centrum Avare, pod vedením lektorky bilaterálnej 

integrácie Mgr. Kataríny Sipos, v termíne 31. 01. 2020 – 03. 02. 2020. Supervízie 

v spolupráci s CPPPaP Fedákova 3, pod vedením Mgr. Martina Mikuliča boli realizované iba 

do obdobia, kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia a v škole bolo prerušené vyučovanie 

(od 10. 03. 2020).  

Inkluzívny tím riešil aj akútne krízové situácie a poskytuje podporný servis. V tejto 

súvislosti sa zúčastňovali odborní a pedagogickí zamestnanci výchovných komisií, 

konzultácií s rodičmi, poskytovali intervencie priamo v triede pri riešení rôznych situácií 

v kolektíve triedy, zúčastňovali sa všetkých pracovných a pedagogických porád, PK a MZ.  

Jedným z pilierov inkluzívneho tímu je aj zdieľanie dobrých skúseností. Inkluzívny tím 

realizoval dňa 12. 12. 2019 na škole pre ostatné školy DOD s názvom Kto (ne)chýba? – 

Inkluinšpiratívna  spolupráca v školskom prostredí, kde sme účastníkom ostatných škôl 

predstavili samotnú edukáciu v našej škole a priblíţili im príklady dobrej praxe - ako 

realizovať ranné komunity, supervízie pre učiteľov alebo otvorený rozhovor s rodičom 

našej ţiačky, ktorá potrebovala podporu pri plynulom preradení z domáceho vzdelávania do 

školského prostredia. Všetci z inkluzívneho tímu sa podieľal aj na realizácii tejto udalosti.  

 Mgr. Eva Hlistová, školská psychologička pre inkluzívny tím, 06. 05. 2020 pripravila 

prezentáciu na tému Načo je nám strach a úzkosť?  (Ako im porozumieť a poradiť si s 

nimi). Inkluzívny tím reflektoval aj na aktuálnu situáciu ohľadom hodnotenia ţiakov počas 

dištančného vzdelávania. Preto pre pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečil 

inkluzívny tím webinár na tému „Ako na slovné hodnotenie?“, ktorý sa konal 21. 05. 2020. 

Lektorkami programu boli Mgr. Aneta Chlebničanová - ZŠ u Filipa - riaditeľka školy a Mgr. 

Eva Lašová - ZŠ u Filipa - výchovná poradkyňa. 
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Počas dištančného vzdelávania inkluzívny tím vytvoril Online inkluzívnu linku 

podpory, cez ktorú inkluzívny tím poskytoval konzultácie alebo online hodiny pre učiteľov, 

ţiakov a rodičov. 

 

 V starostlivosti školského špeciálneho pedagóga bolo v II. polroku školského roka 

2019/2020 32 ţiakov vzdelávaných formou školskej integrácie a ďalších 50 ţiakov s 

rôznymi problémami v edukačnom procese. V tomto polroku vzhľadom na kumulovanú 

funkciu, školský špeciálny pedagóg pracoval primárne so ţiakmi I. stupňa, kde to bolo najviac 

nevyhnutné. V II. polroku 4 ţiaci zmenili formu vzdelávania formou školskej integrácie. 

Všetci ţiaci vzdelávaní formou školskej integrácie mali vypracované individuálne výchovno-

vzdelávacie programy. Ich výchovno-vzdelávacie výsledky sú hodnotené v súlade s prílohou 

č. 2 – Zásady hodnotenia ţiaka so ZZ začleneného v základnej škole, Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy. Pri hodnotení učebných výsledkov 

pedagógovia rešpektovali psychický, fyzický a zdravotný stav ţiakov, druh a stupeň 

zdravotného znevýhodnenia, ak mal vplyv na úroveň a výsledky práce ţiaka v príslušnom 

predmete. Ţiaci v edukačnom procese postupujú podľa nasledovných vzdelávacích 

programov:  

VZDELAVACÍ PROGRAM POČET ŢIAKOV 

Pre ţiakov s vývinovými poruchami učenia 15 

Pre ţiakov s poruchami aktivity a pozornosti 6 

Pre ţiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 3 

Pre ţiakov s autizmom alebo inou pervazívnou vývinovou poruchou 2 

Pre ţiakov so zrakovým postihnutím 1 

Pre ţiakov so všeobecným intelektovým nadaním 5 

SPOLU 32 

 

Integrovaní  ţiaci  sa  vyučovali  v triedach spoločne s intaktnými.  Pri samotnej  

výchovno-vzdelávacej  činnosti  učitelia  volili individuálny  prístup  s poskytovaním  

inštrukcií,  či  ţiak  učivu porozumel,  preverovali  správnosť  riešenia  pridelených  úloh. Na  

vypracovanie  úloh  poskytovali  učitelia  integrovaným  ţiakom  predĺţený  čas. Podľa 

individuálnych potrieb ţiaka a stupňa náročnosti úlohy alebo predmetu sa ţiaci pripravovali  

na vyučovanie (písomky, domáce úlohy, odpovede, projekty, oprava písomných prác, 

diktátov, plnili vedomostné poţiadavky k čiastkovým a výročným klasifikáciám)  nielen so 

školským špeciálnym pedagógom, ale aj s asistentmi učiteľa. 

Ţiaci sa individuálnych intervencií u školského špeciálneho pedagóga zúčastňovali 

pravidelne, podľa rozvrhu hodín. Všetky špeciálno-pedagogické metódy a formy realizované 

so ţiakmi smerovali k ľahšiemu prekonávaniu konfrontácie s vlastným neúspechom a k 

vyrovnávaniu podmienok vzdelávania so skupinou intaktných spoluţiakov.  

 

                 Vyhodnotenie činnosti školskej psychologičky v 2.polroku šk. roka 2019/2020 

Zameranie na ţiakov školy 
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- Pozorovania tried na 1.stupni – 2.ročník – vzťahy v triede, v ŠKD,  1.ročník – 

zvládanie školy, sociálne vzťahy, 3.ročník – začlenení ţiaci.                                                                                                               

- Terapeuticko-korekčné cvičenia 1xtýţdenne pre 4  ţiakov ( 2 integrovaní, 1 ŠPU, 1 

diagnostika AU ). 

- Individuálne poradenstvo pre ţiakov poskytované priebeţne ( terapia hrou, vzťahy 

v kolektíve, konflikty s rodičmi, motivácia k učeniu, stres zo SŠ) 

- Terapeutická komunita Artrelax  1x týţdenne pre ţiakov 1.stupňa – zúčastňuje sa 5 

ţiakov a pre 2.stupeň – zúčastňujú sa 3 ţiaci. 

- Individuálne konzultácie pre ţiakov 9.ročníka v rámci programu profesijnej orientácie. 

- Ukončenie sociálno-psychologického  tréningu vo 4.ročníku, v rozsahu 10 

vyučovacích hodín. 

- Triednické hodiny v 6.ročníku zamerané na vzťahy v kolektíve. 

- Počas  pandémie koronavírusu poskytované skype konzultácie pre ţiakov. 

Zameranie na učiteľov školy 

- Účasť na sekciách a pracovných poradách. 

- Konzultácie po pozorovaniach v triedach a po ukončení sociálno-psychologického 

tréningu. 

- Individuálne konzultácie podľa potreby . 

- Konzultácie so špeciálnym pedagógom ohľadom integrovaných ţiakov a ţiakov 

s ŠPU. 

- Online prezentácia na tému  Čas korony - úzkosť a strach v našom ţivote ( 6.5.2020 

pre inkluzívny tím, 20.5.2020 pre ŠKD. 

- Materál pre učiteľov Protokol po korone v škole – 18.5.2020 

- Ponuka webinárov pre učiteľov z CPPPaP – 22.5.2020 

- Stretnutie inkluzívneho tímu  (27.2.2020, online 6.5.2020) – objednávka 

terapeutických kariet pre potreby triednych učiteľov (komunity), špeciálneho 

pedagóga a školského psychológa (odborná činnosť). 

Zameranie na rodičov 

- Poskytované konzultácie pre rodičov počas rodičovských zdruţení, počas pandémie 

koronavírusu emailové poradenstvo ( strata autority rodiča, učenie, PC a mobilné 

telefóny, pasivita, úpadok energie) 

- Individuálne poradenstvo – vzťahy v triede, adaptácia v 1.ročníku (ŠKD, triedny 

kolektív), ťaţkosti v správaní. 

- List pre rodičov na stránke školy počas pandémie koronavírusu. 

 

Vzdelávanie v profesii a spolupráca s inými inštitúciami 

- Pracovné sympózium pri príleţitosti 150.výročia narodenia Alfreda Adlera . FF UK 

Bratislava – prednáška Vyuţitie projektívnych techník v adlerovskej terapii hrou 

- Spolupráca na projekte Štandardy pre školských psychológov – VÚDPaP ( február – 

máj 2020) 

- Seminár Začlenení ţiaci a testovanie 9 – 6.3.2020 – Inštitút inklúzie 

- Webináre pre školských psychológov – VÚDPaP a ŠPÚ 
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- Webinár Ako na slovné hodnotenie – 21.5.2020 

- Webinár Silné stránky – 28.5.2020 – VÚDPaP.  

- Spolupráca s CPPPaP – účasť na stretnutiach školských  psychológov a koordinátorov 

(február 2020) 

 

9.) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti, spolupráca s rodičmi školy 

Spolupráca s rodičmi počas prerušenia vyučovania a následnej obnove vyučovania 

v čase od 13.3.2020 do 30.6.2020 

Marec 2020 - 13.3.2020, 20.3.2020, 24.3.2020, 25.3.2020, 30.3.2020, 31.3.2020  

 Usmernenia riaditeľky školy k opatreniam ÚKŠ (Ústredný krízový štáb),  

 Oznamy RŠ k vyhláseniam a opatreniam vlády SR a ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR  

 Oslavy Dňa učiteľov, prezentácia zo ţiackych príspevkov – poďakovanie  

Vyučovanie na diaľku 2 spôsobmi 

 EduPage a Online konzultácie - utuţovanie sociálnych kontaktov - Učitelia na diaľku, 

uverejnené online kontakty na učiteľov 

 Inkluzívny tím spustil online inkluzívnu linku podpory. 

 INÉ OZNAMY: - Platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských 

zariadeniach, ŠKD a ŠJ - Škola v prírode – ZRUŠENÁ 

 OZ Krúţky v škole posielali rodičom dňa 26.3.2020 mail: "Začíname s krúţkami v 

onlinovej verzii.“  

Apríl 2020 - 8.4.2020, 14.4.2020, 20.4.2020, 21.4.2020, 30.4.2020 

 Oznam zákonným zástupcom piatakov a deviatakov - prihlášky na stredné školy a 8- 

ročné gymnáziá  

 Prihlasovacie údaje ţiakov do Office 365 - vytvorené ţiacke kontá, v tomto prostredí 

sa uskutočňujú porady, webináre  

 Uverejnenie tabuľky hodnotenia (H)/ nehodnotenia (N) ţiakov v čase COVID-19, 

ktorá bola výsledkom online rokovaní jednotlivých metodických zdruţení a 

predmetových komisií.  

 Po prerokovaní s vedúcimi metodických zdruţení a predmetových komisií dňa 

29.4.2020 a pedagogickou radou dňa 30.4.2020 vydala riaditeľka Základnej školy 

Karloveská 61: KRITÉRIÁ HODNOTENIA ŢIAKOV Základnej školy Karloveská 61 

Bratislava Základná škola Karloveská 61 Bratislava  

Máj 2020 – 14.5.2020, 21.5.2020, 28.5.2020 

 Upozornenie RŠ zákonných zástupcov ţiakov, ktorí si počas dištančného vzdelávania 

z dôvodu nezáujmu nesplnili 25% a viac zadaných úloh .  

 Oznam RŠ na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 18.05.2020 a porade so zriaďovateľom 

školy dňa 20.5.2020 sme spustili prevádzku ZŠ pre ţiakov 1. aţ 5. ročníka ZŠ s 

obmedzenými podmienkami v termíne od 1.6.2020 do 30.6.2020.  
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 Oznam RŠ o obnove školského vyučovania, prevádzky školského klubu detí a 

školského stravovania v ZŠ Karloveská 61, s účinnosťou od 1. júna 2020.  

 Preventívne opatrenia a pokyny riaditeľky ZŠ upravujúce podmienky prevádzky a 

vnútorného reţimu Základnej školy, Karloveská 61, 841 04 Bratislava  

Jún 2020 – 1.6.2020, 15.6.2020, 30.6.2020 

 Príhovor riaditeľky školy k obnoveniu vyučovania a MDD: 

https://zskarloveska61.edupage.org/news/#1297  

 Vyučovanie od 22.6. do 30.6.2020 v ročníkoch 6. - 9. - upravujúce podmienky 

prevádzky a vnútorného reţimu Základnej školy Karloveská 61 

 Príhovor riaditeľky školy k záveru školského roka 2019/2020: 

https://cloud7k.edupage.org/cloud/Prihovor_zaver_sk.roka_2019_2020.pdf?z%3AQC

TiJOsf%2F2fgvgztj5AOOV00wJgBE7d9jFSy%2BTkpfQz4qRlNRyxIulK0YqwReI%

2Bm 

Škola participovala na týchto projektoch a prevenciách: 

1. Zdravá škola -  Mgr. Andrea Bachratá 

2. Modrá škola -  Mgr. Marcela Puškárová 

3. Projekt EDULAB, Expedícia Fenomény sveta – Mgr. Zuzana Kubovčíková  

4. Čistota okolia školy, Sluţby v ŠJ - Mgr. Alica Šimová 

5. Druhý krok - Mgr. Petra Zvarová  

6. Odstráňme šikanovanie – Mgr. Eva Hlistová 

7. Rovesnícka skupina CHIPS: Mgr. Gabriela Vilčeková 

8. Educate Slovakia -  Mgr. Martina Lošonská 

9. EnglishOne -  Mgr. Martina Lošonská 

10. Medzinárodný projekt Erasmus+ : Mgr. Martina Lošonská 

11. ŠKOrec – škola recykluje - EKO trieda v školskom parku – Mgr. Alena Ţureková, 

12. Škola inkluzionistov – Mgr. Adam Škopp  

13. Školská koordinátorka krúţkovej činnosti: Mgr. Zuzana Štefanková 

14. Administrátor webového sídla školy, správca školskej siete: Mgr. Ján Kristín,  

Ing. Martin Petrák 

15. Metodička, koordinátorka ŠkVP „Škola, ktorej to myslí“ – Mgr. Ing. Eva Sabolíková 

16. Školská koordinátorka krúţkovej činnosti: Mgr. Monika Schvartzová 

17. Ţiacka školská rada: Mgr. Zlatica Šomorjai 

18. Školská koordinátorka pre finančnú gramotnosť:  Mgr. Lucia Olšavská 

19. Školská koordinátorka pre činnosť s nadanými ţiakmi: Mgr. Andrea Bachratá 

20. Školská koordinátorka - Výchova k manţelstvu a rodičovstvu, Prevencia sociálno-

patologických javov - Mgr. Gabriela Vilčeková 

 

Moderným vzdelávaním, vyuţívaním inovatívnych, aktivizujúcich metód a foriem práce 

sme neustále rozvíjali u ţiakov kreativitu, predstavivosť,  kritické myslenie, efektívnu 

kooperáciu a komunikáciu i prezentačné schopnosti.  

Na vyučovacích hodinách a v komunikácii s rodičmi sme vyuţívali: 

https://zskarloveska61.edupage.org/news/#1297
https://cloud7k.edupage.org/cloud/Prihovor_zaver_sk.roka_2019_2020.pdf?z%3AQCTiJOsf%2F2fgvgztj5AOOV00wJgBE7d9jFSy%2BTkpfQz4qRlNRyxIulK0YqwReI%2Bm
https://cloud7k.edupage.org/cloud/Prihovor_zaver_sk.roka_2019_2020.pdf?z%3AQCTiJOsf%2F2fgvgztj5AOOV00wJgBE7d9jFSy%2BTkpfQz4qRlNRyxIulK0YqwReI%2Bm
https://cloud7k.edupage.org/cloud/Prihovor_zaver_sk.roka_2019_2020.pdf?z%3AQCTiJOsf%2F2fgvgztj5AOOV00wJgBE7d9jFSy%2BTkpfQz4qRlNRyxIulK0YqwReI%2Bm
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 Elektronickú triednu knihu, elektronickú ţiacku kniţku, elektronické triedne výkazy - 

https://zskarloveska61.edupage.org/ 

 

 virtuálnu kniţnicu pre učiteľov Zborovňa.sk 

 pre ţiakov - https://www.bezkriedy.sk/ 

 vzdelávací portál Datakabinet.sk 

 vzdelávací portál Planéta vedomostí.sk 

 portál digitálneho vzdelávania Kozmix.sk 

 interaktívne úlohy AlfBook 

 projekt a úlohy z neho vyplývajúce:  www.fenomenysveta.sk 

 metódy ŠKTM (Zdruţenie ORAVA – Škola, ktorej to myslí) vo vyučovacom procese 

Úroveň vzdelávacích výsledkov ţiakov sme monitorovali testami, vykonávali ich dôslednú 

analýzu a v prípade zistených nedostatkov sme prijali opatrenia na ich odstránenie. 

V rámci projektu Škola Inkluzionistov školský špeciálny pedagóg a riaditeľka školy v tomto 

školskom roku absolvovali nasledovné aktivity organizované Nadáciou pre deti Slovenska 

v termínoch: 

 28. 11. 2019 – krst knihy – Index inklúzie (Tony Booth) 

 10. 01. 2020 – hostia rádia Regina Západ na tému Inkluzívne vzdelávanie v našich 

školách 

 28. 01. 2020 – účinkovanie v Dámskom klube na RTVS na tému inkluzívneho 

vzdelávania 

 06. 02. 2020 – Smolenice – prezentácia a zdieľanie dobrej praxe pre účastníkov 

programu ŠI s názvom Nie je škola ako škola (Nie je ţiak ako ţiak) 

 07. 02. 2020 - spoločná návšteva školy v Smoleniciach  

 

12. 12. 2019 

sme v našej škole realizovali pre iné školy a odbornú verejnosť zdieľanie dobrých skúseností, 

s názvom Kto (ne)chýba? – Inkluinšpiratívna spolupráca v školskom prostredí, kde sme 

účastníkom ostatných škôl predstavili samotnú edukáciu v našej škole a priblíţili im príklady 

dobrej praxe - ako realizovať ranné komunity, supervízie pre učiteľov alebo otvorený 

rozhovor s rodičom našej ţiačky, ktorá potrebovala podporu pri plynulom preradení z 

domáceho vzdelávania do školského prostredia. Naša škola bola prezentovaná v niekoľkých 

médiách. 

Zoznam reportáţí: 

DENNÍK N - https://dennikn.sk/1761532/adam-skopp-ministerka-skolstva-hovori-ze-ucitelov-je-dost-

tak-preco-ich-my-nevieme-najst/?cst=234d876ee1c99f273d4d7ac64a03ee125af162b0  

DÁMSKY KLUB 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14057/211109?fbclid=IwAR17gX36VD7MThaId3xr0lSmXr3x94

_yxIsjRzSmLhLz69ezqcjVWpMODyg  

Rádio REGINA - https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1260941?fbclid=IwAR1QCQ-

JEADm8hj35XTNQN0LotYYb1THdOzUNWjm9SyXW5Q-pFhhLGUvyb4  

KTO CHÝBA? - https://www.ktochyba.sk/rodic/inkluzionista-adam-zalezi-nam-na-ambiciach-

vsetkych-ziakov-rovnako-nerobme-rozdiely  

https://zskarloveska61.edupage.org/
https://www.bezkriedy.sk/
https://dennikn.sk/1761532/adam-skopp-ministerka-skolstva-hovori-ze-ucitelov-je-dost-tak-preco-ich-my-nevieme-najst/?cst=234d876ee1c99f273d4d7ac64a03ee125af162b0
https://dennikn.sk/1761532/adam-skopp-ministerka-skolstva-hovori-ze-ucitelov-je-dost-tak-preco-ich-my-nevieme-najst/?cst=234d876ee1c99f273d4d7ac64a03ee125af162b0
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14057/211109?fbclid=IwAR17gX36VD7MThaId3xr0lSmXr3x94_yxIsjRzSmLhLz69ezqcjVWpMODyg
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14057/211109?fbclid=IwAR17gX36VD7MThaId3xr0lSmXr3x94_yxIsjRzSmLhLz69ezqcjVWpMODyg
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1260941?fbclid=IwAR1QCQ-JEADm8hj35XTNQN0LotYYb1THdOzUNWjm9SyXW5Q-pFhhLGUvyb4
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1260941?fbclid=IwAR1QCQ-JEADm8hj35XTNQN0LotYYb1THdOzUNWjm9SyXW5Q-pFhhLGUvyb4
https://www.ktochyba.sk/rodic/inkluzionista-adam-zalezi-nam-na-ambiciach-vsetkych-ziakov-rovnako-nerobme-rozdiely
https://www.ktochyba.sk/rodic/inkluzionista-adam-zalezi-nam-na-ambiciach-vsetkych-ziakov-rovnako-nerobme-rozdiely
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MARKÍZA - http://www.markiza.sk/neprehliadnite/1945569_inkluzivne-vzdelavanie-moze-

fungovat-v-praxi-aj-na-slovenskych-skolach 

MARKÍZA - https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/26166-televizne-

noviny/16-vyucovanie-pre-vsetkych?fbclid=IwAR1lgLCv8n33JbFrEk8jH0LM_iAx9PCUJ-

LPyc959tAyctvYyP3T8nweIgE  

TA3 (DOD na našej škole) -  https://www.ta3.com/clanok/1171581/na-dod-ukazali-ako-prebieha-

vyucba-v-inkluzivnej-skole.html?fbclid=IwAR3J7lrF2-

7Vzq2RBu_Eo78OdlVJhUjtqT6B2Hcmd5pAW1r4aK-MSFBpReU    

KTO CHÝBA? -  https://www.ktochyba.sk/skola/Alumni-skoly-B-

1?fbclid=IwAR354VLLxDlay3KDIcxNGRuOi3bj0wcIrKybVkA9fg1DsTjAFYDy7V50vuE   

SME - https://tv.sme.sk/v/37285/vdaka-plesu-v-opere-spustili-program-skola-inkluzionistov.html  

SME ŢENA - https://zena.sme.sk/c/22282416/nie-je-iba-o-celebritach-pozreli-sme-sa-ako-a-komu-

naozaj-pomaha-ples-v-opere.html#_=_  

KTO CHÝBA? -   https://www.ktochyba.sk/skola/tlacova-sprava-12122019-

1?fbclid=IwAR05L08nb9-weUWOQRN64sMmXvQEPm_WeALPmwcLn7J0C2RBwMlaOcYXLyo    

EDUWORLD - https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/5446/inkluzivne-vzdelavanie-v-praxi-skola-

inkluzionistov  

TA3 - https://www.ta3.com/clanok/1143142/podla-odbornikov-su-specialne-skoly-prezitok-chcu-

inkluzivne-skolstvo.html  

SME ŢENA -  https://zena.sme.sk/c/22282416/nie-je-iba-o-celebritach-pozreli-sme-sa-ako-a-komu-

naozaj-pomaha-ples-v-opere.html#_=_    

TOPKY - https://www.topky.sk/cl/5/1757081/Inkluzivne-vzdelavanie-moze-fungovat-v-praxi-aj-na-

slovenskych-skolach  

INKLUOtour https://www.facebook.com/nadaciapredetislovenska/videos/1040839609639556/  

DO DÁ ROZUM (príklad dobrej praxe našej školy) - https://todarozum.sk/priklad-dobrej-

praxe/60/zakladna-skola-karloveska-61/  

TOPKY - https://www.topky.sk/cl/100313/1843983/Prezidentka-Caputova-prevzala-zastitu-nad-

unikatnym-projektom--Deti-sa-v-skole-maju-citit-bezpecne-  

TV NOVINY - https://www.tvnoviny.sk/domace/1984900_inkluzivne-skoly-zdielaju-skusenosti-s-

kolegami-aj-studentmi-pedagogiky#  

EDUWORLD - https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/6589/skoly-sa-menia-pozitivnym-smerom-

inkluzia-pomaha-vsetkym?fbclid=IwAR0eUMqU7OW67ARo0szEbWUZSWPYG35IVl-

NhDsbaEcJo_DCNN1CrsXnxzU  

KLUB DKKE - http://klubcik.dkke.sk/index.php/rubriky/item/1310-navsteva-zs-karloveskej-61-v-

bratislave-dalsej-zo-skol-otvorenych-inkluzii?fbclid=IwAR0H5fJqS73g-

mpU3NLs3FfMqgi25EuBCw6NRCjfAV_DG_0Dcb60ASLDnpg 

Krúţkovú činnosť na ZŠ Karloveská 61 

zabezpečovala v školskom roku 2019/2020 organizácia Krúţky v škole, ktorú zastrešuje Ing. 

Natália Krištofiaková. V ponuke  bolo 17 krúţkov, z ktorých si rodičia ľubovoľne vyberali. 

Reálne na základe záujmu prebiehalo na škole 13 krúţkov: 

 Atletika pre deti 

 Divadelná hviezda 

 Floorball 

 Hip-Hop 

 Hra na flautu 

http://www.markiza.sk/neprehliadnite/1945569_inkluzivne-vzdelavanie-moze-fungovat-v-praxi-aj-na-slovenskych-skolach
http://www.markiza.sk/neprehliadnite/1945569_inkluzivne-vzdelavanie-moze-fungovat-v-praxi-aj-na-slovenskych-skolach
https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/26166-televizne-noviny/16-vyucovanie-pre-vsetkych?fbclid=IwAR1lgLCv8n33JbFrEk8jH0LM_iAx9PCUJ-LPyc959tAyctvYyP3T8nweIgE
https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/26166-televizne-noviny/16-vyucovanie-pre-vsetkych?fbclid=IwAR1lgLCv8n33JbFrEk8jH0LM_iAx9PCUJ-LPyc959tAyctvYyP3T8nweIgE
https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/26166-televizne-noviny/16-vyucovanie-pre-vsetkych?fbclid=IwAR1lgLCv8n33JbFrEk8jH0LM_iAx9PCUJ-LPyc959tAyctvYyP3T8nweIgE
https://www.ta3.com/clanok/1171581/na-dod-ukazali-ako-prebieha-vyucba-v-inkluzivnej-skole.html?fbclid=IwAR3J7lrF2-7Vzq2RBu_Eo78OdlVJhUjtqT6B2Hcmd5pAW1r4aK-MSFBpReU
https://www.ta3.com/clanok/1171581/na-dod-ukazali-ako-prebieha-vyucba-v-inkluzivnej-skole.html?fbclid=IwAR3J7lrF2-7Vzq2RBu_Eo78OdlVJhUjtqT6B2Hcmd5pAW1r4aK-MSFBpReU
https://www.ta3.com/clanok/1171581/na-dod-ukazali-ako-prebieha-vyucba-v-inkluzivnej-skole.html?fbclid=IwAR3J7lrF2-7Vzq2RBu_Eo78OdlVJhUjtqT6B2Hcmd5pAW1r4aK-MSFBpReU
https://www.ktochyba.sk/skola/Alumni-skoly-B-1?fbclid=IwAR354VLLxDlay3KDIcxNGRuOi3bj0wcIrKybVkA9fg1DsTjAFYDy7V50vuE
https://www.ktochyba.sk/skola/Alumni-skoly-B-1?fbclid=IwAR354VLLxDlay3KDIcxNGRuOi3bj0wcIrKybVkA9fg1DsTjAFYDy7V50vuE
https://tv.sme.sk/v/37285/vdaka-plesu-v-opere-spustili-program-skola-inkluzionistov.html
https://zena.sme.sk/c/22282416/nie-je-iba-o-celebritach-pozreli-sme-sa-ako-a-komu-naozaj-pomaha-ples-v-opere.html#_=_
https://zena.sme.sk/c/22282416/nie-je-iba-o-celebritach-pozreli-sme-sa-ako-a-komu-naozaj-pomaha-ples-v-opere.html#_=_
https://www.ktochyba.sk/skola/tlacova-sprava-12122019-1?fbclid=IwAR05L08nb9-weUWOQRN64sMmXvQEPm_WeALPmwcLn7J0C2RBwMlaOcYXLyo
https://www.ktochyba.sk/skola/tlacova-sprava-12122019-1?fbclid=IwAR05L08nb9-weUWOQRN64sMmXvQEPm_WeALPmwcLn7J0C2RBwMlaOcYXLyo
https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/5446/inkluzivne-vzdelavanie-v-praxi-skola-inkluzionistov
https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/5446/inkluzivne-vzdelavanie-v-praxi-skola-inkluzionistov
https://www.ta3.com/clanok/1143142/podla-odbornikov-su-specialne-skoly-prezitok-chcu-inkluzivne-skolstvo.html
https://www.ta3.com/clanok/1143142/podla-odbornikov-su-specialne-skoly-prezitok-chcu-inkluzivne-skolstvo.html
https://zena.sme.sk/c/22282416/nie-je-iba-o-celebritach-pozreli-sme-sa-ako-a-komu-naozaj-pomaha-ples-v-opere.html#_=_
https://zena.sme.sk/c/22282416/nie-je-iba-o-celebritach-pozreli-sme-sa-ako-a-komu-naozaj-pomaha-ples-v-opere.html#_=_
https://www.topky.sk/cl/5/1757081/Inkluzivne-vzdelavanie-moze-fungovat-v-praxi-aj-na-slovenskych-skolach
https://www.topky.sk/cl/5/1757081/Inkluzivne-vzdelavanie-moze-fungovat-v-praxi-aj-na-slovenskych-skolach
https://www.facebook.com/nadaciapredetislovenska/videos/1040839609639556/
https://todarozum.sk/priklad-dobrej-praxe/60/zakladna-skola-karloveska-61/
https://todarozum.sk/priklad-dobrej-praxe/60/zakladna-skola-karloveska-61/
https://www.topky.sk/cl/100313/1843983/Prezidentka-Caputova-prevzala-zastitu-nad-unikatnym-projektom--Deti-sa-v-skole-maju-citit-bezpecne-
https://www.topky.sk/cl/100313/1843983/Prezidentka-Caputova-prevzala-zastitu-nad-unikatnym-projektom--Deti-sa-v-skole-maju-citit-bezpecne-
https://www.tvnoviny.sk/domace/1984900_inkluzivne-skoly-zdielaju-skusenosti-s-kolegami-aj-studentmi-pedagogiky
https://www.tvnoviny.sk/domace/1984900_inkluzivne-skoly-zdielaju-skusenosti-s-kolegami-aj-studentmi-pedagogiky
https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/6589/skoly-sa-menia-pozitivnym-smerom-inkluzia-pomaha-vsetkym?fbclid=IwAR0eUMqU7OW67ARo0szEbWUZSWPYG35IVl-NhDsbaEcJo_DCNN1CrsXnxzU
https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/6589/skoly-sa-menia-pozitivnym-smerom-inkluzia-pomaha-vsetkym?fbclid=IwAR0eUMqU7OW67ARo0szEbWUZSWPYG35IVl-NhDsbaEcJo_DCNN1CrsXnxzU
https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/6589/skoly-sa-menia-pozitivnym-smerom-inkluzia-pomaha-vsetkym?fbclid=IwAR0eUMqU7OW67ARo0szEbWUZSWPYG35IVl-NhDsbaEcJo_DCNN1CrsXnxzU
http://klubcik.dkke.sk/index.php/rubriky/item/1310-navsteva-zs-karloveskej-61-v-bratislave-dalsej-zo-skol-otvorenych-inkluzii?fbclid=IwAR0H5fJqS73g-mpU3NLs3FfMqgi25EuBCw6NRCjfAV_DG_0Dcb60ASLDnpg
http://klubcik.dkke.sk/index.php/rubriky/item/1310-navsteva-zs-karloveskej-61-v-bratislave-dalsej-zo-skol-otvorenych-inkluzii?fbclid=IwAR0H5fJqS73g-mpU3NLs3FfMqgi25EuBCw6NRCjfAV_DG_0Dcb60ASLDnpg
http://klubcik.dkke.sk/index.php/rubriky/item/1310-navsteva-zs-karloveskej-61-v-bratislave-dalsej-zo-skol-otvorenych-inkluzii?fbclid=IwAR0H5fJqS73g-mpU3NLs3FfMqgi25EuBCw6NRCjfAV_DG_0Dcb60ASLDnpg
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 Hravá angličtina 

 Keramika 

 Logické hry a šach 

 Naprogramuj si robota 

 S výtvarnou okolo sveta 

 Zdravé varenie 

 Vedecké pokusy 

 Športmix 

Krúţková činnosť prebiehala od októbra 2019 aţ do prerušenia vyučovania z dôvodu 

nariadenia vlády SR. Počas prerušenia vyučovania prebiehali krúţky dištančne, t.j. on-line 

formou.  

V mimoškolskej činnosti mali ţiaci k dispozícii aj činnosť vo futbalovom krúţku 

Gálik, v krúţku ANJ s metódou Helen DORON, vo folklórnom súbore DOLINA, 

v Mládeţníckom basketbalovom klube KARLOVKA. 

Dobrovoľnícka činnosť  

- Biela pastelka 

- Naše MESTO –  nadácia PONTIS – ZRUŠENÉ (aj náhradný termín v septembri 

zrušila prihlásená firma) 

- Deň dobrovoľníctva v spolupráci s rodičmi -  ZRUŠENÉ 

Deň otvorených  dverí, apríl 2020 - ZRUŠENÉ 

KONFERENCIA obhajoby záverečných prác ţiakov 4. ročníka, máj 2020 - ZRUŠENÉ 

DEŇ ŠKOLY a oslava 50. výročia zaloţenia školy, 29.5.2020  –  ZRUŠENÉ 

Športový deň, 1.6.2020 – oslava MDD - ZRUŠENÉ 

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA, 29.6.2020,  k záveru školského roka 2019/2020 – ZRUŠENÉ 

 

Ţiacka školská rada 

Ţiacka školská rada pri ZŠ na Karloveskej ulici 61 v Bratislave je iniciatívnym 

a pomocným orgánom riaditeľky školy, reprezentuje ţiakov a prezentuje ich záujmy a návrhy 

na zlepšenie ţivota školy v oblasti výchovy a vzdelávania. V školskom roku 2019/2020 mala 

24 členov. Predsedom bol Artur Vydarený, zástupcom Dorota Sládeková, koordinátorom 

Mgr. Zlatica Šomorjai. 

Ţiacka školská rada začala svoju činnosť  prvým zasadnutím a voľbou predsedu 

a podpredsedu. Za niekoľkoročné pôsobenie členovia získali mnoţstvo cenných skúseností vo 

vedení i organizácii jednotlivých akcií. Svoje poznatky odovzdávali starší mladším, všetci sa 

spoločne zapájali do diskusií o úlohách, cieľoch a procese plánovania a realizácie celoročných 

aktivít. Zdokonaľovali sa v komunikácii a prezentovaní zámerov ŢŠR pred spoluţiakmi 

a pedagógmi. Pravidelne sa stretávali na zasadnutiach počas veľkých prestávok O svojej 

činnosti informovali prostredníctvom rozhlasu a informačných panelov. Absolvovali spoločné 

stretnutia s vedením školy. 

https://zskarloveska61.edupage.org/news/#1050
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V tomto školskom roku sa plán ŢŠR podarilo splniť len čiastočne, nakoľko bolo 16. 3. 2020 

MŠ SR oficiálne prerušené prezenčné vyučovanie z dôvodu pandémie Covid-19.  

Zoznam aktivít ŢŠR 

 Hodnotenie čistoty tried  

 Mikuláš  

 Zbierka sladkostí pre deti v Detskom domove na Učiteľskej ulici v Podunajských 

Biskupiciach 

 Vianočná výzdoba  

 Valentínska pošta 

 Koľko láska sa zmestí do krabice od topánok /projekt v spolupráci s Domovom  

       dôchodcov v Dúbravke/ 

 

 

10.) Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

Naša škola bola otvorená 1. septembra 1969. Je plno organizovaná, má 9 ročníkov. V 

školskom roku 2019/2020 na prvom stupni v ročníkoch 1 - 4  bolo 13 tried, na druhom stupni 

v ročníkoch 5 - 9 bolo 9 tried.  

Naša škola pozostáva z dvoch budov, ktoré sú prepojené spojovacou chodbou. V hlavnej 

budove sa nachádza riaditeľstvo a sekretariát  školy, triedy, odborné učebne a kabinety, vo 

vedľajšej budove sa nachádza telocvičňa, 6 oddelení ŠKD, školská jedáleň, kuchyňa a od 

tohto školského roka aj triedy 1. ročníka.    

 

V školskom roku 2019/2020 

Opravy s finančnou podporou MČ Karlova Ves  

 Vybudovanie beţeckej dráhy a doskočiska v areáli školy 

 bezbariérový vchod do budovy 

Modernizácia s finančnou podporou získaných finančných grantov z projektov:  

 inštalácia 10 nových notebookov  

 vybudovanie relaxačných zón na chodbách školy – farebné sedačky a tuli vaky 

 pinpongový stôl v areáli školy 

 inštalácia didaktických nálepiek na podlahy chodieb 

 výmena a lepenie ochranných prostriedkov na schody 

 

Opravy s finančnou podporou OZ Rodičovské zdruţenie  pri ZŠ Karloveská 61:  

 maľovanie a príprava miestností pre 1. ročník vo vedľajšej budove školy 

 výmena osvetlenia v nových triedach 1. ročníka 

 montáţ interaktívnych tabúľ, dataprojektorov 

 objednávka  a inštalácia nových notebookov pre vyučujúce 1. ročníka 

 výmena elektrických poistiek 

 výmena a lepenie ochranných prostriedkov na schody 
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Spolupráca s OZ Rodičovského zdruţenia pri ZŠ karloveská 61, pod vedením 

predsedníčky rozšíreného výboru rodičov Ing. Danici Kobydovej je nadštandardná. 

Hospodárka OZ Slavomíra Mészárosová vydáva na začiatku školského roka usmernenie 

k čerpaniu financií z OZ na základe schváleného rozpočtu v novembri príslušného školského 

roka. 

 

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

Príloha č. 1 

PROTOKOL PRÁVNEHO SUBJEKTU  

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2 0 1 9 (podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 

Vypracovala: Ing. Mária Ţiaková, ekonómka školy 

2. SWOT analýza - autoevalvácia školy  

Silné stránky školy 

 Získavanie spätnej väzby, hodnotenia 

a seba hodnotenia – EDO dotazníky 

 Pedagogický zbor /skúsenosti, aktívny 

vek, odborné vzdelanie/ 

 Spolupráca s rodičmi ţiakov 

 Tradícia  a dobré meno škol 

 Osobnostný rozvoj – zamestnancov 

a ţiakov 

 Škola s rozšíreným vyučovaním cudzích 

jazykov 

 Výučba cudzieho jazyka /ANJ/ od 

1.ročníka 

 Výučba 2. cudzieho jazyka /NEJ/ od 6. 

ročníka 

 Environmentálna výchova je 

súčasťou VVČ - vedenie ţiakov k 

uvedomelej spotrebe zdrojov 

 IKT – efektívne vyuţívanie IK 

techniku a získané informácie 

 Detské práva – dodrţiavanie práv 

všetkých ţiakov - intaktných , 

zdravotne znevýhodnených, 

cudzincov 

 Vysoká vzdelanostná úroveň ţiakov  

/ celoslovenské Testovanie 5, 

KOMPARO, tento rok TESTOVANIE 9 

- zrušené/  

 Dodrţiavanie vnútorných pravidiel 

/školský poriadok/ - učiteľ, rodič, ţiak 

 Okamţité riešenie vzniknutých 

problémov /výchovné komisie, školská 

psychologička/ 

 Odborná práca inkluzívneho tímu 

 Modernizácia školy IKT, internetové 

Slabé stránky školy 

 Zmeny v pedagogickom zbore, 

triednictve a na mieste výchovnej 

poradkyne /odchody na materskú 

dovolenku – v súčasnosti 6 uč./ 

 absencia parkoviska v blízkosti školy 
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pripojenie v triedach, učebniach, 

kabinetoch + wifi pripojenie 

 Efektívne vyuţívanie elektronických 

triednych kníh, ţiackych kniţiek, 

elektron. výkazov 

 Modernizácia školského zariadenia – 

v kaţdej triede 1. stupňa interaktívna 

tabuľa, v kaţdej učebni 2. stupňa 

keramická tabuľa, dataprojektor 

s pripojením na internet 

 Modernizácia školskej kuchyne – 

ZDRAVÁ STRAVA 

 Školský klub detí – pestré aktivity, 

odborný personál, väčšina oddelení 

v druhej budove školy 

 Veľký areál školy s dopravným, 

volejbalovým, basketbalovým ihriskom. 

 EKO trieda v školskom parku 

s dreveným altánkom 

 Vyuţívanie školského areálu na 

outdoorové vyučovanie 

 Zahraničný pobyt ţiakov 2.stupňa 

v anglicky a nemecky hovoriacej krajine 

 ERASMUS+ K1, K2 – medzinárodný 

projekt 

 Odborné učebne /chémie, fyziky, 

biológie, informatiky, dejepisu 

a geografie, ANJ, HUV, NEJ/ 

 Vyuţívanie záţitkovej miestnosti na 

relaxáciu ţiakov 

 Aktívna práca školskej psychologičky: 

psychologické poradenstvo – zriadenie 

ONLINE linky pomoci v čase prerušenia 

vyučivania, preventívne programy 

 Pomoc integrovaným ţiakom priamo na 

vyučovacej hodine – asistenti učiteľa 

 Práca školského špeciálneho pedagóga 

 Integrácia nadaných ţiakov 

Príleţitosti školy 

 Krízový plán prechodu na prechodné 

dištančné vzdelávanie 

 Zvyšovanie úrovne vzdelávania 

pedagógov a odborných 

zamestnancov v oblasti IT a ich 

efektívne vyuţívanie pri prechode na 

dištančné vzdelávanie 

 Vyuţívanie moderný vyučovacích 

metódy podporujúcich kritické myslenie 

ţiakov 

 Pilotná škola v SR vo viacerých 

projektoch  

 Zapájanie sa do celoslovenských 

projektov a súťaţí 

 Propagácia školy v medzinárodných 

Ohrozenia školy 

 Prerušenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu od 13.3. – do 1.6.2020 

 Počet ţiakov, ktorí odchádzajú na SŠ – 

8-ročné gymnáziá, bilingválne gymnáziá 

a SŠ 

 Počet detí v školskom veku v školskom 

obvode 

 Postavenie učiteľa v spoločnosti 

 Morálne hodnoty, kríza hodnôt 

všeobecne 

 Zlé financovanie škôl a školských 

zariadení – z viacerých zdrojov 

 Stále sa meniaca situácia a byrokracia 

v školstve – pri výmene vlády, či 

ministra školstva – zmena priorít 

a programu, smerovania školstva v SR 
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projektoch  

 Dobre fungujúce poradné orgány školy: 

metodické zdruţenia a predmetové 

komisie 

 Tvorba inkluzívneho tímu 

 denne: 8,00 - 8,10 h – Ranná 

komunita s TU 
 Propagácia školy v miestnych 

a slovenských médiách 

 Imidţ školy, aktuálna webová stránka 

školy 

http://zskarloveska61.edupage.org/? 

 Získavanie finančných prostriedkov z 2% 

z daní prostredníctvom OZ rodičov 

 Slabá vnútorná motivácia pedagógov 

 

 

Opatrenia na odstránenie slabých stránok (nedostatkov): 

EDO DOTAZNÍKY – VYHODNOTENIE 

 

ak sa chce škola neustále zlepšovať, musí nejakou formou získavať spätnú väzbu a 

podrobovať sa hodnoteniu a seba hodnoteniu. Istý typ dát a informácií (najmä o výsledkoch a 

výstupoch) môţe získavať z externého testovania ţiakov (Testovanie 5, Testovanie 9, 

KOMPARO), to by však bolo málo. Dôleţité je aj pravidelné zisťovanie názorov a postojov 

kľúčových aktérov procesu vzdelávania – učiteľov, ţiakov a rodičov. To je dôvod, pre ktorý 

sme sa rozhodli osloviť Neziskovú organizáciu DOBRÁ ŠKOLA. Nezisková organizácia 

Dobrá škola je pre nás kritickým priateľom, ktorá nám dokáţe povedať pravdu o situácii, 

v ktorej sa nachádzame. Ich pohľad je nestranný, objektívny a diskrétny. Pravidelná interná a 

externá evaluácia škôl je celoeurópskym trendom a postupne sa udomácňuje aj v našom 

školskom systéme. Evaluačné dotazníky EDO plnia úlohu diskrétneho a nestranného 

prostredníka medzi vedením školy na jednej strane a učiteľmi, ţiakmi a rodičmi na strane 

druhej.  

Pritom, a to je potrebné zdôrazniť, všetky zistenia slúţia výhradne riaditeľom škôl na 

interné účely. Je na vedení školy, v akej miere bude o zisteniach informovať učiteľov, ţiakov, 

rodičov a zriaďovateľa školy. 

 

Evaluačné dotazníky EDO boli zamerané na deväť dôleţitých oblastí fungovania školy:  

 

 Fyzické prostredie školy  

 Ciele, kultúra a identita školy  

 Štýl riadenia, komunikácia a vzťahy medzi vedením a učiteľmi Socioklíma a vzťahy 

medzi učiteľmi  

 Vyučovacie štýly učiteľov a klíma na hodinách  

 Komunikácia a vzťahy medzi učiteľmi a ţiakmi  

 Socioklíma a vzťahy medzi ţiakmi  

 Komunikácia a vzťahy medzi školou a rodičmi  

 Celková klíma školy očami učiteľov, ţiakov a rodičov 

 

http://zskarloveska61.edupage.org/
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 Fyzické prostredie školy 

Z pohľadu fyzického prostredia boli najlepšie hodnotené tieto faktory ako je: prehľadnosť, 

čistota, príjemnosť. Faktory, ktoré boli najniţšie hodnotené: novosť, priestrannosť, farebnosť, 

osobnosť, podnetnosť. Tieto faktory boli rozdielne hodnotené z pohľadu rodičov, učiteľov 

a ţiakov. Učitelia boli tí, ktorí fyzické prostredie hodnotili v tejto oblasti zo všetkých 

respondentov najlepšie.    

Čo sme pre to urobili? 

1. Zamestnanecký grand O2 vo výške 2000 EUR – projekt Škola v pohode – nákup 

didaktických nálepiek na jednotlivé poschodia (chodby), nákup pohoviek s farebnými dekami. 

Vznik komunitných, edukačných, hrových, pohybových a relaxačných zón v priestoroch 

chodby. 

2. Zamestnanecký grand Nadácie ZSE vo výške 500 EUR – projekt Hrám sa, keď kde mám sa 

– nákup pingpongového stola.  

 

 Ciele, kultúra a identita školy  

V oblasti ciele, kultúra a identita školy z pohľadu učiteľov bola hodnotená kladne v týchto 

faktoroch: aktívnosť, pokojnosť, zaujímavosť, priateľskosť, poriadok. Naopak ţiaci identitu 

školy povaţujú za málo zaujímavú, rovnako ako modernosť. Rodičia vnímajú pozitívne 

v škole priateľskosť a aktívnosť školy, ale zároveň im chýba modernosť a hravosť. 

Čo sme pre to urobili? 

1. Zdieľanie dobrej praxe pre iné školy a organizácie – 12.12.2019 – Kto (ne)chýba? – 

Inkluinšpiratívna spolupráca v školskom prostredí. 

2. Prezentovanie dobrej praxe (účasť riaditeľky školy) – vzdelávacie stretnutie Smolenice 

6.2.2020 – 7.2.2020.  

3. Zapájanie sa do rozmanitých národných  projektov a tieţ do medzinárodného projektu 

Erasmus+ „ Let´s go to learn outside – Poďme sa učiť vonku“  

 

 Štýl riadenia, komunikácia a vzťahy medzi vedením a učiteľmi  

Táto oblasť bola vyslovene hodnotená iba učiteľmi. Učitelia pozitívne ohodnotili zo strany 

vedenia školy jasnosť, iniciatívnosť, podmienky na prácu a systematickosť. Naopak vedenie 

školy sa musí zamerať na zlepšenie v týchto oblastiach: demokratický štýl vedenia, motivácia 

zamestnancov a informovanosť.  

Čo sme pre to urobili? 

1. Prihlásenie a prijatie medzi 20 riaditeľov Slovenska, riaditeľky školy v celoročnom 

vzdelávacom programe Akadémia pre riaditeľov 2020/2021. 

2. Zmena vedúcich zamestnancov vo vedení školy – od školského roka 2019/2020. 

  

 Socioklíma a vzťahy medzi učiteľmi  

Rovnako aj táto oblasť bola hodnotená iba učiteľmi. Učitelia vysoko a nadpriemerne 

ohodnotili spoluprácu medzi učiteľmi, pričom vysoké hodnoty boli zaznamenané aj 

v oblastiach ako je záujem, koordinácia, bezkonfliktné vzťahy a pozitívne vzťahy medzi 

staršími a mladšími. 

Čo sme pre to urobili? 
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1. Supervízie pre učiteľov (2019/2020) – v spolupráci s CPPPaP Fedáková 3 – Mgr. Martin 

Mikulič. 

 

 Vyučovacie štýly učiteľov a klíma na hodinách  

V oblasti zameranej na vyučovacie štýly učiteľov a klímu na vyučovaní boli najvyššie získané 

hodnoty zo strany učiteľov v nasledujúcich faktoroch: ţiaci sledujú referáty, ţiaci pracujú 

v menších skupinkách, ţiaci kladú otázky, ţiaci diskutujú s učiteľom, hosť na hodine. 

Z pohľadu ţiakov boli najvyššie pozitívne získané hodnoty vo faktoroch: ţiaci diskutujú 

medzi sebou, ţiaci sledujú referáty, učiteľ sa venuje najslabším, ţiaci kladú otázky.  

Názory rodičov na našej škole a ich porovnanie s názormi učiteľov na iných školách 

kopírovala priemer hodnotenia na Slovensku. Pozitívne hodnotenie, ktoré bolo nad 

priemerom dostali učitelia v otázke, či sa učitelia na hodine ponáhľajú. Kde väčšina odpovedí 

bola takmer nikdy. Dokonca nemajú pocit, ţe by ich dieťa bolo učiteľom zosmiešňované, či 

vystupuje mocensky. Sú to veľmi pozitívne zistenia, ţe rodičia našim učiteľom veria, pričom 

získané hodnotenia ďalej uvádzajú, ţe ţiaci nepociťujú strach z učiteľa, ţe sa nenudia, ţe 

učiteľ neučí rutinne a v neposlednom rade, ţe sa učiteľ snaţí odučiť zaujímavú hodinu.  

Čo sme pre to urobili? 

1. 2-dňový workshop – Nový pohľad na diagnostiku, prevenciu a intervenciu ŠVVP 

v školskom prostredí pre PZ a OZ – 31.1.2020 – 3.2.2020 – lektorka: Mgr. Katarína Sipos. 

2. Pre PZ a OZ - (webinár) na tému „Ako na slovné hodnotenie?“, ktorý sa konal 21. 05. 

2020. Lektorkami programu boli Mgr. Aneta Chlebničanová - ZŠ u Filipa - riaditeľka školy a 

Mgr. Eva Lašová - ZŠ u Filipa - výchovná poradkyňa. 

3. Fenomény sveta – pilotná škola v projekte - Financie 

4. vyuţívanie portálu KOZMIX na vyučovacích hodinách 

5. zmena na pozícii lektora (native speaker) na hodinách ANJ v 5. aţ 9. ročníku 

 

 Komunikácia a vzťahy medzi učiteľmi a ţiakmi 

 Komunikácia a vzťahy medzi učiteľmi je jedna z najdôleţitejších oblastí. Učitelia uvádzajú, 

ţe často nie len učia, ale aj vychovávajú. Nepociťujú zo strany ţiakov, ţe by boli pre nich 

vzorom. Rovnako uvádzajú, ţe nie vţdy si priznajú chybu. Pozitívnejšie je hodnotené zo 

strany učiteľov skutočnosť, ţe chodia so ţiakmi na rôzne akcie a zaujímajú sa o súkromie 

ţiakov. Ţiaci v tejto oblasti majú pocit, ţe učiteľ si vie priznať chybu, čo znamená, ţe učitelia 

boli pri týchto odpovedia voči sebe kritickejší. Naopak priznávajú, ţe učitelia nie sú ich 

vzorom a nemajú pocit, ţe by mohli pred nimi vysloviť iný názor. Rodičia rovnako vnímajú, 

ţe učitelia si vedia priznať chybu (uvádzajú nad priemerne) a vzťahy so ţiakmi povaţujú za 

bezproblematické a dostatočné. Názory rodičov na našej škole a ich porovnanie s názormi 

rodičov na iných školách kopíruje priemernú krivku odpovedí na všetkých zúčastnených 

školách  

Čo sme pre to urobili? 

1. Supervízie pre učiteľov (2019/2020) – v spolupráci s CPPPaP Fedáková 3 – Mgr. Martin 

Mikulič. 

2. Ranné komunity zaradené denne do rozvrhu hodín od 8,00 h. 
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 Socioklíma a vzťahy medzi ţiakmi  

V tejto oblasti učitelia pozitívne hodnotia nasledovné faktory: krádeţe (takmer ţiadne), 

vandalizmus (takmer ţiadny), pitie alkoholu (takmer ţiadne). Naopak najnegatívnejšie 

hodnotenia sú v oblasti šikany a kyberšikany. Majú veľmi podobné hodnotenia s rodičmi, 

pričom rodičia uviedli ešte nízku mieru záškoláctva. Ţiaci sa v tejto oblasti stotoţnili 

s učiteľmi a rodičmi. Pričom uviedli aj ďalší problémový faktor a to fajčenie, ktoré kopíruje 

priemernú krivku na všetkých školách rovnako.  

Čo sme pre to urobili? 

1.  Prevencia proti šikane – Mgr. Eva Hlistová – vedenie sociálno-psychologických tréningov 

priamo v triedach. 

2. OZ Persona – Osobnostno-sociálny rozvoj - Na našej škole realizujeme pre II. stupeň 

program osobnostno-sociálneho rozvoja „BYŤ ČLOVEKOM.“ Svojim zameraním je 

orientovaný na sebapoznávanie a tréning sociálnych zručností. Program sa zameriava na 

sedem základných oblastí osobnostno-sociálneho rozvoja, ktorými sú: Sebapoznávanie, 

Komunikácia, Riešenie konfliktov, Psychohygiena, Stanovovanie a napĺňanie osobných 

cieľov, Medziľudské vzťahy, Partnerský ţivot. 

3. I. stupeň – preventívny program Druhý krok zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj. 

 

 Komunikácia a vzťahy medzi školou a rodičmi 

Oblasť komunikácie a vzťahov medzi školou a učiteľmi, učitelia hodnotili veľmi pozitívne 

spoluprácu s rodičmi. Nadpriemerne ohodnotili tieto oblasti: záujem o dianie, zúčastnenie sa 

triednych schôdzok, pomoc škole, uznanie chyby dieťa. Priemerné hodnotenia, ktoré kopírujú 

aj ostatné školy sú v oblasti akceptácia známok zo strany rodiča a komunikácia nie len pri 

riešení problémov. V tejto oblasti sa učitelia zhodli s rodičmi. 

Čo sme pre to urobili? 

1. Zriadenie linky – Učiteľ na diaľku a Online inkluzívna linka podpory na webovom sídle 

školy. 

  

 Celková klíma školy očami učiteľov, ţiakov a rodičov 

Ţiaci vnímajú celkovú klímu vo všeobecnosti pozitívne. Cca. 57 % ţiakov II. stupňa uvádza, 

ţe sa v škole cíti príjemne. V neposlednom rade učitelia hodnotia atmosféru vo všeobecnosti 

dobre aţ takmer veľmi dobre. 

Čo sme pre to urobili? 

1. Zisťovanie úrovne sociálnej klímy na našej škole prostredníctvom EDO – dotazníkov. 

 

Školské stravovacie zariadenie – Školská jedáleň 

Vedúci ŠJ – Marek Ravasz 

Školská jedáleň realizovali projekty, podporované Európskou úniou: 

1. Školský mliečny program na podporu zdravej výţivy 

2. Školské ovocie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny od domácich pestovateľov 
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Koncepcia rozvoja školy 2019 – 2024 

Hodnotenie v školskom roku 2019/2020 

PARTNERSTVO – TRADÍCIE – NOVÉ TRENDY 

nadväzuje na predchádzajúcu koncepciu rozvoja školy 2014 - 2019 a jej analýzu, aktuálny 

stav školy, tradície a silné stránky školy. Vychádza zo sociálnej, spoločenskej, demografickej 

a ekonomickej analýzy školy. 

Hlavný cieľ: 

Pripraviť žiakov na to, aby sa stali efektívnymi žiakmi na celý život. 

Zameranie školy: 

- Osobnostný rozvoj – zamestnancov a ţiakov 

- Cudzie jazyky – vyučovanie 2 cudzieho jazyka od 6. ročníka – spestriť ponuku CJ 

- Environmentálna výchova - vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov 

- IKT – vedieť efektívne vyuţívať IK techniku a získané informácie 

- Detské práva – dodrţiavať práva všetkých ţiakov - intaktných , zdravotne 

znevýhodnených, cudzincov 

 

Vízia školy: 

 Vo väčšine slovenských škôl je výučba stále rozčlenená podľa vyučovacích hodín. 

Pritom v praxi človek rieši vzniknuté situácie a problémy inak, komplexnejšie, lebo vyuţíva 

znalosti z rôznych oblastí. To je aj podstatou prierezovej výučby a je to presne to, ako chceme 

naučiť rozmýšľať aj našich ţiakov.  

Edukačný proces je potrebné orientovať na rozvíjanie kompetencií ţiakov, najmä na 

rozvíjanie najdôleţitejších kľúčových kompetencií, čo je moţné prostredníctvom rôznych 

obsahov, v rôznych predmetoch alebo oblastiach vzdelávania. Poţiadavky na výchovno-

vzdelávacie výsledky ţiakov nemôţu byť teda prioritne viazané na špecifiká jednotlivých 

vyučovacích predmetov, ale dotýkajú sa univerzálnejších znalostí, schopností, zručností, 

postojov a hodnôt, ktoré beţne potrebujeme vo svojom ţivote a ktoré sú vyuţiteľné v 

mnohých ţivotných situáciách i pracovných oblastiach. 

 Vytvárať podmienky pre rovesnícke vzdelávanie – vzájomné učenie sa 

Jedna z  foriem rozvoja kompetencií ţiakov, v  rámci ktorej vyuţívajú svoje zručnosti 

a vedomosti pri riešení problémov v konkrétnych situáciách. Prínosom je aj práca v tíme, 

ktorej je tieţ potrebné sa priučiť. Je to teda príleţitosť pre osvojenie si jej základov, 

zoznámenie sa so skupinovou dynamikou, zručnosťami, ako riešiť konflikty v tíme. 

 Vytvoriť priestor pre splnenie 2 podmienok:  

1. zmeniť spôsob vyučovania vo formálnom vzdelávaní,  

2. viac prepojiť formálne a neformálne učenie sa a tým eliminovať 

negatívne postoje ţiakov k škole a k vzdelávaniu 

 Poskytovať rodičom a  ţiakom kariérové poradenstvo. 

 Podporovať prácu školských koordinátorov a preventistov. 
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 Vytvorenie INKLUZÍVNEHO tímu - personálne posilnenie, zapojenie sa do 

národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a ţiakov II . 

Koncepčný zámer rozvoja školy: 

- v pedagogickej oblasti 

- v oblasti personálnych zdrojov 

- v oblasti spolupráce s rodičmi 

- v oblasti materiálno-technických podmienok  

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v pedagogickej oblasti 

 Školský vzdelávací program „Škola, ktorej to myslí“ hodnotiť, dopĺňať, 

prispôsobovať sa meniacim podmienkam školy a poţiadavkám rodičov a ţiakov 

 Vybaviť ţiakov základnými jazykovými zručnosťami, ako je slovná zásoba a jazyková 

vybavenosť, ktoré tvoria nevyhnutný základ pre vývoj vyšších úrovní čitateľskej 

gramotnosti. Realizovať skupinové čitateľské projekty rozvíjajúce sociálne zručnosti 

ţiakov. 

 Školský  elektronický časopis – redakčná rada -  zabezpečiť  elektronické prepojenie 

s vyuţitím ponúkaných technických vymoţeností. 

 Metodická pomoc k téme osobnostný a sociálny rozvoj ţiakov, vyučovanie 

psychologických tém v škole a rozvíjanie emocionálnej inteligencie ţiakov. 

 V rámci prevencie realizovať programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie 

konfliktov medzi ţiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií v triedach a 

prácu so skupinovou dynamikou. 

 Organizovať jazykovo-poznávacie pobyty do štátov EU – motivácia učiť sa cudzie 

jazyky 

 Medzinárodný projekt ERASMUS+ - obohatiť o kľúčovú akciu 2  (KA2) 

 Zapájať ţiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak 

jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a 

kultúrnej rozmanitosti Európy. 

 Organizovať školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a zúčastňovať sa vyšších kôl 

týchto súťaţí. 

 Zapojiť sa do celoslovenského programu Školy, ktoré menia svet v rámci rozvoja 

občianskych kompetencií a výchovy k aktívnemu občianstvu - Program prepája 

občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor 

na to, aby ţiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, 

a tieţ získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov 

 Realizovať environmentálny program školy. 

 Realizovať program Vnímavá škola - Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie 

odlišností 

 Kaţdoročne zabezpečiť celoslovenské testovanie pohybových predpokladov ţiakov  

1. ročníkov základných škôl.  

 Zabezpečiť lyţiarsky výchovno-výcvikový kurz, školy v prírode a plavecké výcviky 

na 1. a 2. stupni. 

 Monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov ţiakov – prostredníctvom 

firmy Exam, NúNCEM 

 Ukončiť primárne a niţšie sekundárne vzdelávanie výstupom v podobe prezentovania 

dlhodobého projektu. 
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 Zapájanie ţiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania 

dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi 

organizáciami v lokalite školy. 

 Rozvíjať a podporovať ţiakov v záujmových krúţkoch, spolupráca s OZ Krúţky  

v škole 

 Integrovať nadaných ţiakov, zdravotne znevýhodnených a ţiakov so špeciálno-

vzdelávacími potrebami. Vypracovať a hodnotiť individuálne VVP. 

 Podporovať rozvoj artefiletiky - stavia na záţitkovom poznávaní človeka a umoţňuje 

rozvoj emotívnej, sociálnej i tvorivej stránky ţiakovej osobnosti 

 Motivovať nadaných ţiakov k účasti na súťaţiach, olympiádach a na umeleckých i 

športových aktivitách. 

 Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí 

a ţiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v 

oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov. 

 Akceptovať podnety ţiackej školskej rady – školského parlamentu pri tvorbe 

programu školy, podporovať participáciu ţiakov a ich zákonných zástupcov na tvorbe 

školského poriadku. 

 Rešpektovať školské zariadenia: ŠKD a ŠJ  ako neoddeliteľnú kvalitnú súčasť školy. 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti personálnych zdrojov 

 Zabezpečiť vhodné podmienky pre participáciu metodických orgánov na procesoch 

riadenia školy, na podporovaní vytvárania priaznivej sociálnej klímy v triednych 

kolektívoch, na zlepšovaní vzájomných vzťahov medzi ţiakmi a učiteľmi, medzi 

ţiakmi navzájom. 

 Vnútornú kontrolnú činnosť zamerať na systematické sledovanie kvality výchovy a 

vzdelávania v kontexte inkluzívneho vzdelávania, na výchovu a vzdelávanie detí a 

ţiakov so ŠVVP. 

 Systematicky hodnotiť prínos kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov školy a následne identifikovať zmeny v ich postoji k riadeniu 

výchovno-vzdelávacieho procesu za účelom zvyšovania efektivity a kvality 

vyučovania. 

 Podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti interkultúrneho vzdelávania so zameraním 

na deti cudzincov 

 V štruktúre riadenia vyuţívať odborné a osobnostné predpoklady zamestnancov – 

zmena organizačnej štruktúry školy. 

 Pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania vytvárať inkluzívne tímy. 

 Vytvoriť podmienky pre vznik nových pozícií: sociálny pedagóg, projektový manaţér. 

 Demokratický a humánny prístup k zamestnancom školy, rozvíjať dobré medziľudské 

vzťahy a vytvárať pokojnú tvorivú atmosféru. 

 Zabezpečiť kvalitné a objektívne hodnotenie pedagogických  a odborných 

zamestnancov – na základe návrhov priamych nadriadených finančne odmeňovať 

zamestnancov školy (osobné ohodnotenia, odmeny) 

 Získavať finančnú podporu pre školu pomocou projektov a grantov. 

 Spolupracovať s MŠ v Karlovej Vsi, s PZ BA 4, CPPPaP na Fedákovej ulici, 

Nadáciou Pontis, Nadáciou pre deti Slovenska. 

 Spolupracovať s Pedagogickou fakultou UK – pedagogická prax študentov. 

 Budovať pozitívny imidţ škola, propagovať a zviditeľňovať jej výsledky. 

 V spolupráci so zriaďovateľom plánovať rekonštrukcie a opravy. 

 Spresniť poţiadavky na prácu triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora 

projektov a vedúcich MZ a PK. 
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 Zabezpečiť externé hodnotenie kvality školy podporujúce seba hodnotiace procesy 

a rozvoj školy. 

 Hodnotiť pracovné výkony správnych zamestnancov. 

 Pravidelne sa stretávať na poradách s administratívnymi zamestnancami. 

 Tvorba vnútorných predpisov - evidencia, oboznamovanie, archivácia. 

 V spolupráci s ekonómkou školy vytvárať ročný návrh rozpočtu. 

 zodpovedne spravovať komplexný systém finančného riadenia, zabezpečujúceho 

dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a dodrţiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, v zmysle  

zákona č.  357/2015  o  finančnej  kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v zmysle neskorších úprav 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti spolupráce s rodičmi 

 Ponúkať rodičom moţnosti zúčastňovať sa rodičovských skupín organizovaných 

školskou psychologičkou. Zabezpečiť propagáciu týchto stretnutí. 

 Skvalitniť konzultačné sluţby pre rodičov a ţiakov. Dohodnúť si konzultačné hodiny 

v stránkové dni.  

  V procese výchovy uplatňovať princíp sociálneho konsenzu, čo znamená 

koordinované výchovné pôsobenie (pedagóg – rodič), ako súlad spoločných záujmov 

výchovy ţiakov. 

 Otvoriť školu širokej verejnosti a organizovať podujatia školy za účasti rodičov (napr. 

v Karloveskom centre na Molecovej ul.) 

 Realizovať dni otvorených dverí. 

 Vedieť osloviť rodičov o poskytnutie sponzorských darov a iných moţností 

spolupráce  so školou. 

 Vypracovávať návrh rozpočtu čerpania finančných prostriedkov z OZ 

Rodičovského zdruţenia pri ZŠ Karloveská 61. 

 Prezentovať školu v rámci regiónu, mesta, Slovenska i zahraničia na overenie kvality 

v konkurenčnom prostredí na trhu vzdelávania 

 Umoţniť rodičom prístup k aktuálnym udalostiam v škole prostredníctvom webovej 

a facebookovej stránky školy. 

 Rozvíjať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom, partnerskými a inými inštitúciami 

(Rada rodičov a Rada školy). 

 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti materiálno-technických podmienok  

 Uplatňovať riešenia z analýzy - Štúdia vzorovej hĺbkovej obnovy školskej budovy  

p. Ladislava Piršela, Slovenská rada pre zelené budovy. Zasadzuje sa o to, aby sa 

ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným 

prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali beţnou vecou. – CD 

so závermi odovzdané pani prednostke MČ Karlova Ves 

 Zabezpečiť výmenu osvetlenia, najmä v telocvični a na prízemí školy. 

 Farebne spestriť ţiacke šatne na prízemí školy. 

 Zabezpečiť reguláciu kúrenia v priestoroch ŠKD. 

 Zabezpečiť dostatočné vychladenie primárneho média - regulátorom diferenčného 

tlaku (podľa poţiadaviek BAT). 

 Výmena čerpadla ústredného kúrenia  (z roku 1969). 

 Vyuţiť poradenstvo projektového manaţéra MČ Karlova Ves pri tvorbe projektov  
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zo štrukturálnych fondov a ESF na  modernizáciu školy. 

  Zintenzívniť rýchlosť internetového pripojenia a výkonnú wifi sieť na kaţdej chodbe 

– spolupráca s nový školským internetovým providerom - SWAN 

 Zabezpečiť bezbariérový prístup do školy – vchod do vedľajšej budovy 

 Vybudovať beţeckú dráhu a upraviť doskočisko v areáli školy.  

 Modernizovať dopravné a vybudovať multifunkčné ihrisko. 

 Na chodbách a v eko učebni vybudovať relaxačné zóny. 

Záver: 

V koncepcii rozvoja školy ponúkam aktivity, ktoré na jednej strane rešpektujú 

štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím 

programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi a neformálnymi činnosťami budujú 

kritické myslenie ţiakov, ich argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v 

súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, podnecujú záujem 

ţiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, a tým pozitívne 

prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.  

Všetky dosiahnuté úspechy sa nám podarilo dosiahnuť vďaka učiteľom, pedagógom, 

správnym i administratívnym zamestnancom školy, dobrej spolupráci s MČ Karlova Ves 

a hlavne dobrou spoluprácou s rodičmi našich ţiakov. Kolektív, ktorý sa formoval počas 

predchádzajúcich školských rokov dokázal v jednote zastávať potreby premeny slovenského 

školstva. Tak ako som uviedla aj do SWOT analýzy najväčším potenciálom tejto školy sú 

ľudia.  Učiteľ-ţiak-rodič. Verím, ţe budeme naďalej vytvárať podnetné prostredie a škola 

bude  pre našich ţiakov miestom, kde sa chcú kaţdý deň vracať, hrať a učiť sa. 

Na správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy spolupracovali: 

1. Mgr. Eva Horníková – riaditeľka školy 

2. Mgr. Martina Lošonská – zástupkyňa RŠ pre primárne vzdelávanie 

3. RNDr.  Gabriela Tomášová– zástupca RŠ pre niţšie stredné vzdelávanie 

4. Mgr. Adam Škopp – zástupca RŠ pre inkluzívne vzdelávanie 

5. Mgr. Simona Matuská – vedúca ŠKD, vedúca MZ ŠKD 

6. Marek Ravasz - vedúci školskej jedálne 

7. Vedúce poradných orgánov školy: MZ a PK 

8. Ing. Mária Ţiaková – ekonómka školy 

9. Koordinátori projektov 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

 Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

 Koncepcie riadenia a rozvoja školy na roky 2019 – 2024 

 Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických zdruţení  

a predmetových komisií 

 Zápisnice zo stretnutia Rady školy pri ZŠ Karloveská 61, Bratislava 

 Správe o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 2019. 


