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Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Základnej  školy, Karloveská 61, Bratislava za školský rok 2020/2021 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade  

 

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

2020/2021 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 6.10.2021  

 

 

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

                                riaditeľka školy 

II. Prerokovanie v rade školy 

 

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

2020/2021  prerokovala rada školy dňa ..................  

 

 

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

predsedníčka 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 2020/2021. 

       

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@zskarlova61.sk 

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 nižšie stredné vzdelávanie RNDr. Gabriela Tomášová 

Zástupca RŠ pre inkluzívne vzdelávanie Mgr. Adam Škopp 

Vedúca školského klubu detí Mgr. Simona Matuská 

Výchovná a kariérová poradkyňa Mgr. Zuzana Lučeničová, od 1.1.2021 

Mgr. Simona Braciníková 

 

Pedagogickí a správni zamestnanci školy 

 

Rozdelenie triednictva: 

 

Trieda Meno a priezvisko 

I.A Mgr. Jana Čerňanská 

I.B Mgr. Ing. Eva Sabolíková 

I.C Ing. Lenka Fidrichová 

I.D Mgr. Iveta Harceková 

II.A Mgr. Katarína Nemčovská 

II.B Mgr. Monika Kolinská 

II.C Mgr. Ingrit Ölschlägerová 

III.A Mgr. Marcela Puškárová 

III.B Mgr. Lucia Olšavská 

III.C Mgr. Mária Demeková 

IV.A Mgr. Andrea Bachratá 

IV.B Natália Andrisová 

V.A Mgr. Zuzana Kubovčíková 

V.B PaedDr. Zuzana Veľasová 

V.C Mgr. Dominika Dolnická 

http://zskarloveska61.edupage.org/?
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VI.A Mgr. Alena Žureková 

VI.B Ing. Júlia Kuchtová 

VII.A Mgr. Patrik Macala 

VII.B Mgr. Danica Hudobová 

VIII.A Mgr. Alica Šimová 

VIII.B Mgr. Gabriela Vilčeková 

IX.C Mgr. Art.  Zlatica Šomorjai 

N
et

ri
ed

n
i 

u
či

te
li

a
 

Mgr. Zuzana Lučeničová 

Mgr. Lucia Bajtošová 

Mgr. Miroslava Rzounková 

Ing. Erika Krenčanová 

Mgr. Adriana Chrienová 

Mgr. Anna Čierniková 

Bc. Juraj Miškovič 

Alison Jayne Rybánska 

Bc. Matej Barta 

Mgr. Jaroslava Hajašová 

Mgr. Eva Hlistová 

ThDr.ThLic.František Dulina 

 

Odborní zamestnanci: 

Školská psychologička: Mgr. Eva Hlistová 

Sociálna pedagogička: Mgr. Simona Braciníková 

 

Organizácia ŠKD 

Trieda a TU Oddelenie Vychovávateľka 

I.A – Mgr. Jana Čerňanská I. oddelenie A. Navarová 

I.B – Mgr. Ing. Eva Sabolíková II. oddelenie M. Kassayová 

I.C – Ing. Lenka Fidrichová III. oddelenie Ľ. Wuketichová 

I.D – Mgr. Iveta Harceková IV. oddelenie H. Kekelyová 

II.A – Mgr. Katarína Nemčovská V. oddelenie L. Matejová 

II.B - Mgr. Monika Kolinská VI. oddelenie J. Dragonides 

II.C – Mgr. Ingrit Ölschlägerová VII. oddelenie S. Matuská 

III.A – Mgr. Marcela Puškárová VIII. oddelenie V. Salkovičová 

III.B – Mgr. Lucia Olšavská IX. oddelenie M. V. Schwartzová 

III.C - Mgr. Mária Demeková X. oddelenie K. Hajašová 

IV.A - Mgr. Andrea Bachratá  Delené oddelenie 

IV.B - Natália Andrisová  Delené oddelenie 

 

Správni  zamestnanci: 

 

1. Iveta Kašparová - tajomníčka školy, personálna referentka 
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2. Mária Šrenkelová – samostatná referentka HS 

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

4. PhDr. Zuzana Bakošová - ekonómka školy 

5. Martin Spusta  - kurič 

6. Andrej Biro - školník 

7. Peter Billý - vrátnik, záhradník 

8. Emília Čomorová - upratovačka 

9. Edita Lippeová, od 1.1.2021 Silvia Zápalová - upratovačka 

10. Ingrid Kukučová, - upratovačka 

11. Andrea Kissová - upratovačka 

12. Alžbeta Radványiová - upratovačka 

Materská a rodičovská dovolenka:  

 

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. 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 2020/2021 

Na základe končiaceho sa volebného obdobia rady školy vydal zriaďovateľ mestská 

časť Bratislava-Karlova Ves listom č. KV/ŠÚ/2609/2020/15415/EP zo dňa 21.09.2020 výzvu 

Mgr. Bublová Zuzana   

Mgr. Sabová Mária   

Mgr. Paštrnáková Nikola   

Mgr. Kotulová Katarína 

Mgr. Petra Papiežová 

Mgr. Lenka Cireňová 

Mgr. Zuzana Lučeničová   
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na vykonanie voľby členov rady školy a ustanovenie rady školy. Zloženie a počet členov rady 

školy ako zástupcovia za zriaďovateľa ostali nezmenené. 

Priebeh volieb 

 Voľby členov z radov pedagogických zamestnancov do Rady školy pri ZŠ Karloveská 

61, konané dňa 7.10.2020 

 Voľby členov z radov nepedagogických zamestnancov do Rady školy pri ZŠ 

Karloveská 61. konané dňa 8.10.2020 

 Voľby členov z radov rodičov do Rady školy pri ZŠ Karloveská 61 prostredníctvom 

platformy Edupage: 1. kolo - od 05. nov 2020 -  do 11. nov 2020 - neplatné 

 2. kolo voľby členov z radov rodičov do Rady školy pri ZŠ Karloveská 61 

prostredníctvom platformy Edupage, od 18. nov 2020 – do 25. nov 2020  

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy ZŠ Karloveská 61, 

konaného dňa 14.6.2021 obsahuje aj tieto údaje: 

 

Členovia Rady školy ZŠ Karloveská 61: 

 

4 zvolení zástupcovia za rodičov: 

 

     * Ing. Monika Dúbravská 

     * Mgr. Barbora Ružičková – predsedníčka rady školy 

     * Barbora Bieliková 

     * Michala Bošániová 

 

2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

 

     * Mgr. Lucia Olšavská – tajomníčka/zapisovateľka rady školy 

     * Mgr. Lýdia Matejová – podpredsedníčka rady školy 

 

1 zvolaná zástupkyňa nepedagogických zamestnancov: 

 

     * Mgr. Eva Hlistová 

 

4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 

 

Poslanci schválení od 1.7.2020: 

 

     * JUDr. PhDr. Branislav Záhradník 

     * Ing. Peter Lenč 

     * Ing. Martin Ganz 

 

Za zriaďovateľa: 

 

     * Mgr. Iliana Medviďová 
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3. Poradné orgány vedenia školy: Metodické združenia 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. Danica Hudobová 

PK BIO – CHEM - GEO Mgr. Alica Šimová 

PK výchovných predmetov Mgr. Alena Žureková 

 

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

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. 

 

4. Údaje o počte žiakov školy. Výchovno-vyučovacie výsledky v školskom roku 

2020/2021,  

údaje sú z klasifikačnej porady, konanej dňa 23.6.2021 

 

Počet žiakov v ZŠ: 

I. stupeň:    293 ž./ 136 d. 

II. stupeň:    223 ž./ 101 d. 

Spolu:          516 ž. / 237 d. 

   

Prospeli:  

I. stupeň:     

1. ročník :    79  ž. /30 d.  

z toho externí        0 ž / 0 d.  

2- 4. ročník:                214 ž. /  106 d.  

z toho  PV  196 ž. 

  PVD 9 ž. 

  P 2 ž. 

Externí žiaci        7 ž / 2 d.  

II. stupeň:   223 ž./ 101 d. 

  PV 138 ž. 

       z toho PVD 48 ž. 

  P 32 ž. 

  N 0 ž. 
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Externí žiaci    5 ž /2 d.  

 

Oproti minulému školskému roku 2019/2020: nárast počtu žiakov o 22. 

Neklasifikovaní - externí 

I. stupeň:  Trieda II. stupeň:  Trieda 

H E 2.A G M 6.A 

P V 3.A L K 6.A 

E D 3.B E T 6.B 

S E 3.B T Z G 7.B 

Z Al K 3.C L M 9.C 

T R J 4.A     

Š S 4.A     

RŠ povoľuje žiakom v zahraničí vykonať komisionálne skúšky v termíne do 15.10.2021 

z predmetov, z ktorých nie sú klasifikovaní v zahraničí. 

Slovné hodnotenie  

1. ročník – všetci žiaci 79 žiakov 

 

Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia 

L M SJL, PRI, VLA - abs.   

H D  SJL - abs.   

P M NEJ - absolvoval 

K M INF - abs. 

    

Neprospievajúci žiak 

- - - 

  

Znížená známka zo správania 

K M 6.B uspokojivé (2) 

M M 8.A uspokojivé (2) 

K A 7.B 
menej uspokojivé 

(3) 

   

Počet žiakov v ŠKD      

I. stupeň:      226 žiakov  

  

Počet stravníkov  v ŠJ  

I. stupeň:   273 žiakov   

II. stupeň:  152 žiakov   

Spolu:  425 žiakov   

Zamestnanci školy: 47, Cudzí stravníci: 4  
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Dochádzka žiakov v 2. polroku 2020/2021: 

Trieda 

Počet 

žiakov 

Ospravedlne

né 

Neospravedln

ené 

neskoré 

príchod

y 

Vymeškané hodiny 

celkovo 

Žiakov s 

neosprav

edlnený

mi 

hodinami 

Sum Priem Sum Priem Sum Sum Priem  

1.A 21 671 31,95 0 0 0 671 31,95 0 

1.B 21 567 27 0 0 0 567 27 0 

1.C 20 408 20,4 0 0 0 408 20,4 0 

1.D 17 388 22,82 0 0 0 388 22,82 0 

2.A 28 408 14,57 0 0 1 408 14,57 0 

2.B 26 588 22,62 0 0 3 588 22,62 0 

2.C 25 745 29,8 5 0,2 0 750 30 1 

3.A 27 326 12,07 0 0 0 326 12,07 0 

3.B 30 564 18,8 0 0 0 564 18,8 0 

3.C 28 629 22,46 0 0 0 629 22,46 0 

4.A 26 816 31,38 0 0 1 816 31,38 0 

4.B 24 594 24,75 0 0 1 594 24,75 0 

5.A 22 836 38 1 0,05 5 837 38,05 1 

5.B 22 639 29,05 1 0,05 13 640 29,09 1 

5.C 22 352 16 0 0 3 352 16 0 

6.A 21 433 20,62 3 0,14 4 436 20,76 3 

6.B 21 459 21,86 0 0 12 459 21,86 0 

7.A 24 578 24,08 1 0,04 2 579 24,13 1 

7.B 27 649 24,04 27 1 2 676 25,04 3 

8.A 23 953 41,43 0 0 11 953 41,43 0 

8.B 23 913 39,7 2 0,09 18 915 39,78 2 

9.C 18 651 36,17 2 0,11 6 653 36,28 1 

Spolu 516 

13 

167 25,52 42 0,081 82 

13 

209 25,6 13 

 

Výchovné opatrenia: 

Trieda 

Pochvala od 

riaditeľky 

školy 

Pochvala od 

triedneho 

učiteľa 

Napomenutie 

od triedneho 

učiteľa 

Pokarhanie 

od triedneho 

učiteľa 

Pokarhanie 

od riaditeľky 

školy 

Znížená 

známka zo 

správania 

1.A 21 0 0 0 0 0 

1.B 21 0 0 0 0 0 

1.C 20 0 0 0 0 0 

1.D 17 0 0 0 0 0 

2.A 8 11 0 0 0 0 

2.B 5 15 0 0 0 0 

2.C 3 10 0 0 0 0 

3.A 3 5 0 0 0 0 
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3.B 10 12 0 0 0 0 

3.C 2 11 0 0 0 0 

4.A 6 12 0 0 0 0 

4.B 5 7 0 0 0 0 

5.A 4 0 0 0 0 0 

5.B 10 0 4 2 0 0 

5.C 9 0 0 0 0 0 

6.A 0 1 0 0 0 0 

6.B 2 0 3 0 1 1 

7.A 3 8 2 3 0 0 

7.B 6 10 3 0 2 1 

8.A 11 4 0 0 0 1 

8.B 7 0 4 4 0 0 

9.C 3 4 0 0 1 0 

Spolu 176 110 16 9 4 3 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie 

I. stupeň ZŠ  
Priemerné známky z predmetov 

SJL ANJ MAT PRV PRI VLA INF 

Z
Š

 K
a
rl

o
v
es

k
á
 6

1
 1. ročník SH-P SH-P SH-P SH-P x x x 

2. ročník 

 

1,30 

 

1,02 1,11 1,08 x x x 

3. ročník 1,17 1,05 1,12 0 1,07 1,00 1,00 

4. ročník 1,29 1,19 1,27 0 1,10 1,19 1,00 

Poznámky: 

SH – slovné hodnotenie = P prospel, N neprospel 

 

II. stupeň ZŠ 
Priemerné známky z predmetov 

SJL ANJ NEJ MAT  DEJ GEO FYZ CHE BIO INF 

Z
Š

 K
a
rl

o
v
es

k
á
 6

1
 

5. 

ročník 
1,23 1,21 x 1,56 1,22 1,53 x x 1,10 1,00 

6. 

ročník 
1,90 1,20 1,92 2,11 1,51 1,89 1,48 x 1,31 1,16 

7. 

ročník 
1,56 1,42 1,86 2,16 1,76 1,68 1,25 1,24 1,40 1,00 

8. 

ročník 
1,72 1,33 1,82 2,11 1,79 1,78 1,31 1,22 1,44 1,15 
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9. 

ročník 1,94 1,18 1,88 2,24 1,41 1,47 1,29 1,35 1,53 1,18 

Celkový 

prospech 
P

o
č
e
t 

ž
ia

k
o

v
 v

 1
. 

 

r
o
č
n

ík
u

  

V
y
ja

d
re

n
é 

v
 %

 z
 

ce
lk

o
v
éh

o
 p

o
čt

u
 

ži
ak

o
v
 v

 r
o
čn

ík
u

 
P

o
č
e
t 

ž
ia

k
o

v
 v

 2
. 

r
o
č
n

ík
u

  

V
y
ja

d
re

n
é 

v
 %

 z
 

ce
lk

o
v
éh

o
 p

o
čt

u
 

ži
ak

o
v
 v

 r
o
čn

ík
u

 
P

o
č
e
t 

ž
ia

k
o

v
 v

 3
. 

r
o
č
n

ík
u

  

V
y
ja

d
re

n
é 

v
 %

 z
 

ce
lk

o
v
éh

o
 p

o
čt

u
 

ž
ia

k
o
v
 v

 r
o
č
n

ík
u

 
P

o
č
e
t 

ž
ia

k
o

v
 v

 4
. 

r
o
č
n

ík
u

  

V
y
ja

d
re

n
é 

v
 %

 z
 

ce
lk

o
v
éh

o
 p

o
čt

u
 

ži
ak

o
v
 v

 r
o
čn

ík
u

 
P

o
č
e
t 

ž
ia

k
o

v
 v

 5
. 

r
o
č
n

ík
u

  

V
y
ja

d
re

n
é 

v
 %

 z
 

ce
lk

o
v
éh

o
 p

o
čt

u
 

ži
ak

o
v
 v
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o
čn
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P

o
č
e
t 

ž
ia

k
o

v
 v

 6
. 

r
o
č
n

ík
u

  

V
y
ja

d
re

n
é 

v
 %

 z
 

ce
lk

o
v
éh

o
 p

o
čt

u
 

ži
ak

o
v
 v

 r
o
čn
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P

o
č
e
t 

ž
ia

k
o

v
 v

 7
. 

r
o
č
n

ík
u

  

V
y
ja

d
re

n
é 

v
 %

 z
 

ce
lk

o
v
éh

o
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o
čt

u
 

ži
ak

o
v
 v

 r
o
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u

 
P

o
č
e
t 

ž
ia

k
o

v
 v

 8
. 

r
o
č
n

ík
u

  

V
y
ja

d
re

n
é 

v
 %

 z
 

ce
lk

o
v
éh

o
 p

o
čt

u
 

ži
ak

o
v
 v

 r
o
čn
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u

 
P

o
č
e
t 

ž
ia

k
o

v
 v

9
. 

r
o
č
n

ík
u

  

V
y
ja

d
re

n
é 

v
 %

 z
 

ce
lk

o
v
éh

o
 p

o
čt

u
 

ži
ak

o
v
 v

 r
o
čn

ík
u

 

 

s 

vyznamena

ním x x 74 

93,

7 79 

92,

9 43 86 53 80,3 21 50 27 52,9 27 

58,

7 10 

55,

5 

veľmi 

dobre x x 2 2,5 2 2,4 5 10 9 13,6 10 

23,

8 16 31,4 9 

19,

6 4 

22,

2 

Prospeli 79 100 2 2,5 0 0 0 0 4 6,06 8 19 7 13,7 10 

21,

7 3 

16,

6 

Neprospeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neukončili  0 0 1 1,3 4 4,9 2 4 0 0 3 7,1 1 1,96 0 0 1 5,5 

 

5.) Dištančné vzdelávanie 

Rozvrh dištančného vyučovania pre jednotlivé ročníky bol vytvorený vedením školy 

po prerokovaní na Metodickom združení prvého stupňa a Predmetových komisií druhého 

stupňa a bol tvorený na základe Metodického usmernenia vydaným Ministerstvom 

školstva. https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-

2021/Metodicke_usmernenie_ZS_SZS_26-10-2020_NEW.pdf 

Na základe tohto materiálu sme pri tvorbe rozvrhu pre jednotlivé ročníky dodržiavali 

vymedzené hlavné vzdelávacie obsahy a tiež rozsah výučby, ktorý bol stanovený na základe 

indikatívnej týždennej záťaže žiakov počas dištančného vzdelávania: 

Ročník - Indikatívna záťaž 

1. – 3.      10 h/týždenne 

4. – 5.      12 h/týždenne 

6. – 9.      15 h/týždenne 

Zohľadnené boli priestorové podmienky viacčlenných rodín a možnosti technického 

zabezpečenia v rodinách. 

Od 11. 1. 2021 prebiehalo na 1. stupni dištančné vzdelávanie, ktoré bolo organizované 

v súlade s Metodickým usmernením k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu 

v základných školách ( platné od 11.1.2021). 

Pri tvorbe rozvrhu pre dištančnú formu vzdelávania sa škola riadila indikatívnou záťažou 

žiakov – v rámci jedného dňa boli kombinované dve hlavné vzdelávacie oblasti 

s každodenným zastúpením vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.  

1. - 2. ročník 10 hodín / týždenne  

3. ročník 11 hodín / týždenne 

4. ročník 12 hodín / týždenne 

Dištančné vzdelávanie žiaka z II. B triedy, ktorý mal sťažený prístup k online 

vzdelávaniu  bolo od začiatku  zabezpečené – žiakovi bola  poskytnutá  individuálna podpora,  

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/Metodicke_usmernenie_ZS_SZS_26-10-2020_NEW.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/Metodicke_usmernenie_ZS_SZS_26-10-2020_NEW.pdf
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zadania úloh boli žiakovi sprostredkované triednou učiteľkou formou sms správ zákonnému 

zástupcovi (matke) a ich vypracovanie bolo overované telefonickými konzultáciami s matkou 

a tiež so samotným žiakom. Vyučovanie od 18.1. 2021 prebiehalo v priestoroch školy, žiak sa 

zúčastňoval online hodín, na ktoré ho pripájala  a následne s ním pracovala na zadaných 

úlohách pani asistentka D. Majcherová. 

So žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  počas dištančného vzdelávania 

S. P a P. K pracovala špeciálna pedagogička A. Šoltésová (oslovila oboch zákonných 

zástupcov týchto žiakov. Rodičia žiačky nemali potrebu a nevyžadovali individuálnu prácu 

špeciálnej pedagogičky s ich dcérou, ale doma pracovali a vypracovávali zadané úlohy. 

Pani asistentka Jarka Hajašová  intenzívne spolupracovala s triednou pani učiteľkou IV. B 

triedy Natáliou Andrisovou, zúčastňovala  sa každej online hodiny, 2 krát do týždňa pracovala 

s integrovanými žiakmi počas 5. vyučovacej hodiny spolu so špeciálnou pedagogičkou A. 

Šoltésovou (hodiny čítania). 

Činnosť ŠKD od 11.januára 2021 do 16. marca bola znížená mzda pani vychovávateliek na 

80%. 

Marec 2021– otvorenie školy pre prihlásené deti z kritickej infraštruktúry + pre 

rodičov detí, ktorí museli nastúpiť do práce – prezenčné vyučovanie a pripojenie na dištančné 

vzdelávanie zo školy zabezpečovali pani vychovávateľky, ako aj inkluzívny tím, v skrátenej 

prevádzke podľa pokynov zriaďovateľa školy. 

Väčšinu šk. roka ( november až apríl) sa vzdelávanie na 2. stupni ZŠ uskutočnilo 

dištančne. Počas dištančného vzdelávania vyučujúci dbali na to, aby žiaci získali základné 

poznatky z upraveného obsahu učiva podľa usmernenia ministerstva školstva. Snažili sa 

žiakov nepreťažovať, poskytovali im rôzne spôsoby výkladu učiva pomocou prezentácií, 

videí, online hodín cez Edupage a Teams. Na utvrdenie, precvičenie učiva používali okrem 

kníh, pracovných zošitov aj projekty, pracovné listy, IKT,  ktorých obsah si pomáhali vytvoriť 

pomocou rôznych webových stránok (napr. zborovna, Taktik, Matematikar, Datakabinet, 

Kozmix, Fenomény sveta, Kahoot, Zumpad (online tabuľa), Wocabee, Quizziz, Live 

worksheets  a iné). 

Osvojenie si učiva žiakmi je na rozličnej kvalitatívnej úrovni, čo ovplyvnili aj ich 

domáce podmienky, či technické zručnosti a vymoženosti. Hodnotenie výsledkov bolo 

známkou. Všetci žiaci  splnili podmienky a kritéria pre postup do ďalšieho ročníka. 

Pedagogickí a odborní zamestnanci si stanovili v období dištančného vzdelávania 

konzultačné hodiny pre rodičov a žiakov. 

 

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

o priebehu vyučovania a hodnotenia žiakov počas mimoriadnej situácie za obdobie od 

26.10.2020 do 19.4.2021. 

 

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

„Škola, ktorej to myslí“ 

 
Výsledky celoslovenského testovania TESTOVANIE 5-2021, ZRUŠENÉ z dôvodu 

protiepidemiologických opatrení Covid_19. 

Výsledky celoslovenského testovania TESTOVANIE 9 – 2021, ZRUŠENÉ z dôvodu 

protiepidemiologických opatrení Covid_19. 
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Monitoring v našej škole - TESTIOVANIE 9, Národný ústav certifikovaných meraní 

vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutočňuje 

monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov SR z predmetov MAT a SJL  

7. júna 2021 žiaci 9. ročníka vypĺňali dotazník – Monitoring NÚNCEM 2021: Dištančné 

vzdelávanie z pohľadu deviatakov 

Prostredníctvom firmy Exam, platené portfólio - KOMPARO: 

- pre zvýšenie úrovne a včasné odhalenie nedostatkov sa žiaci  8.- 9.roč. zapojili 29.4.2021 do 

KOMPARA, ktorého výsledky úspešnosti sú: 

- 9.roč.:  naše výsledky 66,2% , v SR bola 58,1 %, percentil školy bol 79,9% 

- 8. roč.: 68,2% na SR bola úspešnosť 56,3% , percentil školy bol 83,7%  

-  

Škola, ktorá to so vzdelávaním myslí vážne. 

Škola sa zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku. 

 Online karneval v anglickom jazyku – Alison Jayne Rybánska 

 Ponožková výzva - 21. marec  - Svetový deň Downovho syndrómu 

 Realizácia online triednických hodín TU v jednotlivých ročníkoch 

 Online matematická olympiáda žiakov 5. až 9. ročník, Z: Z. Veľasová 

 Online olympiáda z geografie pre žiakov 5. až 9. ročník, Z: P. Macala 

 Online biologická olympiáda, Z.: J. Hajašová 

 Expert geniality – súťaž online,  Z.: Z. Kubovčíková 

 Klokan, Klokanko – koeršpondenčná súťaž,  Z.: E. Sabolíková, Z. Kubovčíková 

 Reprezentáciu školy v recitačnej súťaži v ANJ Jazykový kvet – krajské kolo 1. 

miesto  v I. i II. kategórii, poďakovanie p. učiteľke Dominike Dolnickej 

 Hviezdoslavov Kubín školské kolo 1. a 2. stupeň 

 Deň Zeme - Outdoorové vyučovanie 

 Oslava Dňa matiek 

 Čokoládová tretra, atletická súťaž, Z.: M. Puškárová, P. Macala 

 Olympiáda z anglického jazyka pre žiakov 4. ročníka 

 Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 

 

 MDD - piknik na školskom dvore, Žiacka školská rada pripravila pre žiakov akciu pod 

názvom „Škola v pohode“ 

 

23. júna 2021 žiaci 4. ročníka ukončili primárne vzdelávanie obhajobou ročníkových 

prác formou prezentácií pred ročníkovými spolužiakmi. Ukázali prehľad vo vybraných 

témach i prezentačné schopnosti. Osvedčenia pre absolventov primárneho vzdelávania a 

ukončení projektových prác udeľovala riaditeľka školy. 

6.) Počet zapísaných detí do 1. ročníka  

a prehľad prijatých a zapísaných žiakov na jednotlivé typy stredných škôl 

- Počet všetkých prihlásených detí: 107 

- Počet žiakov s trvalým pobytom k našej spádovej škole: 53 

- Počet žiakov s prechodným pobytom k našej spádovej škole: 3 
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- Počet žiakov s trvalým pobytom mimo KV: 16 

- Počet žiakov s trvalým pobytom mimo KV, kde školu už  navštevuje súrodenec: 2 

- 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: 21 

- Počet prihlásených na viacero škôl, druhou školou je SŠ Tilgnerova: 15 

- Počet prihlásených na viacero škôl, kde druhá škola je SŠ sv. Františka: 0 

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

pôsobnosti KV: 16 

Počet žiakov, ktorí nastúpili 2.9.2021 do prvého ročníka:  73 

 

7.) Prehľad prijatých žiakov na jednotlivé typy stredných škôl 

Prihlášky 5. ročník (osemročné gymnáziá) 

5.A 

Por. č. Meno a priezvisko osemročné gymnázium 

1.  D D Gymnázium, Ladislava Sáru 1, 841 04 Bratislava-Karlova Ves 

2.  J Ch Gymnázium, Ladislava Sáru 1, 841 04 Bratislava-Karlova Ves 

Hlásilo sa: 11 žiakov 

Prijatí: 2 žiaci 
5.B 

Por. č. Meno a priezvisko osemročné gymnázium 

1.  L M Gymnázium, Ladislava Sáru 1, 841 04 Bratislava-Karlova Ves 

2.  Z P Gymnázium, Ladislava Sáru 1, 841 04 Bratislava-Karlova Ves 

3.  E Š Spojená škola - gymnázium, Tilgnerova 14, 841 04 Bratislava 

Hlásilo sa: 10 žiakov 

Prijatí: 3 žiaci 
5.C 

Por. č. Meno a priezvisko osemročné gymnázium 

1.  A B Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava 

2.  T D 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava 

3.  O H Spojená škola - gymnázium, Tilgnerova 14, 841 04 Bratislava 

4.  A N Spojená škola - gymnázium, Tilgnerova 14, 841 04 Bratislava 

5.  M V Spojená škola - gymnázium, Tilgnerova 14, 841 04 Bratislava 

6.  M Z Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava 

Hlásilo sa: 10 žiakov 

Prijatých: 6 žiakov 

Spolu sa hlásilo na osemročné gymnáziá 31 žiakov. 

Prijatých je 11 žiakov. 

Prehľad žiakov nastupujúcich na bilingválne štúdium 

8.A 

Por. č. Meno a priezvisko bilingválne gymnázium 

1.  Š B Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava 

2.  L K Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava 

3.  A L Spojená škola - gymnázium, Tilgnerova 14, 841 04 Bratislava 
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4.  D R Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava-Petržalka 

5.  T T Spojená škola - gymnázium, Tilgnerova 14, 841 04 Bratislava 

Hlásilo sa: 10 žiakov 

Prijatých: 5 žiakov 

8.B 

Por. 

č. 
Meno a priezvisko bilingválne gymnázium 

1.  L G Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava 

2.  T H Spojená škola - gymnázium, Tilgnerova 14, 841 04 Bratislava 

3.  M S 
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava-

Petržalka 

4.  D S Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava 

Hlásilo sa: 10 žiakov 

Prijatí: 4 žiaci 

Spolu sa hlásilo na bilingválne gymnázium 20 žiakov. 

Prijatých je 9 žiakov. 

Prihlášky 9. ročník – stredné školy 

9.C 

Por. 

č. 

Meno a 

priezvisko 
Stredné školy 

1.  M B Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava, hotelová akadémia 

2.  B B 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 

Bratislava, elektrotechnika 

3.  L B Spojená škola - gymnázium, Tilgnerova 14, 841 04 Bratislava 

4.  J D 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, 811 03 Bratislava, 

inteligentné technológie 

5.  J Ď 
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 

01 Bratislava, kuchár 

6.  D G 
Stredná odborná škola dopravná Kvačalova 20, 821 08 Bratislava, 

autotronik 

7.  AE H 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 

Bratislava - elektrotechnika 

8.  J K SOŠ dopravná Kvačalova 20, 821 08 Bratislava, autotronik 

9.  M M Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava 

10.  T M 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 

Bratislava - elektrotechnika 

11.  M M 
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 

01 Bratislava, hotelová akadémia 

12.  H P 
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 

01 Bratislava – odbor hotelová akadémia 

13.  D S 
SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava, učiteľstvo pre materské 

školy a vychovávateľstvo 

14.  S Š 
SOŠ kaderníctva a vizáž., Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava, 

kaderníčka/vizážistka 

15.  S Š SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava, pedagogický asistent 
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16.  L V 
Súkr.ŠUP animov.tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava, 

grafický dizajn 

17.  M Ž Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava 

 

Všetci žiaci 9. ročníka boli prijatí na SŠ v prvom kole prijímacieho konania. 

 

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

zamestnancov školy 

Analýza zloženia pedagogických a odborných zamestnancov zamestnancov školy  

pedagogickí zamestnanci spolu 50 

    z toho  učitelia  ZŠ  40 

    z toho nekvalifikovaní PZ   1 

    z toho pedagogickí asistenti   5 

vychovávatelia   10 

         z toho nekvalifikovaní V   2 

odborní zamestnanci   2 

    z toho nekvalifikovaní OZ   0 

 

Analýza PZ a OZ podľa kariérového stupňa 

Kariérový stupeň 
začínajú

ci 

Samos 

tatný 
s I. atestáciou s II. atestáciou 

nekvalifikova

ný 

učiteľ ZŠ  3 20 7 2 1 

školská špeciálna ped. 1 1    

vychovávateľ 3 5   2 

pedagogický asistent 3 2    

odborný zamestnanec 1 1    

 

Analýza PZ a OZ podľa kariérovej pozície 

Pedagogický zamestnanec špecialista :  počet 

triedni učitelia 22 

výchovný poradca a kariérový poradca 1 

uvádzajúci pedagogický zamestnanec 6 

vedúci PK a MZ 8 

koordinátor informatizácie 0 

zamestnanec určený na špecializované činnosti 2 

Odborný zamestnanec špecialista :  

uvádzajúci odborný zamestnanec 0 

supervízor 0 

zamestnanec určený na špecializované činnosti 1 

Vedúci pedagogický zamestnanec :  

riaditeľka  1 
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zástupcovi riaditeľky 3 

vedúca vychovávateľka 1 

 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

Druh KV Počet PZ a OZ 

adaptačné 11 

špecializačné 1 

funkčné 2 

aktualizačné 52 

predatestačné 0 

inovačné 1 

štátna jazyková skúška 2 

kvalifikačné 3 

astestačné 0 

 

Vzdelávanie  pedagogických a odborných zamestnancov  

Riaditeľka školy je absolventkou Akadémie pre riaditeľov 2020/2021, vzdelávací 

program spoločnosti Profesia.sk. 

Prečo som sa do Akadémie riaditeľov škôl 2020_2021 prihlásila? 

1. Chuť rozširovať si poznatky v rámci školského manažmentu 

2. Získať cenné praktické odporúčania, aby som mohla naďalej kvalitatívne 

rozvíjať základné piliére našej základnej školy:  

PARTNERSTVO – TRADÍCIE – NOVÉ TRENDY 

Kľúčové veci, ktoré som sa počas Akadémie naučila: 

 po 1. module: 

 Každý človek má talenty. Aj ja. Identifikácia mojich silných stránok, talentov. 

 Pochopenie toho, čo mám v sebe, prijatie a rozvoj mojich talentov, aby som bola viac 

tým, čím som   

 Produktívny, Strategický, Organizátor, Jedinečnosť, Spoločenský = ŠÉFKA ZMENY 

 Čo je spätná väzba. 

 Ako čítať spätnú väzbu, aby bola pre mňa darom. 

 Hľadanie priestoru medzi tým ako sa vidím ja a ako som videná.  

 Ako komunikovať otvorene. Zbavenie sa „hamburgerovej“ metódy. Otvorená 

komunikácia je cesta k dobrej spolupráci. 

 Uvedomenie si vhodného priestoru, po pandémii, na ZMENU „karty sú aj tak 

rozhádzané“ 

 Mojou úlohou je vytvoriť medzi kolegami pocit dôvery 

 

 po 2. module: 

 Tímové hodnoty vznikajú v interakcii a vnútornej angažovanosti zamestnancov školy 

 Vytvárať prostredie a podmienky na to, aby zamestnanci cítili zmysel toho čo robia 
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 Možnosť využitia známych techník (kúty, brainstorming, farebné klobúby...) na 

poradách, ktoré nemusia byť len pracovné 

 Základom radikálnej otvorenosti je osobný záujem a priama konfrontácia – ako si 

vypýtať kritiku, aby som bola lepšia manažérka 

 Ako tvoriť a vytvoriť tímové ciele za školu 

 

Kde sme teraz? Ako sa nám podarilo urobiť analýzu: 

 Sprostredkovanie  evaluačných dotazníkov EDO, ich vyhodnotenie a realizácia 

zmien - zisťovanie názorov a postojov kľúčových aktérov procesu vzdelávania – 

učiteľov, žiakov a rodičov, boli zamerané na osem dôležitých 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 žiakmi  

 Socioklíma a vzťahy medzi žiakmi  

 Komunikácia a vzťahy medzi školou a rodičmi  

 

 Reflexia na anonymný prieskum na škole:  Spoločná definícia, kam chceme ísť – 

Dotazník prostredníctvom https://www.survio.com/sk/ Vyjadrenie PZ a OZ k vízii 

školy v otázkach: 

 V čom je podľa vás naša terajšia škola jedinečná? 

 Ako si predstavujete našu školu o 5 rokov? 

 Ako budú vidieť našu školu žiaci, rodičia? 

 Ako bude podľa vás vyzerať škola po stránke materiálneho vybavenia? Ako bude 

vyzerať jej exteriér? 

 Ste spokojní s takouto predstavou? Chcete byť súčasťou tejto školy? 

 Ako sa vám bude pôsobiť v takejto škole? 

 Aké zmeny vidíte ako nevyhnutné pre naplnenie vašej predstavy? - citácia 

 Vytvorenie a vyhodnotenie autodiagnostických dotazníkov PZ a OZ 

prostredníctvom https://www.survio.com/sk/ , ktoré nám momentálne slúžia k 

individuálnym pohovorom s vedením školy, získavame drahocennú spätnú väzbu i 

kritiku  

Čo  plánuje riaditeľka školy urobiť v budúcom školskom roku 2021 / 2022? 

 Gallup testy pre pedagogických a odborných zamestnancov školy, hľadať možnosti 

uplatnenia ich talentov  

  Vytvoriť celkovú tabuľku talentov tímu, aby mohli poznať svoje talenty a talenty 

iných 

  Realizácia stretnutí v iných zoskupeniach ako podľa predmetového zaradenie, takže 

nie len PK a MZ, napr. Riešiteľské stretnutia 

 Realizácia stretnutí, 1 x mesačne so zamestnancami školskej jedálne a správnymi 

zamestnancami 

https://www.survio.com/sk/
https://www.survio.com/sk/
https://www.survio.com/sk/
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  Vytvoriť priestor pre vzájomné spoznávanie pracovných činností pedagogických – 1. 

a 2. stupeň a odborných zamestnancov 

  Motivovať pedagógov, aby vnímali asistentov učiteľa ako podporovateľov a kolegov, 

ktorí s nimi rovnocenne vyučovacie hodiny pripravujú a realizujú 

  Modernizácia priestorov zborovne. Priestor pre neformálne rozhovory, aj pre kolegov, 

ktorí nie sú spolu v kabinete 

 

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

MENO 

A PRIEZVISKO 
NÁZOV VZDELÁVANIA DÁTUM ČAS MIESTO 

Andrea Šoltésová Tréning kognitívnych funkcií 25.01.2021 
13:00-

15:00 
Online webinár 

Andrea Šoltésová DIRFloortime u deti s autizmom 02.02.2021 
13:00-

15:00 
Online webinár 

Simona 

Braciníková 

Dieťa s problémovým správaním v školskom 

prostredí 
24.02.2021 

09:00-

16:00 
Online seminár 

Simona 

Braciníková 

Dieťa s problémovým správaním v školskom 

prostredí 
25.02.2021 

09:00-

14:00 
Online seminár 

Dominika 

Majcherová 
Terapia vo vzdelávacom procese 17.02.2021 

19:00-

20:10 
Online webinár 

Dominika 

Majcherová 

Asistent pedagóga v procese inkluzívneho 

vzdelávania 
18.02.2021 

19:00-

20:10 
Online webinár 

Dominika 

Majcherová 

Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou 

na 1. stupni ZŠ 
22.02.2021 

19:00-

20:10 
Online webinár 

Simona 

Braciníková 
Blog Empatie 17.02.2021 

16:00-

17:30 
Online webinár 

Simona 

Braciníková 

Evka Hlistová 

Inovatívne prvky v kariérovej výchove a 

poradenstve na školách 
16.03.2021 

09:00-

17:00 

Inovačné 

vzdelávanie 

Simona 

Braciníková 

Evka Hlistová 

Inovatívne prvky v kariérovej výchove a 

poradenstve na školách 
17.03.2021 

09:00-

17:00 

Inovačné 

vzdelávanie 

Simona 

Braciníková 

Evka Hlistová 

Inovatívne prvky v kariérovej výchove a 

poradenstve na školách 
14.04.2021 

09:00-

17:00 

 

Inovačné 

vzdelávanie 

Simona 

Braciníková 

Evka Hlistová 

Inovatívne prvky v kariérovej výchove a 

poradenstve na školách 
13.05.2021 

09:00-

17:00 

 

Inovačné 

vzdelávanie 

Andrea Šoltésová 1+1 – aký je výsledok pri čítaní 10.03.2021 17:00 Online seminár 

Andrea Šoltésová Dieťa so ŠNVR (vývinová dysfázia) 22.03.2021 19:00 Online webinár 

Andrea Šoltésová Hry na zlepšenie pamäti 07.04.2021 18:00 Online webinár 

Andrea Šoltésová Čo pomáha deťom s asperger. syndromom 29.03.2021 18:00 Online webinár 

Eva Hlistová Akreditovaný supervízny výcvik 
Apr 2021- Dec 

2021 
 Online výcvik 

Eva Hlistová 
Intenzívny kurz práce s terapeutickými 

kartami 
19.04.2021 

09:00-

16:00 
Online workshop 

Eva Hlistová 
Rodinná doska - práca s terapeutickým 

materiálom 
09.06.2021 

09:00-

18:00 
Online workshop 

Eva Hlistová Letná škola Adlerovskej psychológie 
03.07.-

07.07.2021 
  

Eva Hlistová Školský podporný tím 
Dec 2020 - 

Feb 2021 
 

Inovačné 

vzdelávanie 

Dominika 

Majcherová 

Receptívne využitie hudby pri práci (nielen) s 

deťmi. 
13.04.2021 

17:00-

19:30 
Online webinár 

Adam Škopp 

Andrea Šoltésová 

ROPRATEM - Pomalé pracovné tempo a 

možnosti jeho rozvoja 
14.04.2021 

09:00-

15:00 
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Adam Škopp Korekčný program Mirabilis pre II. stupeň 27.03.2021 
09:00-

15:00 

Online 

vzdelávanie 

Eva Hlistová Luscherov test farieb 01.05.2021 
09:00-

16:00 

Online workshop 

 

Simona 

Braciníková 
Vzdelávanie v programe Druhý krok 21.05.2021   

Adam Škopp 
Techniky artefiletiky pre rozvoj 

grafomotoriky 
21.05.2021 

12:00-

18:00 

Online 

vzdelávanie 

Simona 

Braciníková 
Výcvikový program v artefiletike 27.05.2021  

Akreditované 

vzdelávanie 

Simona 

Braciníková 
Výcvikový program v artefiletike 28.05.2021  

Akreditované 

vzdelávanie 

Simona 

Braciníková 

Evka Hlistová 

Záverečná skúška - Inovatívne prvky v 

kariérovej výchove a poradenstve na školách 
16.06.2021 

09:00-

10:30 

Inovačné 

vzdelávanie 

Andrea Šoltésová 
HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALECE 

alebo CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA  
21.05.2021 

08:00-

16:30 

Online 

konferencia 

Simona 

Braciníková 
Začínajúci sociálny pedagóg 18.05.2021 

17:00-

19:00 
Online webinár 

Andrea  

Šoltésová 

Námety na hrové využívanie 

autokorektívnych pomôcok vo vzdelávaní 
01.06.2021 

17:00-

19:00 
Online webinár 

Adam Škopp 
Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej 

republike 
15.06.2021 

14:00-

17:00 
Online webinár 

Simona 

Braciníková 
Kamaráti Jabĺčka 18.06.2021 

09:00-

16:00 
Prezenčné vzdel. 

 

Počas prerušeného vyučovania využili pani učiteľky možnosť a zúčastnili sa rôznych 

webinárov: 

 Plán profesijného rozvoja (Edusteps) 

 Tvorba atestačného portfólia (Edusteps) 

 Viete, ako pomôcť žiakom s poruchami učenia? (RAABE)  

 Dyslexia - dar alebo porucha? 

 Slovíčka s aplikáciou WocaBee rýchlo, jednoducho a efektívne (Wocabee) 

 1 + 1 = ... Aký je výsledok pri čítaní? (Aitec) 

 Efektívne plánovanie a úpravy obsahu vzdelávania na 1. stupni ZŠ (ŠPÚ) 

 Ako skúšať žiakov online 

 Umenie vonku – prepájanie predmetov (Komenského inštitút) 

 Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na 1. stupni ZŠ  

 Na hodine slovenčiny preberieme vážne činy (Aitec) 

 Čítanie s porozumením na hodine prírodovedy 

 Tvorivé aktivity na hodine slohu 

 Vlastiveda plná zážitkov 

 

8.)  Práca inkluzívneho tímu 

 

V školskom roku 2020/2021 inkluzívny tím bol zložený z nasledujúcich 

pedagogických a odborných zamestnancov: 

 2 školskí špeciálni pedagógovia – Mgr. Adam Škopp, Mgr. Andrea Šoltésová,  

 1 školského psychológa – Mgr. Eva Hlistová,  
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 1 sociálneho pedagóga – Mgr. Simona Braciníková,  

 1 výchovného a kariérového poradcu – Mgr. Simona Braciníková,  

 1 koordinátora pre prácu s nadaným žiakmi – Mgr. Andrea Bachratá, 

 5 asistentov učiteľa – Bc. Matej Barta, Mgr. Róbert Dobrocký, Mgr. Jaroslava     

Hajašová, Mgr. Filip Kopányi, Mgr. Dominika Majcherová.  

 2 učiteľov I. stupňa – Ing. Lenka Fidrichová, Natália Andrisová  

 2 učiteľov II. stupňa – Mgr. Alica Šimová Ing. Júlia Kuchtová,  

 1 vychovávateľka – Bc. Lýdia Matejová. 

Každý z uvedených pedagogických a odborných zamestnancov inkluzívneho tímu 

postupujú podľa jednotlivých pracovných náplní. Pracovná náplň každého PZ a OZ 

inkluzívneho tímu je zverejnená aj v sekcii Inkluzívny tím na webovom sídle školy. 

https://zskarloveska61.edupage.org/text/?text=text/text98&subpage=0 

Zapojili sme sa do národného projektu, ktorého prijímateľom je Metodicko-

pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava. Národný projekt Pomáhajúce profesie v 

edukácii detí a žiakov II má významne podporovať pozitívne zmeny v inkluzívnom 

vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany 

pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným 

znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov. 

Spoločné aktivity inkluzívneho tímu: 

 06.11.2020 – vzdelávanie pre PZ a OZ – Načo je nám strach a úzkosť (Ako s nimi 

pracovať?) – prednášajúci: Mgr. Eva Hlistová 

 06.11.2020 – vzdelávanie pre PZ a OZ – Klíme v triede – prednášajúci: Mgr. 

Simona Braciníková 

 09.11.2020 – vzdelávanie pre PZ a OZ – Žiak s vývinovými poruchami učenia – 

prednášajúci: Mgr. Adam Škopp 

 Online inkluzívna linka podpory 

 Relaxačné stredy/štvrtky 

 Online KLUB pre žiakov II. stupňa 

 Zabezpečenie donášky obedov pre žiaka z ťažkého sociálno-ekonomického 

prostredia 

 Dotazníkový prieskum pre žiakov II. stupňa – dištančná výučba – spätná väzba pre 

učiteľov II. stupňa 

 Adaptačné aktivity pre žiakov II. stupňa po nástupe na prezenčnú výučbu 

 Preventívne programy v 6.A, 6.B, 7.A, 7.B 

 Zber oblečenia, potravín, drogérie a iných vecí pre žiaka z ťažkého sociálno-

ekonomického prostredia 

 Burza kníh v spolupráci so Žiackou školskou radou 

 Letný KLUB pre žiakov II. stupňa 

 Vypracovanie projektu - Naša inkluzívna škola - Nadácia Volkswagen Slovakia 

 

II. polroku školského roka 2020/2021 bolo 35 žiakov vzdelávaných formou školskej 

integrácie. Všetci žiaci mali vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie programy. Ich 

výchovno-vzdelávacie výsledky boli hodnotené v súlade s prílohou č. 2 – Zásady hodnotenia 

žiaka so ZZ začleneného v základnej škole, Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

https://zskarloveska61.edupage.org/text/?text=text/text98&subpage=0
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žiakov základnej školy. Pri hodnotení učebných výsledkov pedagógovia rešpektovali 

psychický, fyzický a zdravotný stav žiakov, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak mal 

vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. Žiaci v edukačnom procese 

postupujú podľa nasledovných úprav (aplikácia špeciálnopedagogických metód), ktoré boli 

odporučené CPPPaP alebo CŠPP na základe záverov diagnostických správ a zaradenia žiakov 

medzi žiakov so ŠVVP podľa ich zdravotného znevýhodnenia. 

 

ZDRAVOTNÉ ZNEVÝHODNENIE 
POČET ŽIAKOV NA 

I. stupni 

POČET ŽIAKOV NA 

II. stupni 

Žiaci s vývinovými poruchami učenia 9 11 

Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti 2 4 

Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou 2 1 

Žiaci s autizmom alebo inou pervazívnou 

vývinovou poruchou 
0 2 

Žiaci so zrakovým postihnutím 1 0 

Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním 0 3 

SPOLU 14 21 

 

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

výchovno-vzdelávacej  činnosti  učitelia  volili individuálny  prístup  s poskytovaním  

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

vypracovanie  úloh  poskytovali  učitelia  integrovaným  žiakom  predĺžený  čas. Podľa 

individuálnych potrieb žiaka a stupňa náročnosti úlohy alebo predmetu sa žiaci pripravovali  

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

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

školským špeciálnym pedagógom, ale aj s asistentmi učiteľa. 

Žiaci sa individuálnych intervencií u školského špeciálneho pedagóga zúčastňovali 

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

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

vyrovnávaniu podmienok vzdelávania so skupinou intaktných spolužiakov.  

Od 15.03.2021 do 26.04.2021 bolo žiakom vzdelávaným formou školskej integrácie 

umožnené vzdelávanie prezenčnou formou, pričom bolo zachované v školskom prostredí aj 

online vzdelávanie. Žiaci mali spolu 4 vyučovacie hodiny od 08:00 do 11:55. Túto formu 

využila 1 žiačka zo 6.B s podporou pedagogického asistenta Mgr. Róberta Dobrockého, 1 

žiak zo 7. A (nie je integrovaný) s podporou pedagogického asistenta Bc. Mateja Bartu, 1 žiak 

zo 7. B (nie je integrovaný) s podporou pedagogického asistenta Bc. Mateja Bartu. 1 žiačka z 

8.B s podporou pedagogického asistenta Mgr. Filipa Kopányiho. Ostatní integrovaní žiaci boli 

naďalej vzdelávaní dištančnou formou. 

Školská psychologička poskytovala rodičom a žiakom krízovú intervenciu, ak v 

súvislosti s izoláciou pociťovali frustráciu.  

Prvé dni po návrate žiakov 2. stupňa do školy sme dodržiavali zásady adaptačného 

obdobia. V súvislosti s týmito zásadami bola spojená aj zmena rozvrhu hodín. V spolupráci s 

našim inkluzívnym tímom a odbornými zamestnancami školy sme vytvorili priestor na 

aktivity vedúce k posilňovaniu sociálnych vzťahov, komunikácie, spolupráce a duševného 



Základná škola Karloveská 61 Bratislava 
 

23 
 

zdravia. 

 

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

 

 Zapojenie sa, riaditeľku školy oslovila energetická agentúra SIEA,  do 

medzinárodného projektu SINERGEE SIEA – Možnosť čerpania finančných 

prostriedkov z Plánu obnovy (Vláda SR) – Zelená obnova budov, Z.: E. Horníková 

 Projekt Theatre of remembrance - DIVADLO PAMÄTI , pravidelne týždenne 

stretávali z Post Bellum SK / Príbehy 20. storočia a spoločne vytvorili autorskú 

inscenáciu, Účinkovali: Bianka Bartúnková, Šimon Bezák, Tereza Hroboňová, Matej 

Mikuláš, Tomáš Miškerík, Juraj Durec, Lukáš Bohunický, Pedagogická spolupráca: 

Zlatica Šomorjai 

 Pravidelné mesačné zasielanie textov do Karloveských novín 

 Riaditeľka školy poskytuje rozhovory do rôznych printových médií 

 Riaditeľka školy poskytuje rozhovory o aktuálnych témach v školstve televíziám 

 Zástupca Žiackej školskej rady (Liam Gieci, 8.B) sa zúčastnil na Mestskom 

parlamente mladých v Bratislave, Z: J. Kuchtová 

 Pri príležitosti Dňa učiteľov - ocenenie pani starostkou MČ KV – Mgr. Eva Hlistová, 

Mgr. Marcela Puškárová 

 Projekt vyhlásený MŠ - Modernejšia škola, neúspešnýZ. Z. Bakošová, E. Horníková 

 Projekt – Naše mesto, úspešný, Maľovanie múru v areáli školy, Z. E. Horníková 

 Projekt dažďovej a  komunitnej záhrady s OZ NEuTEČ, úspešný, realizácia  - jar 

2022, Z. E. Horníková 

 

 Spolupráca s rodičmi počas prerušenia vyučovania a následnej obnove vyučovania 

v čase od 26.10.2020 do 26.4.2021 

- Riaditeľka školy pravidelne, raz týždenne informovala zákonných zástupcov žiakov 

o situácii a pripravovanom otváraní tried, nástup žiakov s kritickej infraštruktúry, 

zasielaní potrebných dokumentov a najmä milým slovom dávať nádej, že spolu to 

zvládneme  

 25.2.2021 - Tak ako každý rok, v spolupráci s vedením občianskeho združenia 

rodičov, žiadala RŠ rodičov prostredníctvom Edupage  o darovanie 2 % z daní. 

 

 Zmena vedenia Rozšíreného výboru rodičovského združenia 

 

14.5.2021 sa uskutočnilo hlasovanie a výber nového predsedu OZ Rodičovské združenie 

pri ZŠ Karloveská 61.  

Novou predsedníčkou OZ Rodičovského združenia pri ZŠ Karloveská 61 sa stala pani Lucia 

Fottová.  

Zápisnica z hlasovania je uverejnená na webovej stránke školy. 

Poďakovanie za 10 rokov aktívnej a dobrovoľnej činnosti na poste predsedníčky RZ  

pani Danici Kobydovej. 
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 Príhovor riaditeľky školy k záveru školského roka 2020/2021: 

https://zskarloveska61.edupage.org/news/?zac=20 

 

Škola participovala na týchto projektoch a prevenciách: 

1. Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II , koordinátor 

projektu Mgr. Adam Škopp 

 

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

3. Zdravá škola -  Mgr. Andrea Bachratá 

4. Modrá škola -  Mgr. Marcela Puškárová 

5. Čistota okolia školy, Služby v ŠJ - Mgr. Alica Šimová 

6. Druhý krok - Mgr. Eva Hlistová 

7. Odstráňme šikanovanie – Mgr. Eva Hlistová 

8. Rovesnícka skupina, vzájomná pomoc žiakov: Mgr. Gabriela Vilčeková 

9. Educate Slovakia -  Mgr. Martina Lošonská 

10. EnglishOne -  Mgr. Martina Lošonská 

11. Medzinárodný projekt Erasmus+, predĺžený do 31.12.2022 : Mgr. Martina Lošonská 

12. ŠKOrec – škola recykluje - EKO trieda v školskom parku – Mgr. Alena Žureková, 

13. Škola inkluzionistov ALUMNI školy pre iné školy na Slovensku – Mgr. Adam Škopp  

14. Školská koordinátorka krúžkovej činnosti: Mgr. Monika Vicen Schwartzová 

15. Administrátor webového sídla školy a facebook stránky školy - Mgr. Adam Škopp, 

Mgr. Eva Horníková 

16. Správca školskej IT siete: Ján Kadlečík 

17. Metodička, koordinátorka ŠkVP „Škola, ktorej to myslí“ – Mgr. Lucia Olšavská 

18. Žiacka školská rada: Mgr. Júlia Kuchtová 

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

20. Školská koordinátorka pre činnosť s nadanými žiakmi: Mgr. Andrea Bachratá 

21. Školská koordinátorka pre ľudské práva, Prevencia sociálno-patologických javov - 

Mgr. Gabriela Vilčeková 

22. Koordinátorka pre športovú výchovu na 1. stupni: Mgr. Marcela Puškárová 

23. Koordinátor pre športovú výchovu na 2. stupni: Mgr. Patrik Macala 

 

 

Moderným vzdelávaním, využívaním inovatívnych, aktivizujúcich metód a foriem práce 

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

kooperáciu a komunikáciu i prezentačné schopnosti.  

Na vyučovacích hodinách a v komunikácii s rodičmi sme využívali: 

 Elektronickú triednu knihu, elektronickú žiacku knižku, elektronické triedne výkazy - 

https://zskarloveska61.edupage.org/ 

 virtuálnu knižnicu pre učiteľov Zborovňa.sk 

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

 vzdelávací portál Datakabinet.sk 

https://zskarloveska61.edupage.org/news/?zac=20
https://zskarloveska61.edupage.org/
https://www.bezkriedy.sk/
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 vzdelávací portál Planéta vedomostí.sk 

 portál digitálneho vzdelávania Kozmix.sk 

 virtuálnu knižnicu pre žiakov 2. stupňa, https://www.fenomenysveta.sk/vstup/o-

produkte/videokniznica/, projekt a úlohy z neho vyplývajúce:  www.fenomenysveta.sk 

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

Úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov sme monitorovali testami, vykonávali ich dôslednú 

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

 

Krúžková činnosť v ZŠ Karloveská 61 

Krúžkovú činnosť na ZŠ Karloveská 61 zabezpečovala v školskom roku 2020/2021  

najmä organizácia „Krúžky v škole“, ktorú zastrešuje Ing. Natália Krištofiaková. V ponuke  

bolo 17 krúžkov, z ktorých si rodičia ľubovoľne vyberali. Reálne, na základe záujmu detí, 

prebiehalo v škole 16 krúžkov: 

 

1. S výtvarnou okolo sveta 

2. Naprogramuj si robota 

3. Atletika pre deti 

4. Šport mix 

5. Hravá Angličtina 

6. Konverzácia v angličtine 

7. Vedecké pokusy pre začiatočníkov 

8. Vedecké pokusy pre pokročilých 

9. Zdravé varenie 

10. Logické hry a šach 

11. Keramika 

12. Florbal pre začiatočníkov 

13. Hip hop pre začiatočníkov 

14. Hip hop pre pokročilých 

15. Hra na flaute 

16. Krúžovatka 

 

Krúžky prebiehali od októbra 2020 , avšak iba tri týždne z dôvodu nariadenia vlády SR, 

kedy bola záujmová činnosť na školách zrušená.  

Krúžky už naďalej nemohli byť realizované v prezenčnej forme, avšak k dispozícii bola 

„online záujmová činnosť“. K dispozícii boli krúžky:  

 

1. Anglická ONLINEovka 

2. Vedecká ONLINEovka 

3. ONLINEovka JOGY 

4. Tanečno-pohybová ONLINEovka 

5. Divadelná ONLINEovka 

6. ONLINEovka flauty 

https://www.fenomenysveta.sk/vstup/o-produkte/videokniznica/
https://www.fenomenysveta.sk/vstup/o-produkte/videokniznica/
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7. Spevácka ONLINEovka 

8. Výtvarná ONLINEovka 

 

Spolupráca s organizáciou „Krúžky v škole“, až do prerušenia z dôvodu pandémie, bola 

bezproblémová. Lektori si žiakov vyzdvihovali z ŠKD načas a odvádzali ich na jednotlivé 

krúžky. Prípadná absencia bola vždy nahlásená včas a následne bol zabezpečený náhradný 

lektor prípadne náhradný termín. Pani Ing. Krištofiaková pravidelne komunikovala a korektne 

riešila všetky vzniknuté problémy.  

Okrem organizácie „Krúžky v škole“ prebiehala na škole záujmová činnosť, ktorú 

organizovali pedagogickí, odborní zamestnanci školy a externé kluby. Deti sa mohli prihlásiť 

na nasledovné zaujímavé krúžky: 

 

1. MBK basket ( p. Peter Ivanovič) 

2. Futbal (p. Ľubomír Gálik) 

3. Turistický krúžok ( Mgr. Jaroslava Hajašová) 

4. Hravé čítanie pre 2. ročník ( Mgr. Ingrit Őlschlägerová) 

5. Hellen Doron ( Mgr. Zuzana Ryšavá) 

6. Storytelling ( Mgr. Dominika Dolnická) 

 

Od 1. júna boli opäť spustené krúžky v škole. Možnosť pokračovať v prezenčnej forme 

záujmovej činnosti využili: MBK Basket, tréner futbalu p. Ľubomír Gálik,  školská asistentka  

Mgr. Jaroslava Hajašová s organizovaním turistického krúžku a Mgr. Zuzana Ryšavá - Hellen 

Doron s hravou angličtinou, ktorej výučba sa konala v záhradnom altánku v exteriéri školy. 

 

Folklórny súbor DOLINA už v júni 2021 svoju činnosť neobnovil. 

 

Dobrovoľnícka činnosť  

- Biela pastelka 

- Naše MESTO –  nadácia PONTIS 

- Deň dobrovoľníctva v spolupráci s rodičmi -  ZRUŠENÉ 

 

Žiacka školská rada 

Žiacka školská rada pri ZŠ na Karloveskej ulici 61 v Bratislave aj tento rok zahájila 

svoju činnosť prvým zasadnutím v septembri, na ktorom sa zvolil predseda – Dorota Kristína 

Sládeková a podpredseda Tereza Hroboňová.  

Členmi ŽŠR boli žiaci 4.– 9. ročníka, každú triedu zastupovali dvaja členovia. Tento školský 

rok k ŽŠR pridali aj dve žiačky z 3.B triedy, ktoré prejavili obrovskú chuť aktívne sa zapájať.  

Žiacku radu tvorilo 26 členov. Koordinátorom ŽŠR bola Ing. Júlia Kuchtová. 

ŽŠR zasadala v ranných hodinách alebo počas veľkej prestávky. Pri prechode na dištančné 

vzdelávanie sa jej stretnutia preniesli do online prostredia podľa potreby. Riadila sa plánom, 

ktorý bol schválený a prerokovaný s riaditeľkou školy. Na jeho tvorbe sa aktívne podieľali 
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všetci členovia. Plán sa po dohode s vedením školy a vzhľadom na covidovú situáciu mierne 

menil.  

Cieľom ŽŠR bolo podporovať sociálne zručnosti žiakov ako sú: iniciatíva, vytrvalosť, 

tvorivosť, komunikácia, pomoc iným, riešenie problémov, snaha o dosiahnutie cieľa a iné. 

Počas školského roka si žiaci tieto zručnosti overili a zdokonalili hlavne pri komunikácii so 

spolužiakmi, s učiteľmi a vedením školy, ako aj pri tvorbe pravidelných rozhlasových 

vysielaní, informačných panelov. Členovia rady dokázali svoju činnosť riadiť samostatne, 

neopomínali však informovať a konzultovať svoje kroky s koordinátorom a vedením školy.  

Počas II. polroka ŽŠR úspešne realizovala tieto akcie: 

 školenie REFRESH – školenie pre koordinátor ŽŠR (21.apríl – 24.apríl 2021 a 21.jún 

2021) – nadobudnuté cenné informácie ohľadom vedenia ŽŠR a aktivít, ktoré je 

možné so žiakmi realizovať 

 pokračovanie v hodnotení čistoty tried – po obnove prezenčného vyučovania sa 

pokračovalo v hodnotení čistoty tried a šatní 

 zorganizovanie Farebného týždňa ako prejavu jednotnosti pri obnovení prezenčného 

vyučovania  – 26. apríl až 30.apríl 2021 a jeho pokračovanie v termíne 7. jún až 11. 

jún 2021 

 pravidelné rozhlasové vysielania na podporu školy v súťaži „Čerstvé hlavičky“ 

 MDD spojené so Školou v pohode - škola nie je len o učení, ale aj o pohodovej a 

pozitívnej atmosfére – hravé zóny na jednotlivých poschodiach školy 

 participácia na „Burze kníh“, ktorá je organizovaná Simonkou Braciníkovou, 

sociálnou pedagogičkou 

ŽŠR pravidelne informovala o svojej činnosti prostredníctvom rozhlasových 

vysielaní, informačných panelov a webovej stránky školy. Žiacka rada taktiež absolvovala 

stretnutia s vedením školy, na ktorých spoločne diskutovali nielen o pripravovaných akciách, 

ale i o zlepšení života školy.  

 

Školské zariadenia 

Stravovacie zariadenie – Školská jedáleň 

Vedúci ŠJ – Marek Ravasz 

Kvalitné pracovné prostredie a odborne i osobnostne zohraný tím varí kvalitnú a zdravú 

stravu pre žiakov, zamestnancov i externých stravníkov. 

Školská jedáleň realizovali projekty, podporované Európskou úniou: 

1. Školský mliečny program na podporu zdravej výživy 

2. Školské ovocie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny od domácich pestovateľov 

 

Školský klub detí 

 

Vedúca ŠKD – Mgr. Simona Matuská 

Činnosť ŠKD bola ovplyvnená neustále meniacou sa epidemiologickou situáciou, 

ktorej bolo potrebné sa prispôsobiť.  
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Počas  dištančného vyučovania zostali pani vychovávateľky 80% zo mzdy, no venovali čas 

samoštúdiu a pripájaniu sa do online hodín, aby nestaratili so žiakmi sociálne kontakty. 

Úlohy stanovené v septembri 2020 sme splnili s určitými obmedzeniami, no malý počet 

odhlásených detí z klubu k júnu 2021 svedčí o kvalitnej práci celého ŠKD. 

Hlavnou prioritou práce v ŠKD je pracovať v pozitívnej atmosfére pripomínajúcej rodinné 

prostredie.   

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v ŠKD sme obohacovali o individuálne podujatia, ktoré sme 

propagovali prostredníctvom našej webovej stránky, čo nepochybne našu prácu obohacuje 

a tiež zviditeľňuje.  

 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

ZŠ Karloveská 61 bola otvorená 1. septembra 1969. Je plno organizovaná, má 9 ročníkov. 

V školskom roku 2020/2021 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 a zároveň 4 triedy 1. ročníka, 

školská jedáleň, kuchyňa. 

 

V školskom roku 2020/2021 

Opravy s finančnou podporou MČ Karlova Ves  

 Vybudovanie bežeckej dráhy a doskočiska v areáli školy 

 bezbariérový vchod do budovy 

 modernizácia kabinetu ŠKD Nová interaktívna tabuľa v triede na 1. poschodí 

 zakúpenie a inštalácia varného kotla do ŠJ 

 Rekonštrukcia dopravného ihriska v areáli školy 

 

Modernizácia s finančnou podporou získaných finančných grantov z projektov:  

 Farebné skrášlenie múru v areáli školy 

 inštalácia nových notebookov a tlačiarní 

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

 výmena a lepenie ochranných prostriedkov na schody 

 

Opravy s finančnou podporou OZ Rodičovské združenie  pri ZŠ Karloveská 61 a z rozpočtu 

školy:  

 výkonnejšia Wifi v škole – rozdelenie na žiacku a učiteľskú sieť 

 nákup lavíc a stoličiek pre žiakov  1. a 2. stupňa 

 opätovná výmena osvetlenia v triedach 2. ročníka 

 výmena interaktívnej tabule na 1. poschodí 

 objednávka  a inštalácia nových notebookov pre p. vychovávateľky 

 ďalšia výmena elektrických poistiek za silnejšie 

 výmena a lepenie ochranných prostriedkov na schody 

 modernizácia Zážitkovej miestnosti – IKT vybavenie 
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Príloha č. 1 

PROTOKOL PRÁVNEHO SUBJEKTU  

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2020 (podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 

Vypracovala: PhDr. Zuzana Bakošová, ekonómka školy 

 

1. SWOT analýza - autoevalvácia školy  

Silné stránky školy 

 Získavanie spätnej väzby, hodnotenia 

a seba hodnotenia  
 Pedagogický zbor /skúsenosti, aktívny 

vek, odborné vzdelanie/ 

 Teambuilding 1, 2 

 Spolupráca s rodičmi žiakov 

 Tradícia  a dobré meno školy 

 Osobnostný rozvoj – zamestnancov 

a žiakov 

 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 žiakov k 

uvedomelej spotrebe zdrojov 

 IKT – efektívne využívanie IK 

techniku a získané informácie 

 Detské práva – dodržiavanie práv 

všetkých žiakov - intaktných , 

zdravotne znevýhodnených, 

cudzincov 

 Vysoká vzdelanostná úroveň žiakov  

/ KOMPARO, tento rok TESTOVANIE 

5 a 9 - zrušené/  

 Dodržiavanie vnútorných pravidiel 

/školský poriadok/ - učiteľ, rodič, žiak 

 Okamžité riešenie vzniknutých 

problémov /výchovné komisie, školská 

psychologička/ 

 Odborná práca inkluzívneho tímu 

 Modernizácia školy IKT, internetové 

pripojenie v triedach, učebniach, 

kabinetoch + wifi pripojenie 

 Efektívne využívanie elektronických 

triednych kníh, žiackych knižiek, 

elektron. výkazov 

Slabé stránky školy 

 Zmeny v pedagogickom zbore, 

triednictve a na mieste výchovnej 

poradkyne /odchody na materskú 

dovolenku – v súčasnosti 7 uč./ 

 absencia parkoviska v blízkosti školy 

 zlá dopravná situácia v ranných 

hodinách pri príchode žiakov do školy 

 neuspokojivý stav školských budov – 

zatekanie stien po prasnutí 

vodovodných potrubí, iskrenie elektriny 
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 Modernizácia školského zariadenia – 

v každej triede 1. stupňa interaktívna 

tabuľa, v každej učebni 2. stupňa 

keramická tabuľa, dataprojektor 

s pripojením na internet 

 Modernizácia školskej kuchyne, nový 

varný kotol– 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 

 Využívanie školského areálu na 

outdoorové vyučovanie 

 Zahraničný pobyt žiakov 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/ 

 Využívanie zážitkovej miestnosti na 

relaxáciu žiakov 

 Aktívna práca školskej psychologičky: 

psychologické poradenstvo – zriadenie 

ONLINE linky pomoci v čase prerušenia 

vyučivania, preventívne programy 

 Pomoc integrovaným žiakom priamo na 

vyučovacej hodine – asistenti učiteľa 

 Práca školského špeciálneho pedagóga 

 Integrácia nadaných žiakov 

Príležitosti školy 

 Zvyšovanie úrovne vzdelávania 

pedagógov a odborných 

zamestnancov v oblasti IT a ich 

efektívne využívanie pri prechode na 

dištančné vzdelávanie 

 Využívanie moderný vyučovacích 

metódy podporujúcich kritické myslenie 

žiakov 

 Pilotná škola v SR vo viacerých 

projektoch  

 Zapájanie sa do celoslovenských 

projektov a súťaží 

 Propagácia školy v medzinárodných 

projektoch  

 Dobre fungujúce poradné orgány školy: 

metodické združenia a predmetové 

komisie 

 Tvorba inkluzívneho tímu – Školského 

podporného tímu 

Ohrozenia školy 

 Prerušenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu od 26.10.202 – do 24.4..2021 

 Počet žiakov, 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 

 Slabá vnútorná motivácia pedagógov 
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 denne: 8,00 - 8,10 h – Ranná 

komunita s TU 
 Propagácia školy v miestnych 

a slovenských médiách 

 Imidž školy, aktuálna webová stránka 

školy 

http://zskarloveska61.edupage.org/? 

 Získavanie finančných prostriedkov 

z 2% z daní prostredníctvom OZ rodičov 

 

Koncepcia rozvoja školy 2019 – 2024 

Hodnotenie v školskom roku 2020/2021 

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 žiakov 

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

- Environmentálna výchova - vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov 

- IKT – vedieť efektívne využívať IK techniku a získané informácie 

- Detské práva – dodržiavať práva všetkých žiakov - 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 využíva 

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

chceme naučiť rozmýšľať aj našich žiakov.  

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

rozvíjanie najdôležitejších kľúčových kompetencií, čo je možné prostredníctvom rôznych 

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

vzdelávacie výsledky žiakov nemôžu byť teda prioritne viazané na špecifiká jednotlivých 

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

postojov a hodnôt, ktoré bežne potrebujeme vo svojom živote a ktoré sú využiteľné v 

mnohých životných situáciách i pracovných oblastiach. 

 Vytvárať podmienky pre rovesnícke vzdelávanie – vzájomné učenie sa 

Jedna z  foriem rozvoja kompetencií žiakov, v  rámci ktorej využívajú svoje zručnosti 

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

ktorej je tiež potrebné sa priučiť. Je to teda príležitosť pre osvojenie si jej základov, 

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

http://zskarloveska61.edupage.org/
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 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 žiakov k škole a k vzdelávaniu 

 Poskytovať rodičom a  žiakom kariérové poradenstvo. 

 Podporovať prácu školských koordinátorov a preventistov. 

 

 Aktívne činnosti INKLUZÍVNEHO tímu - personálne posilnenie, zapojenie sa do 

národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II . 

Koncepčný zámer rozvoja školy: 

- v pedagogickej oblasti 

- v oblasti personálnych zdrojov 

- v oblasti spolupráce s rodičmi 

- v oblasti materiálno-technických podmienok  

 

je uverejnený na webovom sídle školy:  

 

https://cloud1m.edupage.org/cloud/Koncepcia_rozvoja_skoly_navrh_2019.pdf?z%3AvmML

DLRsP%2F1YKkgoX2SHXG1YiYIVKXEW%2BF%2Bb8jMGuQUZFxAUOSTq%2FrsrTJ

7PxWKv 

 

Pri tvorbe vízie školy vychádzala riaditeľka školy z analýzy predchádzajúceho volebného 

obdobia: 

 

https://cloud5m.edupage.org/cloud/Analyza_predchadzajuceho_volebneho_obdobia_priloha_

Navrh_koncepcie_rozvoja_skoly.pdf?z%3Ab7NdcNQe6CjNhrs94UoIv7YBZgBPDBGw82jv

tBWNE6UXiufM%2BZvTWBhD8Um3GQ1B 

 

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 žiakov, ich argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v 

súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu. Podnecujú záujem 

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

prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.  

Všetky úspechy sa nám podarilo dosiahnuť vďaka pedagogickým, odborným, 

správnym i administratívnym zamestnancom školy, dobrej spolupráci so zástupcami 

zriaďovateľa školy MiÚ Karlova Ves a hlavne dobrou spoluprácou s rodičmi našich žiakov. 

Kolektív, ktorý sa formoval počas predchádzajúcich školských rokov dokázal v jednote 

zastávať potreby a premeny slovenského školstva. Tak ako som uviedla aj vo SWOT analýze, 

najväčším potenciálom tejto školy sú ľudia.  Učiteľ-žiak-rodič. Verím, že budeme naďalej 

vytvárať podnetné prostredie a škola bude  pre našich žiakov miestom, kde sa chcú každý deň 

vracať, hrať a učiť sa. 

https://cloud1m.edupage.org/cloud/Koncepcia_rozvoja_skoly_navrh_2019.pdf?z%3AvmMLDLRsP%2F1YKkgoX2SHXG1YiYIVKXEW%2BF%2Bb8jMGuQUZFxAUOSTq%2FrsrTJ7PxWKv
https://cloud1m.edupage.org/cloud/Koncepcia_rozvoja_skoly_navrh_2019.pdf?z%3AvmMLDLRsP%2F1YKkgoX2SHXG1YiYIVKXEW%2BF%2Bb8jMGuQUZFxAUOSTq%2FrsrTJ7PxWKv
https://cloud1m.edupage.org/cloud/Koncepcia_rozvoja_skoly_navrh_2019.pdf?z%3AvmMLDLRsP%2F1YKkgoX2SHXG1YiYIVKXEW%2BF%2Bb8jMGuQUZFxAUOSTq%2FrsrTJ7PxWKv
https://cloud5m.edupage.org/cloud/Analyza_predchadzajuceho_volebneho_obdobia_priloha_Navrh_koncepcie_rozvoja_skoly.pdf?z%3Ab7NdcNQe6CjNhrs94UoIv7YBZgBPDBGw82jvtBWNE6UXiufM%2BZvTWBhD8Um3GQ1B
https://cloud5m.edupage.org/cloud/Analyza_predchadzajuceho_volebneho_obdobia_priloha_Navrh_koncepcie_rozvoja_skoly.pdf?z%3Ab7NdcNQe6CjNhrs94UoIv7YBZgBPDBGw82jvtBWNE6UXiufM%2BZvTWBhD8Um3GQ1B
https://cloud5m.edupage.org/cloud/Analyza_predchadzajuceho_volebneho_obdobia_priloha_Navrh_koncepcie_rozvoja_skoly.pdf?z%3Ab7NdcNQe6CjNhrs94UoIv7YBZgBPDBGw82jvtBWNE6UXiufM%2BZvTWBhD8Um3GQ1B
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Na správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2020/2021 školy spolupracovali: 

 

1. Mgr. Eva Horníková – riaditeľka školy 

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

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

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

5. Mgr. Simona Matuská – vedúca ŠKD 

6. Marek Ravasz - vedúci školskej jedálne 

7. Vedúce poradných orgánov školy: MZ a PK 

8. PhDr. Zuzana Bakošová – 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 združení  

a predmetových komisií 

 Zápisnice zo ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri ZŠ Karloveská 61, Bratislava 

 Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 2020. 


