
 

Mestská časť Bratislava–Dúbravka 
 
 
 
Materiál na 2. zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva 
24. februára 2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2013/2014 
__________________________________________________________________________________________ 
 
        
 
Predkladateľ:                                                                     Materiál obsahuje: 
Ing. Rastislav Bagar                                                            1. Návrh uznesenia 
prednosta Miestneho úradu                                                 2. Uznesenie miestnej rady č.  
                                                                                             7/2015 zo dňa 10.02.2015 

3. Stanovisko komisie školstva 
a mládeže zo dňa 19.01.2015 
4. Dôvodovú správu                                                             
5. Súhrnnú správu 

  
                                                                    
Zodpovedná: 
Mgr. Ľubica Szilasiová 
poverená riadením  oddelenia  
školstva, kultúry, športu 
a materských škôl 
 
 
Spracovateľ:  
Mgr. Ľubica Szilasiová 
poverená riadením  oddelenia  
školstva, kultúry, športu 
a materských škôl 
 
 
                                    

február 2015 



 2

Návrh  uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie Súhrnnú  správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2013/2014. 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie miestnej rady k Súhrnnej  správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2013/2014. 
 
 

Uznesenie MR  č. 7/2015 
zo dňa 10. 2. 2015 

 

Miestna rada 
odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
zobrať na vedomie Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2013/2014. 
 
 
 
 
 
 

Stanovisko komisie školstva a mládeže 
Komisia školstva a mládeže na svojom zasadnutí dňa 19. januára 2015 zobrala na vedomie 
Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
v školskom roku 2013/2014 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu vziať materiál na vedomie.  
 
Hlasovanie:        prítomní: 10            za: 10                  proti: 0          zdržali sa: 0  
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Dôvodová správa 
 

 Spracovanie súhrnnej správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2013/2014 je komplexným materiálom, ktorý 
poskytuje obraz o celkovom stave a úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu v sledovaných 
ukazovateľoch. 
 Podľa § 6 ods. 18 písm. e) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec 
prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktorého je 
zriaďovateľom správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole 
alebo v školskom zariadení. Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014 odovzdalo vedenie desiatich materských 
a štyroch základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–
Dúbravka v zmysle platnej legislatívy.  
 Správu za predchádzajúci školský rok predložili jednotliví riaditelia základných škôl 
a materských škôl po jej prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej 
samosprávy a na schválenie zriaďovateľovi. Riaditeľ školy správu zverejní v škole na 
obvyklom mieste a na internetovej stránke školy, ak je zriadená, najneskôr do 31. decembra 
2014. 
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Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
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Dôvodová správa: 
 
 
 Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
šk. rok 2013/2014 odovzdalo vedenie materských a základných škôl, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Dúbravka v zmysle platnej legislatívy.
 Správu za predchádzajúci školský rok predložili jednotliví riaditelia základných škôl 
a materských škôl po jej prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej 
samosprávy a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra 2014.  
 Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke 
školy, ak je zriadená, najneskôr do 31. decembra 2014. 
 
 
Základné školy: ZŠ Beňovského 1, ZŠ Nejedlého 8, ZŠ Pri kríži 11, ZŠ Sokolíkova 2. 
Všetky menované základné školy sú právne subjekty. 
 
 
V základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka 
v školskom roku 2013/2014 (k 30.6.2014) plnilo povinnú školskú dochádzku v 79 triedach  
1760 žiakov. 
 
 
Materské školy: MŠ Bazovského 4, MŠ Cabanova 44, MŠ Damborského 3, MŠ Galbavého 5, 
MŠ Ožvoldíkova 15, MŠ Pekníkova 4, MŠ Pri kríži 2, MŠ Sekurisova 10, MŠ Švantnerova 1, 
MŠ Ušiakova 1. 
 
 
V školskom roku 2013/2014 (k 30.6.2014) navštevovalo materské školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v 40 triedach 936 detí. 
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Súhrnná správa  
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

základných škôl a materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

v šk. roku 2013/2014 
 
1. Základné identifikačné údaje o základných školách a materských školách 
 
 
A) Základné školy 
 
1. Názov školy:  Základná škola 
2. Adresa školy: Beňovského 1, 841 01 Bratislava 
3. telefónne číslo: 02/64365900                          faxové číslo: 02/64365900 
4. Internetová adresa: www.zsbenba.edu.sk       e-mailová adresa: zsbenovskeho@gmail.com 
5. Zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Základná škola 
2. Adresa školy: Nejedlého 8, 841 02 Bratislava 
3. telefónne číslo:  02/64367101                      faxové číslo: 02/64367101 
4. Internetová adresa: www.zsnejedleho.edupage.org e-mailová adresa: zsnejedleho@centrum.sk 
5. Zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Základná škola 
2. Adresa školy: Pri kríži 11, 841 02 Bratislava 
3. telefónne číslo: 02/64366942                          faxové číslo: 02/64366942 
4. Internetová adresa:  www.prikrizi.sk              e-mailová adresa: skola@prikrizi.sk 
5. Zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Základná škola 
2. Adresa školy: Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava 
3. telefónne číslo: 02/64530530                           faxové číslo: 02/64282404 
4. Internetová adresa: www.zssokolikova.sk       e-mailová adresa: skola@zssokolikova.sk 
5. Zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
B) Materské školy 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Bazovského 4, 841 01 Bratislava 
3. telefónne číslo: 02/64286198                          faxové číslo:  
4. Internetová adresa: www.msbazovskeho4.webnode.sk     e-mailová adresa: msbazovskeho4@gmail.com 
5. Zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Cabanova 44, 841 02 Bratislava 
3. telefónne číslo: 02/64363341                           faxové číslo:  
4. Internetová adresa: www.mscabanova.eu        e-mailová adresa: riaditelka@mscabanova.eu 
5. Zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
1. Názov školy:  Materská škola 

http://www.zsbenba.edu.sk
mailto:zsbenovskeho@gmail.com
http://www.zsnejedleho.edupage.org
mailto:zsnejedleho@centrum.sk
http://www.prikrizi.sk
mailto:skola@prikrizi.sk
http://www.zssokolikova.sk
mailto:skola@zssokolikova.sk
http://www.msbazovskeho4.webnode.sk
mailto:msbazovskeho4@gmail.com
http://www.mscabanova.eu
mailto:riaditelka@mscabanova.eu
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2. Adresa školy: Damborského 3, 841 01 Bratislava 
3. telefónne číslo: 02/64365968                           faxové číslo:  
4. Internetová adresa: www.msdamborskeho.sk  e-mailová adresa: msdamborskeho@gmail.com 
5. Zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Galbavého 5, 841 01 Bratislava 
3. telefónne číslo: 02/64364361                           faxové číslo:  
4. Internetová adresa: www.msgalbaveho.sk       e-mailová adresa: helenagigelova@zoznam.sk 
5. Zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Ožvoldíkova 15, 841 02 Bratislava 
3. telefónne číslo: 02/64366900                           faxové číslo:  
4. Internetová adresa: www.msozvoldikova.eu   e-mailová adresa: ms-ozvoldikova@radiolan.sk 
5. Zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Pekníkova 4, 841 02 Bratislava 
3. telefónne číslo: 02/64367127                           faxové číslo:  
4. Internetová adresa: www.mspeknikova.eu    e-mailová adresa: mspeknikova @zoznam.sk 
5. Zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Pri kríži 2, 841 02 Bratislava 
3. telefónne číslo: 02/64365103                           faxové číslo:  
4. Internetová adresa: www.msprikrizi.eu    e-mailová adresa: msprikrizi@centrum.sk 
5. Zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Sekurisova 10, 841 02 Bratislava 
3. telefónne číslo: 02/64366468                           faxové číslo:  
4. Internetová adresa: www.mssekurisova.eu     e-mailová adresa: mssekurisova@centrum.sk 
5. Zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Švantnerova 1, 841 01 Bratislava 
3. telefónne číslo: 02/64364540                           faxové číslo:  
4. Internetová adresa: www.mssvantnerova.eu    e-mailová adresa: mssvantnerova@mssvantnerova.eu 
5. Zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Ušiakova 1, 841 01 Bratislava 
3. telefónne číslo: 02/64366948                           faxové číslo:  
4. Internetová adresa: www.msusiakova.eu         e-mailová adresa: riaditel@msusiakova.eu 
5. Zriaďovateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 

 
 
 

http://www.msdamborskeho.sk
mailto:msdamborskeho@gmail.com
http://www.msgalbaveho.sk
mailto:helenagigelova@zoznam.sk
http://www.msozvoldikova.eu
mailto:ms-ozvoldikova@radiolan.sk
http://www.mspeknikova.eu
mailto:@zoznam.sk
http://www.msprikrizi.eu
mailto:msprikrizi@centrum.sk
http://www.mssekurisova.eu
mailto:mssekurisova@centrum.sk
http://www.mssvantnerova.eu
mailto:mssvantnerova@mssvantnerova.eu
http://www.msusiakova.eu
mailto:riaditel@msusiakova.eu
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2. Vedúci zamestnanci základných škôl a materských škôl 
 
ZŠ Beňovského 
Meno a priezvisko Funkcie 
PaedDr. Viera Karovičová riaditeľka školy  
Mgr. Martina Šaškovičová zástupkyňa riad. školy  
Mgr. Erika Marková zástupkyňa riad. školy 
Viera Satinová vedúca školskej jedálne 
 
ZŠ Nejedlého 
Meno a priezvisko Funkcie 
PaedDr. Lena Kampmillerová riaditeľka školy 
Mgr. Zuzana Olejková zástupca riaditeľa školy  
Anna Machová vedúca školskej jedálne 
 
ZŠ Pri kríži 
Meno a priezvisko Funkcie 
Mgr. Iveta Mikšíková riaditeľka školy  
Mgr. Alena Hasprunárová zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň 
Mgr. Ľubica Chlapíková zástupca riaditeľa školy pre II. stupeň 
Ingrid Tomaškovičová vedúca školskej jedálne 
 
ZŠ Sokolíkova 
Meno a priezvisko Funkcie 
Mgr. Ľubomír Kocmunda riaditeľ školy  
Mgr. Emília Capeková zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň 
Mgr. Daniela Ďurkovská zástupca riaditeľa školy pre II. stupeň 
 
MŠ Bazovského 
Meno a priezvisko Funkcie 
Radoslava Gavrilová riaditeľka   
Miriam Danišová vedúca školskej jedálne 
- zastupujúca riad. MŠ 
 
MŠ Cabanova 
Meno a priezvisko Funkcie 
Nataša Polláková riaditeľka   
Viera Vilhanová vedúca školskej jedálne 
PaedDr. Mária Makuderová zastupujúca riad. MŠ 
 
MŠ Damborského 
Meno a priezvisko Funkcie 
Mgr. Iveta Minarovičová riaditeľka 
Bc. Miriam Danišová vedúca školskej jedálne 
Milada Korenačková zastupujúca riad. MŠ 
 
MŠ Galbavého 
Meno a priezvisko Funkcie 
Helena Gigelová riaditeľka  
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Eva Slezáková vedúca školskej jedálne 
Eva Pintérová zastupujúca riad. MŠ 
 
MŠ Ožvoldíkova 
Meno a priezvisko Funkcie 
Mgr. Lucia Hromádková poverená riadením 
Anna Šipošová vedúca školskej jedálne 
Mgr. Katarína Omaniková zastupujúca riad. MŠ 
 
MŠ Pekníkova 
Meno a priezvisko Funkcie 
Katarína Kotásková  poverená riadením 
Bc. Veronika Hladíková zastupujúca riad. MŠ 
 
MŠ Pri kríži 
Meno a priezvisko Funkcie 
Veronika Dekanová riaditeľka  
Tatiana Penevová vedúca školskej jedálne 
Margita Šalíková zastupujúca riad. MŠ 
 
MŠ Sekurisova 
Meno a priezvisko Funkcie 
Anna Balážová riaditeľka   
Tatiana Penevová vedúca školskej jedálne 
Ľudmila Horňáková zastupujúca riad. MŠ 
 
MŠ Švantnerova 
Meno a priezvisko Funkcie 
PaedDr. Gabriela Strýčková riaditeľka  
Bc. Eva Slezáková vedúca školskej jedálne 
Diana Srdošová zastupujúca riad. MŠ 
 
MŠ Ušiakova 
Meno a priezvisko Funkcie 
Erika Ludrovská riaditeľka   
Tatiana Penevová vedúca školskej jedálne 
Zuzana Čerňanská zastupujúca riad. MŠ 
 
3. Údaje o radách škôl a iných poradných orgánoch 
 
A) Údaje o radách škôl 
  
 Rady škôl pri školách boli ustanovené v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 5 vyhlášky č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ktorými sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovením orgánov školskej 
samosprávy.  
 Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, vyjadruje záujmy pedagógov, 
rodičov v oblasti výchovy a vzdelania. Posudzuje činnosť školy a z pohľadu školskej 
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problematiky sa vyjadruje k činnosti obecného zastupiteľstva. Plní funkciu verejnej kontroly 
práce riadiacich zamestnancov a ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na utváraní 
podmienok na výchovu a vzdelávanie. 
 Činnosť Rady školy sa spravuje Štatútom Rady školy, ktorý bol prerokovaný 
a schválený na zasadaní Rady školy. 
 
B) Stručná informácia o činnosti rád škôl  
  
 Rada školy pravidelne prizývala vedenie školy na svoje zasadnutia, na ktorých 
prerokovávali: školský poriadok, koncepčný zámer rozvoja školy, správu o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, pedagogicko-organizačné zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu, návrh rozpočtu, správu o finančnom zabezpečení chodu 
pracoviska, plán aktivít, výročnú správu Rady školy, návrhy na zlepšenie materiálneho 
vybavenia školy a školských jedální, nové vyhlášky a usmernenia MŠVVaŠ SR.  
 Hodnotila záujem a spoluprácu s Miestnym úradom a poslancami, pripravovala návrhy 
na skvalitnenie psychohygieny žiakov, učiteľov a prevádzkových pracovníkov, schvaľovala 
základné dokumenty školy, posudzovala návrhy na rôzne projekty a inovačné formy v 
školskej praxi.  
  
C) Členovia rád škôl a školských zariadení 
ZŠ Beňovského 
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. JUDr. Danica Veselovská predseda za rodičov 
2. Mgr. Katarína Biela podpredseda za rodičov 
3. Anna Škodová člen za nepedagogických zamestnancov 
4. Ing. Boris Hradecký člen za zriaďovateľa 
5. PhDr. Jitka Grúňová člen za pedagogických zamestnancov 
6. Mgr. Marta Brezáková člen za pedagogických zamestnancov 
7. Zuzana Čerňanská člen za rodičov 
8. RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. člen za rodičov 
9. Ing. Igor Mravec člen za zriaďovateľa 
10. Marián Takács člen za zriaďovateľa 
11. Doc. Ing. Michal Klimík, CSc. člen za zriaďovateľa 

 
ZŠ Nejedlého 
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1.  Ing. Michaela Michalíková predseda za rodičov 
2. Mgr. Daniela Gaburjáková člen za pedagogických zamestnancov 
3. Anna Machová člen za nepedagogických zamestnancov 
4. Mgr. Soňa Gazdíková člen za zriaďovateľa 
5. Ing. Lilia Lohnická člen za zriaďovateľa 
6. PhDr. Matilda Križanová člen za zriaďovateľa 
7. Mgr. Zuzana Chynoradská člen za rodičov 
8. Denisa Tirschelová člen za rodičov 
9. Andrea Balážová člen za rodičov 
10. Ing. Margaréta Vašková člen za pedagogických zamestnancov 
11. Ing. Peter Čecho člen za zriaďovateľa  
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ZŠ Pri kríži 
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. Mgr. Angelika Krajčovičová člen za pedagogických zamestnancov 
2. Bc. Ingrid Tomaškovičová predseda za nepedagogických zamestnancov 
3. PaedDr. Gabriela Gavláková člen za pedagogických zamestnancov 
4. Andrea Javorčeková člen za rodičov 
5. Mária Šmídová člen za rodičov 
6. Dana Čigašová člen za rodičov 
7. Peter Tomaškovič člen za rodičov 
8. Jozef Havrila člen za zriaďovateľa 
9. JUDr. Andrea Duongová člen za zriaďovateľa 
10. Ing. Miroslav Kováč člen za zriaďovateľa 
11. Mgr. Monika Procházková člen za zriaďovateľa 

 
ZŠ Sokolíkova 
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. Mgr. Bc. Daniela Olenočinová člen za zriaďovateľa 
2. RNDr. Viera Matisková člen za pedagogických zamestnancov 
3. Jarmila Gereková člen za nepedagogických zamestnancov 
4. Mgr. Soňa Gazdíková člen za zriaďovateľa 
5. Mgr. Katarína Lazarčíková člen za rodičov 
6. Ing. Peter Čecho člen za zriaďovateľa 
7. Mgr. Gabriela Krajčovičová predseda za rodičov  
8. Ing. Arch. Silvia Kránerová člen za rodičov 
9. Ing. Igor Varsányi člen za rodičov 
10. PaedDr. Zuzana Handzušová člen za pedagogických zamestnancov 
11. Ing. Lilia Lohnická člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Bazovského 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. Ivan Bartovič predseda za rodičov 
2. Mgr. Mariana Korbelová člen za zriaďovateľa 
3. Silvia Blašková člen za nepedagogických zamestnancov 
4. Mgr. Zuzana Marková člen za zriaďovateľa 
5. Eliška Vítovcová člen za zriaďovateľa 
6. Zuzana Závodská člen za rodičov 
7. Soňa Molnárová člen za pedagogických zamestnancov 

 
MŠ Cabanova 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. Mgr. Janette Ivanová predseda za pedagogických zamestnancov 
2. Ing. Juraj Káčer člen za zriaďovateľa 
3. Viera Vilhanová člen za nepedagogických zamestnancov 
4. MUDr. Dagmar Urbanová člen za zriaďovateľa 
5. Beáta Bohunická člen za zriaďovateľa 
6. p. Karkuš člen za rodičov 
7. p. Žabková člen za rodičov 
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MŠ Damborského 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. Ing. Arch. Peter Sány predseda za rodičov 
2. Eva Dugovičová člen za pedagogických zamestnancov 
3. Nataša Barteková člen za nepedagogických zamestnancov 
4. Ing. Jozefína Baranová člen za zriaďovateľa 
5. PhDr. Matilda Križanová člen za zriaďovateľa 
6. Mgr. Zdena Velebová člen za rodičov 
7. Ing. Štefan Fűzy člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Galbavého 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. PaedDr. Jana Michlová  predseda za rodičov 
2. Darina Suchaničová člen za pedagogických zamestnancov 
3. Monika Danihelová člen za nepedagogických zamestnancov 
4. Milan Hlinka člen za zriaďovateľa 
5. Ing. Igor Mravec člen za zriaďovateľa 
6. Ing. Zuzana Gúrtlerová člen za rodičov 
7. Mgr. Oliver Mikšík člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Ožvoldíkova 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. Bc. Štefánia Macháčová predseda za pedagogických zamestnancov 
2. Miroslava Paceltová člen za rodičov 
3. Alžbeta Tóthová člen za nepedagogických zamestnancov 
4. Ing. Marta Čarnogurská člen za zriaďovateľa 
5. Ing. Štefan Bednár člen za zriaďovateľa 
6. Radim Konečný člen za rodičov 
7. PhDr. Dagmar Madarásová člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Pekníkova 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. Mgr. Oliver Mikšík predseda za pedagogických zamestnancov 
2. Petra Matulová člen za rodičov 
3. Veronika Cabadajová člen za nepedagogických zamestnancov 
4. Ing. Peter Kolenič člen za rodičov 
5. Mária Frtúsová člen za zriaďovateľa 
6. Ing. Peter Fajkus člen za zriaďovateľa 
7. Bc. Veronika Hladíková člen za pedagogických zamestnancov 

 
MŠ Pri kríži 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. Bc. Lucia Molnárová člen za pedagogických zamestnancov 
2. Mgr. Andrea Bérešová člen za rodičov 
3. Tatiana Penevová člen za nepedagogických zamestnancov 
4. Ing. Peter Hanulík člen za zriaďovateľa 
5. Jana Maximová predseda za rodičov 
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6. Mgr. Katarína Lazarčíková člen  za zriaďovateľa 
7. Jozef Havrilla člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Sekurisova 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. Ing. Darina Valková predseda za rodičov 
2. Ľudmila Horňáková člen za pedagogických zamestnancov 
3. Tatiana Penevová člen za nepedagogických zamestnancov 
4. Natália Gašparovičová člen za rodičov 
5. Bc. Marie Gáborová člen za zriaďovateľa 
6. Mgr. Katarína Cigáňová člen za zriaďovateľa 
7. Mgr. Igor Čajka člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Švantnerova 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. Simona Žáčiková člen za rodičov 
2. Mgr. Zuzana Krajčírová predseda za pedagogických zamestnancov 
3. Lýdia Pápežová člen za nepedagogických zamestnancov 
4. Mgr. Bc. Daniela Olenočinová člen za zriaďovateľa 
5. Ing. Peter Klepoch člen za zriaďovateľa 
6. Michaela Záletová člen za rodičov 
7. Ľubomír Havránek člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Ušiakova 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 
1. JUDr. Andrea Duongová člen za zriaďovateľa 
2. Andrea Rihová člen za pedagogických zamestnancov 
3. Viera Horváthová člen za nepedagogických zamestnancov 
4. Ing. Peter Čecho člen za zriaďovateľa 
5. Ing. Lilia Lohnická člen za zriaďovateľa 
6. Mgr. Zuzana Černeková predseda za rodičov 
7. Mgr. Bibiána Melušová člen za rodičov 

 
D) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľov základných škôl  
 Činnosť pedagogickej rady bola zameraná na poňatie obsahovej reformy, legislatívy 
a na obsahové poňatie Štátneho vzdelávacieho programu. Cieľom zasadnutí pedagogickej 
rady bolo oboznámenie sa, prerokovanie a schválenie dokumentov, riešenie aktuálnych 
záležitostí týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu, hodnotenie a klasifikácia 
výsledkov žiakov základných škôl získaných v jednotlivých hodnotiacich obdobiach. 
 Pedagogická rada sa ďalej zaoberala hodnotením edukačného procesu a jeho 
výsledkov, problematikou zamerania a profilácie školy. Získané informácie boli potrebné 
k tvorbe Školského vzdelávacieho programu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. 
 Dôsledne sa dbalo na sebavzdelávanie zamerané na rozvíjanie a prehlbovanie 
profesijného a osobnostného rastu členov predmetových komisií a metodických združení. 
Zodpovedali za obsahovú náplň písomných prác, za plnenie učebných osnov, dodržiavanie 
štandardov. Presadzovali moderné vyučovacie metódy a zavádzali informatívno-komunikačné 
technológie do všetkých predmetov.  
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 Činnosť metodického združenia bola zameraná na aplikovanie Štátneho vzdelávacieho 
programu a riešenie prípadných inovácií a riešenie odborného a metodického rastu 
pedagogických zamestnancov v súlade s reformou školstva. Metodické združenie postupovalo 
podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu v súlade s požiadavkami pedagógov školy. 
Činnosť metodického združenia bola ovplyvnená nedostatočným poznaním a nedocenením 
jeho funkcie a významu u niektorých pedagógov.  
  
5. Údaje o žiakoch základných škôl celkovo za školský rok 2013/2014  
 
A) Vývoj počtu žiakov v priebehu školského roka 
 
ZŠ Beňovského 

Ročník 

Stav k 15. 09. 2013 Stav k 30. 06. 2014 

Počet  
tried 

Z 
toho 
špec. 
tried 

Počet 
žiakov 

Z 
toho 

 v 
špec. 
tried. 

Z 
toho 
integ. 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 

 v 
ŠKD 

Počet 
tried 

Z 
toho 
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z 
toho 

v 
špec. 
tried. 

Z 
toho 
integ. 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 

v 
ŠKD 

0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 2 0 44 0 0 2 42 2 0 42 0 0 2 40 

2. 3 0 55 0 1 2 50 3 0 56 0 1 2 50 

3. 2 0 44 0 2 1 31 2 0 42 0 1 1 27 

4. 2 0 50 0 1 1 40 2 0 49 0 1 1 36 

5. 2 0 44 0 4 0 0 2 0 44 0 4 0 0 

6. 2 0 33 0 1 0 0 2 0 33 0 1 0 0 

7. 2 0 34 0 1 0 0 2 0 37 0 1 0 0 

8. 2 0 44 0 0 0 0 2 0 44 0 0 0 0 

9. 1 0 20 0 1 0 0 1 0 19 0 1 0 0 

Spolu 18 0 368 0 11 6 163 18 0 366 0 10 6 153 
 
ZŠ Nejedlého 

Ročník 

Stav k 15. 09. 2013 Stav k 30. 06. 2014 

Počet  
tried 

Z 
toho 
špec. 
tried 

Počet 
žiakov 

Z 
toho 

 v 
špec. 
tried. 

Z 
toho 
integ. 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 

 v 
ŠKD 

Počet 
tried 

Z 
toho 
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z 
toho 

v 
špec. 
tried. 

Z 
toho 
integ. 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 

v 
ŠKD 

0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 2 0 49 0 1 1 30 2 0 48 0 1 1 28 
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2. 2 0 37 0 1 1 29 2 0 35 0 1 1 27 

3. 2 0 37 0 3 1 27 2 0 38 0 3 1 25 

4. 2 0 29 0 1 1 17 2 0 30 0 1 1 13 

5. 1 0 19 0 0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 

6. 1 0 14 0 1 0 0 1 0 18 0 2 0 0 

7. 1 0 19 0 3 0 0 1 0 19 0 3 0 0 

8. 1 0 19 0 1 0 0 1 0 17 0 0 0 0 

9. 1 0 26 0 5 0 0 1 0 26 0 5 0 0 

Spolu 13 0 249 0 16 4 103 13 0 251  0 16 4 93 
 
ZŠ Pri kríži 

Ročník 

Stav k 15. 09. 2013 Stav k 30. 06. 2014 

Počet  
tried 

Z 
toho 
špec. 
tried 

Počet 
žiakov 

Z 
toho 

 v 
špec. 
tried. 

Z 
toho 
integ. 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 

 v 
ŠKD 

Počet 
tried 

Z 
toho 
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z 
toho 

v 
špec. 
tried. 

Z 
toho 
integ. 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 

v 
ŠKD 

0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 4 0 88 0 2 3 83 4 0 88 0 2 3 75 

2. 4 0 93 0 1 3 85 4 0 93 0 1 3 75 

3. 3 0 81 0 4 3 55 3 0 80 0 4 3 71 

4. 3 0 72 0 2 1 25 3 0 62 0 4 1 24 

5. 3 0 70 0 4 0 0 2 0 68 0 4 0 0 

6. 2 0 42 0 2 0 0 2 0 42 0 2 0 0 

7. 2 0 48 0 2 0 0 2 0 48 0 2 0 0 

8. 2 0 51 0 4 0 0 2 0 51 0 4 0 0 

9. 2 0 40 0 2 0 0 2 0 40 0 5 0 0 

Spolu 24 0 585 0 23 10 252 23 0 583 0 28 10 245 
 
ZŠ Sokolíkova 
Ročník Stav k 15. 09. 2013 Stav k 30. 06. 2014 
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Počet  
tried 

Z 
toho 
špec. 
tried 

Počet 
žiakov 

Z 
toho 

 v 
špec. 
tried. 

Z 
toho 
integ. 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 

 v 
ŠKD 

Počet 
tried 

Z 
toho 
špec. 
tried. 

Počet 
žiakov 

Z 
toho 

v 
špec. 
tried. 

Z 
toho 
integ. 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 

v 
ŠKD 

0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 3 0 71 0 0 3 63 3 0 69 0 0 3 58 

2. 4 0 81 0 0 3 69 4 0 80 0 0 3 66 

3. 3 0 65 0 0 2 54 3 0 64 0 0 2 47 

4. 3 0 73 0 0 2 50 3 0 73 0 0 2 41 

5. 3 0 76 0 0 0 0 3 0 76 0 0 0 0 

6. 2 0 53 0 2 0 0 2 0 49 0 2 0 0 

7. 3 0 57 0 1 0 0 3 0 56 0 1 0 0 

8. 2 0 50 0 3 0 0 2 0 48 0 3 0 0 

9. 2 0 45 0 2 0 0 2 0 45 0 2 0 0 

Spolu 25 0 571 0 8 10 236 25 0 560 0 0 10 212 
 
B) Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 
 
ZŠ Beňovského 

POČET  
ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet  

ODKLADY 
počet  

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet  

SAMOSTATNÉ 
(SPOJENÉ ) 

62 30 10 2 2 
 
ZŠ Nejedlého 

POČET  
ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet  

ODKLADY 
počet  

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet  

SAMOSTATNÉ 
(SPOJENÉ ) 

57 25 6 3 3 
 
ZŠ Pri kríži 

POČET  
ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet  

ODKLADY 
počet  

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet  

SAMOSTATNÉ 
(SPOJENÉ ) 

126 58 25 1 4 
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ZŠ Sokolíkova 
POČET  

ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU DIEVČATÁ  
počet  

ODKLADY 
počet  

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet  

SAMOSTATNÉ 
(SPOJENÉ ) 

97 50  13 0 3 
 
C) Umiestnenie žiakov  9. ročníka na stredných školách 
 
ZŠ Beňovského 

Počet              Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 
žiakov                      Gymnáziá             Stredné odborné školy 
9. roč. Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

 5 5 37 37 
 
ZŠ Nejedlého 

Počet              Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 
žiakov                      Gymnáziá             Stredné odborné školy 
9. roč. Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

 2 2 19 19 
 

ZŠ Pri kríži 
Počet              Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 
žiakov                      Gymnáziá             Stredné odborné školy 
9. roč. Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

 8 8 32 32 
 
ZŠ Sokolíkova 

Počet              Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 
žiakov                      Gymnáziá             Stredné odborné školy 
9. roč. Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

 23 23 20 20 
 

D) Odchody žiakov  5. ročníka do 8-ročných gymnázií 
 
ZŠ Beňovského 

Počet 
žiakov 
5. roč. 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy 
  osemročné gymnáziá  na iné školy 

 Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 
                   18               13               13                  0                      0                     0 
 
ZŠ Nejedlého 

Počet 
žiakov 
5. roč. 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy 
  osemročné gymnáziá  na iné školy 

 Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 
                     5               4                 4                  2                      1                      1 
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ZŠ Pri kríži 
Počet 
žiakov 
5. roč. 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy 
  osemročné gymnáziá  na iné školy 

 Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 
                   30                 30            16                  7                       7                    7 
 
ZŠ Sokolíkova 

Počet 
žiakov 
5. roč. 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy 
  osemročné gymnáziá  na iné školy 

 Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 
                    41             33              25                  0                       0                     0 
 
E) Žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na stredné školy 
 
ZŠ Beňovského 

 
 
 

                        Prehľad o počte žiakov prijatých na gymnáziá a iné školy 

 bilingválne gymnáziá  na iné školy 

8. roč. 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

2 1 1 1 1 1 
 
ZŠ Nejedlého 

 
 
 

                        Prehľad o počte žiakov prijatých na gymnáziá a iné školy 

 bilingválne gymnáziá  na iné školy 

8. roč. 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

4 3 3 0 0 0 
 
ZŠ Pri kríži 

 
 
 

                        Prehľad o počte žiakov prijatých na gymnáziá a iné školy 

 bilingválne gymnáziá  na iné školy 

8. roč. 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

7 7 7 0 0 0 
 
ZŠ Sokolíkova 

 
 
 

                        Prehľad o počte žiakov prijatých na gymnáziá a iné školy 

 bilingválne gymnáziá  na iné školy 

8. roč. 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

10 10 10 0 0 0 
 
F) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  
 
Materské školy – predprimárne vzdelávanie 
 Špecifiká predprimárneho vzdelávania nestanovujú údaje o výsledkoch hodnotenia – 
deti nie sú klasifikované. Jedným z hodnotiacich kritérií môže byť dosiahnutie špecifických 
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cieľov – výkonových štandardov formulovaných v Štátnom vzdelávacom programe pre 
predprimárne vzdelávanie (ISCED 0) a súbor kompetencií detí, ktoré sú predpokladom pre 
úspešné začlenenie do spoločnosti. Na psychický vývin dieťaťa predškolského veku okrem 
jeho individuálneho postupu vplýva množstvo faktorov. 
 Spätnou väzbou sa zisťuje úspešnosť detí v 1. ročníku základnej školy, ale len 
informatívne v rámci spolupráce so základnými školami v našej mestskej časti 
a sprostredkovanými informáciami od rodičov.  
 
Základné školy 
  
1. stupeň – primárne vzdelávanie 
 
ZŠ Beňovského 

  Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 
SjaL Cj M INV Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy 

Ø  jedn. 
predmet  1,27 1,13 1,22 1,00 1,13 1,12 1,15 

 
ZŠ Nejedlého 

  Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 
SjaL Cj M INV Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy 

Ø  jedn. 
predmet  1,69 1,60 1,65 1,01 1,40 1,41 1,46 
 
ZŠ Pri kríži 

  Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 
SjaL Cj M INV Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy 

Ø  jedn. 
predmet  1,40 1,20 1,30  

1,00 1,15 1,08 1,23 

 
ZŠ Sokolíkova 

  Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 
SjaL Cj M INV Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy 

Ø  jedn. 
predmet  1,25 1,16 1,17 1,01 1,08 1,11 1,05 

 
II. stupeň – sekundárne vzdelávanie 
 
ZŠ Beňovského 

  
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SjaL Cj
1 Cj2 D Ge

o 
OB
N M F Ch B

io 
Tec
h. 

Vy
v 

Hu
v Tšv Nv/

Ev 
Ø triedy 

Ø  jedn. 
predmet. 2,00 1,

95 1,88 1,
74 

2,1
2 

1,2
8 

2,2
5 

2,1
2 

2,3
6 

1,
9 

1,7
8 

1,0
4 

1,0
1 

1,0
5 0 1,75 

 
ZŠ Nejedlého 

  
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SjaL Cj1 Cj2 D Ge
o 

OB
N M F Ch Bi

o Tech. Vy
v 

Hu
v Tšv Nv/

Ev 
Ø 

triedy 
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Ø  jedn. 
predmet. 2,64 2,4

7 
2,1
4 

2,
6 

2,4
3 

1,6
4 

2,
84 

2,6
5 

2,8
4 

2,
36 1,33 1,0

8 
1,0
8 

1,0
0 

1,1
4 2,01 

 
ZŠ Pri kríži 

  
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SjaL Cj1 Cj2 D Ge
o 

OB
N M F Ch Bi

o Tech. Vy
v 

Hu
v Tšv Nv/ 

Ev 
Ø 

triedy 

Ø  jedn. 
predmet. 2,05 1,9

7 
1,8
1 

2,
0
2 

1,9
8 

1,2
4 

2,
56 

2,2
8 

2,2
1 

1,
02 1,89 1,0

4 
1,0
4 

1,0
6 1,0 1,69 

 
ZŠ Sokolíkova 

  
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SjaL Cj1 Cj2 D Ge
o 

OB
N M F Ch Bi

o Tech. Vy
v 

Hu
v Tšv Nv/ 

Ev 
Ø 

triedy 

Ø  jedn. 
predmet. 1,97 2,3

2 
2,0
4 

1,
9
7 

2,0
6 

1,3
9 

2,
35 

2,1
1 

1,8
1 

1,
60 0 0 0 0 0 1,69 

 
G) Výsledky externých meraní – Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 
 
ZŠ Beňovského 

Trieda Počet 
žiakov 

Z toho 
písalo 

M Ø poč. 
bod. v SR 

M Ø poč. 
bod. 

triedy 

M Ø v % 
v SR 

M Ø v 
% triedy 

Sj Ø poč. 
bod. v 

SR 

Sj Ø poč. 
bod. triedy 

Sj Ø v 
% v SR 

Sj Ø v 
% 

triedy 
9. A 19 19 10,93 10,21 54,67 51,05 15,49 14,68 62,00 58,74 

Celkom 19 19 10,93 10,21 54,67 51,05 15,49 14,68 62,00 58,57 
 
ZŠ Nejedlého 

Trieda Počet 
žiakov 

Z toho 
písalo 

M Ø poč. 
bod. v SR 

M Ø poč. 
bod. 

triedy 

M Ø v % 
v SR 

M Ø v 
% triedy 

Sj Ø poč. 
bod. v 

SR 

Sj Ø poč. 
bod. triedy 

Sj Ø v 
% v SR 

Sj Ø v 
% 

triedy 
9. A 26 25 10,93 9,60 54,67 48,00 15,49 15,12 62,00 60,15 

Celkom 26 25 10,93 9,60 54,67 48,00 15,49 15,12 62,00 60,15 
 
ZŠ Pri kríži 

Trieda Počet 
žiakov 

Z toho 
písalo 

M Ø poč. 
bod. v SR 

M Ø poč. 
bod. 

triedy 

M Ø v % 
v SR 

M Ø v 
% triedy 

Sj Ø poč. 
bod. v 

SR 

Sj Ø poč. 
bod. triedy 

Sj Ø v 
% v SR 

Sj Ø v 
% 

triedy 
9. A 19 19 10,93 13,21 54,67 66,05 15,49 16,95 62,00 67,79 
9. B 21 21 10,93 8,43 54,67 42,14 15,49 15,14 62,00 60,57 

Celkom 40 40 10,93 10,70 54,67 53,50 15,49 16 62,00 64,20 
 
ZŠ Sokolíkova 

Trieda Počet 
žiakov 

Z toho 
písalo 

M Ø poč. 
bod. v SR 

M Ø poč. 
bod. 

triedy 

M Ø v % 
v SR 

M Ø v 
% triedy 

Sj Ø poč. 
bod. v 

SR 

Sj Ø poč. 
bod. triedy 

Sj Ø v 
% v SR 

Sj Ø v 
% 

triedy 
9. A 22 20 10,93 14,85 54,67 74,25 15,49 16,50 62,00 66,17 
9. B 23 23 10,93 15,83 54,67 79,13 15,49 19,61 62,00 78,43 

Celkom 45 43 10,93 15,34 54,67 76,86 15,49 18,05 62,00 72,73 
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Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov sa skladalo z dvoch častí. Okrem vedomostného testu 
boli žiaci preverovaní z uplatňovania teoretických vedomostí v praxi. 
 
6. Údaje o počte detí v materských školách 
 
A) Vývoj počtu detí v priebehu školského roka 
 
MŠ Bazovského 
             Stav detí k 15. 09. 2013                              Stav detí k 30. 06. 2014 

  Z nich   Z nich 

trieda Počet detí 
Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD trieda Počet detí 

Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD 

1  16 0 0 0 0 1  17 0 0 0 0 
2  18 0 0 0 0 2  18 0 0 0 0 
3  18 0 0 0 0 3  18 0 0 0 0 
4  18 0 18 0 1 4  18 0 18 3 1 
spolu  70 0 18 0 1 spolu  71 0 18 3 1 
 
MŠ Cabanova 
             Stav detí k 15. 09. 2013                              Stav detí k 30. 06. 2014 

  Z nich   Z nich 

trieda Počet detí 
Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD trieda Počet detí 

Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD 

1 20  0 0 0 0 1 24  0 0 0 0 
2 24  0 0 0 0 2 25  0 0 0 0 
3 25  0 0 0 0 3 25  0 0 0 0 
4 25  0 27 0 4 4 25  0 27 0 4 
spolu 94  0 27 0 4 spolu 99  0 27 0 4 

 
MŠ Damborského 
             Stav detí k 15. 09. 2013                              Stav detí k 30. 06. 2014 

  Z nich   Z nich 

trieda Počet detí 
Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD trieda Počet detí 

Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD 

1  23 0 0 0 0 1  23 0 0 0 0 
2  25 0 0 0 0 2  25 0 0 0 0 
3  25 0 5 0 0 3  25 0 2 0 0 
4  26 0 26 0 3 4  26 0 26 0 3 
spolu  99 0 31 0 3 spolu  99 0 28 0 3 
 
MŠ Galbavého 
             Stav detí k 15. 09. 2013                              Stav detí k 30. 06. 2014 

  Z nich   Z nich 

trieda Počet detí 
Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD trieda Počet detí 

Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD 

1  22 0 0 0 0 1  23 0 0 0 0 
2  24 0 0 0 0 2  25 0 0 0 0 
3  25 0 8 0 0 3  25 0 8 0 0 
4  25 0 25 0 0 4  25 0 25 0 0 
spolu  96 0 33 0 0 spolu  98 0 33 0 0 
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MŠ Ožvoldíkova 
             Stav detí k 15. 09. 2013                              Stav detí k 30. 06. 2014 

  Z nich   Z nich 

trieda Počet detí 
Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD trieda Počet detí 

Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD 

1  20 2 0 0 0 1  21 0 0 0 0 
2  25 0 0 0 0 2  24 0 0 0 0 
3  25 0 8 0 0 3  25 16 16 0 0 
4  26 0 26 0 5 4  25 25 25 0 7 
spolu  96 2 34 0 5 spolu  95 41 41 0 7 
 
MŠ Pekníkova 
             Stav detí k 15. 09. 2013                              Stav detí k 30. 06. 2014 

  Z nich   Z nich 

trieda Počet detí 
Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD trieda Počet detí 

Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD 

1 25  0 0 0 0 1 23  0 23 0 0 
2 26  0 0 0 0 2 24  0 23 0 0 
3 25  0 0 0 0 3 23  0 0 0 0 
4 25  0 24 0 0 4 26  0 0 0 0 
spolu 101  0 24 0 0 spolu 96  0 46 0 0 
 
MŠ Pri kríži 
             Stav detí k 15. 09. 2013                              Stav detí k 30. 06. 2014 

  Z nich   Z nich 

trieda Počet detí 
Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD trieda Počet detí 

Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD 

1  23 0 0 0 0 1  23 0 0 0 0 
2  25 0 0 0 0 2  25 0 0 0 0 
3  25 0 19 0 0 3  25 0 19 0 3 
4  25 0 21 0 5 4  25 0 21 0 6 
spolu  98 0 40 0 5 spolu  98 0 40 0 9 
 
MŠ Sekurisova 
             Stav detí k 15. 09. 2013                              Stav detí k 30. 06. 2014 

  Z nich   Z nich 

trieda Počet detí 
Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD trieda Počet detí 

Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD 

1  24 0 0 0 0 1  23 0 0 0 0 
2  24 0 0 0 0 2  24 0 1 0 0 
3  23 0 3 0 0 3  22 0 22 0 0 
4  25 0 25 0 3 4  22 0 22 0 3 
spolu  96 0 28 0 3 spolu  91 0 45 0 3 
 
MŠ Švantnerova 
             Stav detí k 15. 09. 2013                              Stav detí k 30. 06. 2014 

  Z nich   Z nich 

trieda Počet detí 
Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD trieda Počet detí 

Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD 

1 23  0 0 0 0 1 23  0 0 0 0 
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2 25  0 0 0 0 2 24  0 0 0 0 
3 24  0 18 0 1 3 24  0 18 0 0 
4 25  0 18 0 0 4 25  0 16 0 2 
spolu 96  0 36 0 1 spolu 96  0 34 0 0 
 
MŠ Ušiakova 
             Stav detí k 15. 09. 2013                              Stav detí k 30. 06. 2014 

  Z nich   Z nich 

trieda Počet detí 
Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD trieda Počet detí 

Do 
3 r. 5 roč. ŠVVP OŠD 

1  22 0 0 0 0 1 24  0 0 0 0 
2  23 0 0 0 0 2 23  0 0 0 0 
3  24 0 3 0 0 3 23  0 21 0 2 
4  24 0 21 0 3 4 23  0 0 0 2 
spolu  93 0 24 0 3 spolu 93  0 21 0 4 
 
B) Počet detí  
 
MŠ Bazovského 
zostávajúcich z min. šk. r: 53 
prijatých do MŠ: 17 
neprijatých do MŠ: 9 
odchádzajúcich do ZŠ: 15 
odložená školská dochádz.: 3 
 
MŠ Cabanova 
zostávajúcich z min. šk. r: 73 
prijatých do MŠ: 22 
neprijatých do MŠ: 26 
odchádzajúcich do ZŠ: 27 
odložená školská dochádz.: 4 
 
 
MŠ Damborského 
zostávajúcich z min. šk. r: 0 
prijatých do MŠ: 31 
neprijatých do MŠ: 18 
odchádzajúcich do ZŠ: 28 
odložená školská dochádz.: 0 
 
MŠ Galbavého 
zostávajúcich z min. šk. r: 66 
prijatých do MŠ: 22 
neprijatých do MŠ: 0 
odchádzajúcich do ZŠ: 27 
odložená školská dochádz.: 6 
 
MŠ Ožvoldíkova 
zostávajúcich z min. šk. r: 68 
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prijatých do MŠ: 25 
neprijatých do MŠ: 15 
odchádzajúcich do ZŠ: 27 
odložená školská dochádz.: 7 
 
MŠ Pekníkova 
zostávajúcich z min. šk. r: 70 
prijatých do MŠ: 31 
neprijatých do MŠ: 0 
odchádzajúcich do ZŠ: 9 
odložená školská dochádz.: 0 
 
MŠ Pri kríži 
zostávajúcich z min. šk. r: 67 
prijatých do MŠ: 30 
neprijatých do MŠ: 36 
odchádzajúcich do ZŠ: 31 
odložená školská dochádz.: 9 
 
MŠ Sekurisova 
zostávajúcich z min. šk. r: 68 
prijatých do MŠ: 28 
neprijatých do MŠ: 36 
odchádzajúcich do ZŠ: 35 
odložená školská dochádz.: 2 
 
MŠ Švantnerova 
zostávajúcich z min. šk. r: 58 
prijatých do MŠ: 37 
neprijatých do MŠ: 23 
odchádzajúcich do ZŠ: 34 
odložená školská dochádz.: 2 
 
MŠ Ušiakova 
zostávajúcich z min. šk. r: 77 
prijatých do MŠ: 18 
neprijatých do MŠ: 18 
odchádzajúcich do ZŠ: 23 
odložená školská dochádz.: 4 
 
C) Počet detí umiestnených v MŠ s trvalým bydliskom mimo regiónu MČ - celkovo 
 

počet detí  

SPOLU Lamač Karlova Ves 
D. N. 
Ves     Iné 

1 6 1 4 12 
 
7. Dochádzka žiakov základnej školy a detí materskej školy 
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A) Základné školy 
 
     Počet vymeškaných hodín je vysoký. Hlavným dôvodom vymeškávania sú návštevy 
žiakov u lekára a chorobnosť. O počte vymeškaných hodín pedagógovia pravidelne informujú 
zákonných zástupcov dieťaťa na triednych aktívoch, osobitým spôsobom sa sleduje 
neospravedlnené vymeškávanie na vyučovaní. 
Opatrenia, ktoré prijali základné školy pre zlepšenie dochádzky žiakov:  

- zintenzívniť spoluprácu s rodičmi žiakov,  
- dôsledne žiadať, aby rodič ospravedlnil žiaka písomne alebo telefonicky načas a tak 

zabrániť nárastu neospravedlnených hodín. 
 

Základná Vymeškané hodiny  

škola celkom ospravedlnené neospravedlnené 

Beňovského 37828 37827 1 

Nejedlého 24684 23991 693 

Pri kríži 44889 44836 53 

Sokolíkova 37529 37286 243 

c e l k o m 144930 143940 990 

 
B) Materské školy 
 

Materská                                      Dochádzka detí do MŠ v %     

 škola Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apríl Máj Jún v % 

Bazovského 80 73 67 59 63 47 59 50 75 65 63 

Cabanova 74 74 74 73 74 59 73 73 75 68 72 

Damborského 71 65 69 56 68 52 78 73 73 82 69 

Galbavého 66 60 57 52 65 64 70 72 74 73 65 

Ožvoldíkova 81 66 70 64 77 59 59 71 62 74 68 

Pekníkova 61 56 59 38 61 57 62 59 31 48 57 

Pri kríži 79 68 77 72 80 64 66 78 80 73 74 

Sekurisova 76 74 72 69 82 59 80 79 83 78 75 

Švantnerova 78 71 80 77 79 59 75 73 69 73 73 

Ušiakova 72 71 70 51 66 52 59 70 74 69 65 

Celkom 74 68 70 61 72 57 68 70 70 70 66 
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8. Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2013/2014 
 
 Vyučovacie predmety na základných školách sa vyučovali podľa učebných osnov 
a vzdelávacích štandardov. Používaná bola doplnková literatúra a učebnice, názorné 
pomôcky, publikácie, atlasy, mapy, tematické tabule, žiacke časopisy, metodické materiály.  
 Vo vyučovaní bol uplatňovaný komunikatívno-poznávací princíp, rozvoj 
samostatnosti a tvorivosti. V jazykovej príprave bola zvýšená pozornosť venovaná rozvoju 
čitateľskej gramotnosti, čítaniu s porozumením, počúvaniu a rozvoju slovnej zásoby. Zároveň 
bol využívaný potenciál školskej knižnice, odborných učební, multimediálnych učební, 
jazykových laboratórií a športového areálu. 
 Uplatňovali sa metódy a formy práce vedúce k získaniu trvalých vedomostí. Dôsledne 
bola realizovaná výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova, ochrana 
človeka a prírody, preventívne programy cielené na elimináciu závislostí, sexuálneho násilia, 
fyzického a psychického týrania, šikanovania.  
 Organizované boli návštevy hodnotných kultúrnych podujatí, výstav. Žiaci pod 
vedením pedagógov absolvovali kvalitné exkurzie, školy v prírode, a školské výlety. 
 
Uplatňované učebné plány v jednotlivých základných školách: 
 
ZŠ Beňovského: 
 
1. stupeň 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

1. 1. A, B  ŠkVP so zameraním na                       
ANJ, SJL, INF a TEV 

2. 2. A, B, C 
 

ŠkVP so zameraním na                       
ANJ, SJL, TEV  

3. 3. A, B 
 

ŠkVP so zameraním na                       
MAT, SJL,  TEV 

4. 
 

4. A, B 
 

ŠkVP so zameraním na                       
MAT, SJL,  PRI  

 
2. stupeň 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 
5. 5.A, B ŠkVP so zameraním na cudzie jazyky, 

MAT, TPP 
6. 6. A, B  ŠkVP so zameraním na cudzie jazyky, 

SJL, MAT, BIO, INF 
7. 7. A ŠkVP so zameraním na cudzie jazyky, 

SJL, MAT, BIO 
 7. B ŠkVP so zameraním na cudzie jazyky, 

MAT, DEJ, INF 
8. 8. A, B ŠkVP so zameraním na cudzie jazyky, 

MAT, DEJ, INF 
9. 9. A ŠkVP so zameraním na cudzie jazyky, 

MAT, SJL, INF 
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ZŠ Nejedlého: 
1. stupeň 

Ročník  Trieda Uplatňované učebné plány 

1. 
 

1. A, B 
 

ŠkVP ISCED 1 rozšírenie 
a prehlbovanie obsahu predmetov 

SJL, ANJ, PDA 

2. 
 

2. A, B 
 

ŠkVP ISCED 1 rozšírenie 
a prehlbovanie obsahu predmetov SJL, 

ANJ, VYV 

3. 
 

3. A, B 
 

ŠkVP ISCED 1 rozšírenie 
a prehlbovanie obsahu predmetov SJL, 

PRI, MAT 

4. 4. A, B 

ŠkVP ISCED 1 rozšírenie 
a prehlbovanie obsahu predmetov SJL, 

PRI, VLA, MAT 
  

 
2. stupeň 

Ročník  Trieda Uplatňované učebné plány 
 

5. 
 

 
5. A 

ŠkVP ISCED 2 rozšírenie a prehlbovanie 
obsahu predmetov  

ANJ, NEJ,  GEO, INF, MAT 
 

6. 
 

6. A 
ŠkVP ISCED 2 rozšírenie a prehlbovanie 

obsahu predmetov  
SJL, ANJ, NEJ, BIO,DEJ, GEO, INF 

 
7. 

 
7. A 

ŠkVP ISCED 2 rozšírenie a prehlbovanie 
obsahu predmetov  

SJL, ANJ, NEJ, BIO,  INF, MAT 
 

8.  
 

8.A 
ŠkVP ISCED 2 rozšírenie a prehlbovanie 

obsahu predmetov  
   NEJ, BIO, DEJ, GEO, MAT, VUM 

9. 9. A ŠkVP ISCED 2 rozšírenie a prehlbovanie 
obsahu predmetov 

 NEJ, BIO, GEO,OBN, MAT, FIG 
 
ZŠ Pri kríži: 
1. stupeň 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 
1. 1. A, B, C, D ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 
2. 2. A, B, C, D ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 
3. 3. A, B, C ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 

4. 4. A, B, C ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 
 
2. stupeň 

Ročník Trieda  Uplatňované učebné plány 
5. 5. A, B, C ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 

6. 6. A, B ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 

7. 7. A, B ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 
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8. 8. A, B ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 

9. 9. A, B ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 
 
ZŠ Sokolíkova: 
1. stupeň 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

1. 1. A, B, C 
 

ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 1 

2. 2. A, B, C, D 
 

ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 1 

3. 3. A, B, C 
 

 
ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 1 

4. 4. A, B, C 
 

ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 1 

 
2. stupeň 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

5. 5. A, B, C 
 

ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 2 

6. 6. A, B 
 

ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 2 

7. 7. A, B, C 
 

 
ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 2 

8. 8. A, B 
 

 
ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 2 

9. 9. A, B ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 2 

 
9. Údaje o fyzickom počte zamestnancov ZŠ a MŠ  ku dňu 30. 06. 2014 
 Pedagogický zbor tvorí stabilizovaný kolektív kvalifikovaných pedagogických 
a odborných zamestnancov. Spĺňajú podmienky odbornosti a osobitný kvalifikačný 
predpoklad. Kvalifikáciu si priebežne dopĺňajú ďalšími vzdelávacími aktivitami i formou 
celoživotného vzdelávania. Veková štruktúra zamestnancov je vyvážená, t.j. zabezpečuje 
odovzdávanie praktických i teoretických skúseností. Učiteľský zbor je s väčšinovou prevahou 
žien. 
  ZŠ Beňovského    

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 
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Zamestnanci ZŠ - spolu 46 Zamestnanci ŠKD 6 
Z toho PZ 26 Z toho PZ 6 
Z počtu PZ  Z počtu PZ  
- kvalifikovaní 25 - kvalifikovaní 6 
- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 
- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 
- školský špeciálny pedagóg 1   
Z toho NZ 14   
Z počtu NZ    
- školský psychológ 0   
- upratovačky 5   
- ostatní (ekonóm, mzdár, atď.) 3   
Zariadenie školského stravovania ZŠS 6   
Spolu počet zamestnancov ZŠ + ŠKD + ZŠS 46 
Z celkového počtu zamestnancov školy počet PZ 32 
 
ZŠ Nejedlého 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 
Zamestnanci ZŠ - spolu 31 Zamestnanci ŠKD 4 
Z toho PZ 17 Z toho PZ 4 
Z počtu PZ  Z počtu PZ  
- kvalifikovaní 17 - kvalifikovaní 3 
- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 1 
- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 
Z toho NZ 6   
Z počtu NZ    
- školský psychológ 0   
- školský špeciálny pedagóg 1   
- upratovačky 3   
- ostatní (ekonóm, mzdár, atď.) 2   
Zariadenie školského stravovania ZŠS 5   
Spolu počet zamestnancov ZŠ + ŠKD + ZŠS 31 
Z celkového počtu zamestnancov školy počet PZ 17 
 
ZŠ Pri kríži 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 
Zamestnanci ZŠ - spolu 59 Zamestnanci ŠKD 10 
Z toho PZ 34 Z toho PZ 10 
Z počtu PZ  Z počtu PZ  
- kvalifikovaní 34 - kvalifikovaní 9 
- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 1 
- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 
Z toho NZ 15   
Z počtu NZ    
- školský psychológ 1   
- školský špeciálny pedagóg 0   
- upratovačky 4   
- ostatní (ekonóm, mzdár, atď.) 10   
Zariadenie školského stravovania ZŠS 8   
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Spolu počet zamestnancov ZŠ + ŠKD + ZŠS 59 
Z celkového počtu zamestnancov školy počet PP 44 
 
ZŠ Sokolíkova 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 
Zamestnanci ZŠ - spolu 44 Zamestnanci ŠKD 10 
Z toho PZ 34 Z toho PZ 10 
Z počtu PZ  Z počtu PZ  
- kvalifikovaní 43 - kvalifikovaní 10 
- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní  
- dopĺňajú si vzdelanie 1 - dopĺňajú si vzdelanie  
Z toho NZ 10   
Z počtu NZ 0   
- školský psychológ 0   
- školský špeciálny pedagóg 0   
- upratovačky, školník, vrátnik 7   
- ostatní (ekonóm, mzdár, atď.) 3   
Zariadenie školského stravovania ZŠS 0 ZŠS - Právny subjekt  
Spolu počet zamestnancov ZŠ + ŠKD  54 
Z celkového počtu zamestnancov školy počet PP 44 
 
Materské školy 
 
MŠ Bazovského 

 
MŠ Cabanova 

    Materská  škola   počet      Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 13 zamestnanci ŠJ 2 
 
    z toho PP  

   
 

-  kvalifikovaní 8               
-  nekvalifikovaní     0   
-  dopĺňajú  si  vzdelanie 0               
 
   z toho  NP   

5  
 

 
 

   z počtu  NP    
- školský  psychológ  0   
- špeciálny pedagóg 0   
- upratovačky 2   

 
- ostatní /školník, atď./ 1   
Spolu počet zamestnancov  MŠ a ŠJ 13 
Z celkového  počtu  zamestnancov MŠ 
                    počet  PP 

8 

    Materská  škola   počet      Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 13 zamestnanci ŠJ 2 
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MŠ Damborského 

 
MŠ Galbavého 

 
    z toho PP  

   
 

-  kvalifikovaní 8               
-  nekvalifikovaní     0   
-  dopĺňajú  si  vzdelanie 0               
 
   z toho  NP   

  
 

 
 

   z počtu  NP    
- školský  psychológ  0   
- špeciálny pedagóg 0   
- upratovačky 2   

 
- ostatní /školník, atď./ 1   
Spolu počet zamestnancov  MŠ a ŠJ 13 

 Z celkového  počtu  zamestnancov MŠ 
                    počet  PP 

8 

    Materská  škola   počet      Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 14 zamestnanci ŠJ 3 
    z toho PP     

 
-  kvalifikovaní 8               
-  nekvalifikovaní     0   
-  dopĺňajú  si  vzdelanie 0               
 z toho  NP     

 
 

 
   z počtu  NP    
- školský  psychológ  0   
- špeciálny pedagóg 0   
- upratovačky 2   
- ostatní /školník, atď./ 1   
Spolu počet zamestnancov  MŠ a ŠJ 14 
Z celkového  počtu  zamestnancov MŠ 
                    počet  PP 

8 

    Materská  škola   počet      Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 14 zamestnanci ŠJ 3 
 
    z toho PP  

8   
 

-  kvalifikovaní 8               
-  nekvalifikovaní     0   
-  dopĺňajú  si  vzdelanie 0               
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MŠ Ožvoldíkova 

 
MŠ Pekníkova 

 
   z toho  NP   

6  
 

 
 

   z počtu  NP    
- školský  psychológ  0   
- špeciálny pedagóg 0   
- upratovačky 2   
- ostatní /školník, atď./ 1   
Spolu počet zamestnancov  MŠ a ŠJ 14 
Z celkového  počtu  zamestnancov MŠ 
                    počet  PP 

8 

    Materská  škola   počet      Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 14 zamestnanci ŠJ 3 
 
    z toho PP  

8   
 

-  kvalifikovaní 8               
-  nekvalifikovaní     0   
-  dopĺňajú  si  vzdelanie 0               
 
   z toho  NP   

6  
 

 
 

   z počtu  NP    
- školský  psychológ  0   
- špeciálny pedagóg 0   
- upratovačky 2   
- ostatní /školník, atď./ 1   
Spolu počet zamestnancov  MŠ a ŠJ 14 
Z celkového  počtu  zamestnancov MŠ 
                    počet  PP 

8 

    Materská  škola   počet      Školská jedáleň počet 

zamestnanci  MŠ - spolu 11 zamestnanci ŠJ - 
 
    z toho PP  

8   
 

-  kvalifikovaní 8               
-  nekvalifikovaní     0   
-  dopĺňajú  si  vzdelanie 0               
 
   z toho  NP   

3  
 

 
 

   z počtu  NP    
- školský  psychológ  0   
- špeciálny pedagóg 0   
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MŠ Pri kríži 

 
MŠ Sekurisova 

- upratovačky 2   
 

- ostatní /školník, atď./ 1   
Spolu počet zamestnancov  MŠ a ŠJ 11 
Z celkového  počtu  zamestnancov MŠ 
                    počet  PP 

8 

    Materská  škola   počet      Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 13 zamestnanci ŠJ 2 
 
    z toho PP  

8   
 

-  kvalifikovaní 8               
-  nekvalifikovaní     0   
-  dopĺňajú  si  vzdelanie 0               
 
   z toho  NP   

3  
 

 
 

   z počtu  NP    
- školský  psychológ  0   
- špeciálny pedagóg 0   
- upratovačky 2   

 
- ostatní /školník, atď./ 1   
Spolu počet zamestnancov  MŠ a ŠJ 13 

Z celkového  počtu  zamestnancov MŠ 
                    počet  PP 

8 

    Materská  škola   počet      Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 14 zamestnanci ŠJ 3 
 
    z toho PP  

8   
 

-  kvalifikovaní 8               
-  nekvalifikovaní     0   
-  dopĺňajú  si  vzdelanie 0               
 
   z toho  NP   

3  
 

 
 

   z počtu  NP 0   
- školský  psychológ  0   
- špeciálny pedagóg 0   
- upratovačky 2   

 
- ostatní /školník, atď./ 1   
Spolu počet zamestnancov  MŠ a ŠJ 14 
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MŠ Švantnerova 

 
MŠ Ušiakova 

 

Z celkového  počtu  zamestnancov MŠ 
                    počet  PP 

8 

    Materská  škola   počet      Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 13 zamestnanci ŠJ 2 
 
    z toho PP  

8   
 

-  kvalifikovaní 8               
-  nekvalifikovaní     0   
-  dopĺňajú  si  vzdelanie 0               
 
   z toho  NP   

3  
 

 
 

   z počtu  NP    
- školský  psychológ  0   
- špeciálny pedagóg 0   
- upratovačky 2   

 
- ostatní /školník, atď./ 1   
Spolu počet zamestnancov  MŠ a ŠJ 13 

Z celkového  počtu  zamestnancov MŠ 
                    počet  PP 

8 

    Materská  škola   počet      Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 13 zamestnanci ŠJ 2 
 
    z toho PP  

8   
 

-  kvalifikovaní 8               
-  nekvalifikovaní     0   

-  dopĺňajú  si  vzdelanie 0               
 
   z toho  NP   

3  
 

 
 

   z počtu  NP    
- školský  psychológ  0   
- špeciálny pedagóg 0   
- upratovačky 2   

 
- ostatní /školník, atď./ 1   
Spolu počet zamestnancov  MŠ a ŠJ 13 
Z celkového  počtu  zamestnancov MŠ 
                    počet  PP 

8 
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10. Odbornosť vyučovania  v ZŠ a MŠ v školskom roku 2013/2014 – počet učiteľov 
neodborne vyučujúcich daný predmet 
 
ZŠ Beňovského 
Predmet Počet učiteľov neodborne  

vyučujúcich daný predmet 
Anglický jazyk 3 
Informatická výchova/Informatika 2 
Technika/Svet práce 2 
Etická výchova 1 
Výtvarná výchova 3 
Občianska náuka 3 
Biológia 3 
  
ZŠ Nejedlého 
Predmet Počet učiteľov neodborne  

vyučujúcich daný predmet 
-  0 
  
ZŠ Pri kríži 
Predmet Počet učiteľov neodborne  

vyučujúcich daný predmet 
Anglický jazyk 5 
 
ZŠ Sokolíkova 
Predmet Počet učiteľov neodborne  

vyučujúcich daný predmet 
Občianska náuka 2 
Etická výchova 3 
Informatika 1 
Výtvarná výchova 1 
Nemecký jazyk 1 
  
b) Odbornosť vyučovania v materských školách 
V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
máme všetkých pedagógov odborne vyučujúcich. 
 
11. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ 
 
 Celoživotné vzdelávanie učiteľov sa podporuje v plnej miere. Na školách je 
vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov, na základe ktorého majú možnosť sa vzdelávať a dopĺňať si celoživotné 
vzdelávanie. 
 Poznatky získané po absolvovaní všetkých školení, seminárov, kurzov a účastiach na 
konferenciách pedagógovia našich základných škôl a školských zariadení zúročujú nielen pre 
vlastné potreby, ale najmä v rámci využívania inovatívnych metód vo vyučovaní, na tvorbu 
nových aktivít, podujatí a projektov ako aj v rámci vlastného kariérneho rastu. 
 
Ďalšie vzdelávania pedagógov materských škôl: 
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- adaptačné vzdelávanie 
- Grafomotorika  
- Vysokoškolské štúdium v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika 
- Vysokoškolské štúdium v študijnom programe Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 
- Plánovanie a realizácia výučby v zmysle ISCED 0  
- Koncipovanie projektu, celonárodný projekt 
- Predprimárna edukácia v podmienkach súčasnej reformy  
 
Ďalšie vzdelávania pedagógov základných škôl: 
- Špecializačné inovačné štúdium, adaptačné vzdelávanie 
- Atestačné štúdium na druhú kvalifikačnú skúšku 
- Rozširujúce štúdium, celonárodný projekt 
- Jednorazové prednášky 
- Štátna jazyková škola 
- Funkčné vzdelávanie 
- Kurzy, semináre 
       
12. Údaje o aktivitách a prezentácii ZŠ a MŠ na verejnosti   
 
     Prostredníctvom aktivít si deti a žiaci rozšírili vedomosti získané v školskom zariadení 
a v škole počas vyučovacích hodín, zároveň rozvinuli viaceré schopnosti a zručnosti. Aktivity 
boli zamerané na dopravnú výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, primárnu 
prevenciu drogových závislostí, euro občianstvo, zvyšovanie národného povedomia, atď. 
Týmito aktivitami sa prehlbovalo výchovné pôsobenie na žiakov. Využili sa teoretické 
vedomosti v praktických činnostiach. 
     Aktivity a akcie sa organizujú na základe ročného plánu. V prípade zaujímavej ponuky 
sa akcie aktuálne dopĺňajú. Do aktivít sa zapájajú všetci pedagogickí zamestnanci, či už 
nacvičením detského programu, výzdobou interiéru, nákupom hračiek a darčekov, konečnou 
organizáciou. 
 
ZŠ Beňovského 
Údaje o aktivitách organizovaných ZŠ: 

- Jesenný školský projekt: „Tvoríme s fantáziou – čaro jesene“ 
- EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV – aktivity na získavanie zručností v cudzích jazykoch 
- Základný a zdokonaľovací plavecký výcvik 
- Dopravná výchova na dopravnom ihrisku 
- Beseda o M. R. Štefánikovi 
- ŠARKANIÁDA 
- Príprava programu k podujatiu „ÚCTA K STARŠÍM“ – Matica Slovenská 
- Prezentácia obľúbených kníh – podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc 
- Psychologické testy pre žiakov k voľbe povolania 
- Mikulášska nádielka na ZŠ Beňovského 1 
- Fotografovanie na kalendáre – Vianoce, koncoročné fotografovanie 
- Výchovný koncert 
- Vianočný projekt: „Vianočný sen“ 
- Vianočná akadémia  
- Vianočné besiedky na prvom stupni ZŠ 
- Vianočné zvyky a tradície 
- Vianočná Bratislava - návšteva vianočných trhov na Hlavnom nám. v Bratislave –

regionálna výchova 
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- Exkurzie: do prírodovedného múzea vo Viedni a Bratislave, včelín – Devínska Nová 
Ves, hvezdáreň Hlohovec, farma ABELAND Lozorno,  

- Výlety – Lednice, Topoľčianky, Vysoké Tatry 
- Otvorené vyučovacie hodiny v triedach I.A, I.B, I.C pre deti z MŠ 
- Deň otvorených dverí pre rodičov, deti z MŠ 
- Karneval pre žiakov 1. stupňa, rodičov, deti z MŠ 
- Trieda predstavuje vybranú knihu – školská aktivita k mesiacu marec – „Mesiac 

knihy“ 
- Workshopy pre žiakov na elimináciu negatívnych sociálno-patologických javov 
- Workshopy pre žiakov zamerané na medziľudské vzťahy a sociálne zručnosti 
- Workshopy pre žiakov zamerané na schopnosti vedieť sa učiť 
- Jarný projekt: „Kúzla a čary jari“ 
- Organizácia výletov, exkurzií, škôl v prírode 
- Deň detí na ZŠ Beňovského – zábavné, súťažné dopoludnie – za sponzorského 

príspevku BAT 
- Priebežne počas celého školského roka spolupráca s MŠ Damborského, MŠ 

Bazovského a MŠ Bilíkova, ktoré boli na vyučovacích hodinách v 1. ročníku  
- Koncoročné fotografovanie tried 

 
Údaje o aktivitách, do ktorých sa ZŠ zapojila: 

- Svetový deň ústneho zdravia – „5 krokov k zubom bez zubného kazu“ 
- Svetový dentálny deň v Inchebe 
- Olompiáda – zapojenie sa do projektu s cieľom separovať odpad a návšteva ZOO 

v rámci projektu 
- Tvorivé dielne v Dome kultúry 
- Nov výskumníkov 
- „Záložka spája školy“ – účasť v projekte, partnerská škola ZŠ Vígľaš 
- KOMPARO – predbežné testovanie prihlásených žiakov 9. roč., žiakov 4. ročníka 
- iBobor – internetová online súťaž pre žiakov 3. – 9. ročníka 
- Bienále ilustrácie Bratislava 
- BIBIANA – tvorivé dielne – tvorba gobelínov 
- Besedy – Dalkia – téma Lesy 
- Návštevy bábkového divadla, Slovenského národného divadla, divadelné predstavenia 

v Dome kultúry, divadelných predstavení v anglickom jazyku,  
- Návštevy - Bibiany, Bibliotéky, Flóry, Slovenskej národnej galérie, Prírodovedného 

múzea, Múzea školstva a pedagogiky, Pálfyho paláca, Dopravného múzea, Botanickej 
záhrady, ZOO, Historického múzea, Múzea dejín Bratislavy, Mirbachovho paláca, 
Bratislavského hradu 

- Projekt Deti deťom – „Neviditeľné deti“ 
- Zapojenie sa do súťaží: MAKSÍK, MATEMATICKÝ KLOKAN, VŠETKOVEDKO 
- Projekt Správaj sa normálne v 5. ročníku 
- Zapájanie sa do predmetových olympiád -  SJL, MAT, BIO, GEO, CHEM, DEJ, ANJ, 

Matematická olympiáda PANGEA 
- Zapájanie sa do športových súťaží v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
- Zapájanie sa do súťaží: Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda,  
- Zapájanie sa do umeleckých súťaží 
- Zapájanie sa do ostatných športových súťaží - Beh mladých Dúbravčanov, postupové 

kolá v kolektívnych športoch (florbal, futbal, streľba zo vzduchovky,  atletika, 
vybíjaná, volejbal) 
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- Zapojenie sa do súťaží: výtvarný salón VIČ Slovinsko, Basic – literárna súťaž: 
Bratislava, moje mesto; Dalkia – Lesy 

- ČAS PREMIEN - program pre žiakov 6, 8. a 9. ročníka 
- Deň narcisov – pravidelná zbierka v škole a spolupráca s SČK v Dúbravke a Ligou 

proti rakovine. 
- Spoluorganizácia súťaží: Národná cyklistická súťaž o pohár Antona Tkáča, Cezpoľný 

beh, Orientačný beh, Geografická olympiáda, Matematická olympiáda, Majstrovstvá 
Dúbravky vo florbale 

- Zapojenie sa do projektu OLOMPIÁDA – zber plastov a papiera 
- Projekt – „TINO – pátrač Dúbravky“, „TINO – bratislavské fontány“ 
- Ukážky z kynológie 
- Vystúpenie Kytice Matice -  v spolupráci s Maticou Slovenskou 
- Tancom ku zdraviu – Svetový deň pohybom ku zdraviu 

 
Uviesť význam, dopad týchto akcií na školu: 

Prostredníctvom uvedených aktivít si žiaci rozšírili vedomosti získané v škole počas 
vyučovacích hodín a rozvinuli viaceré schopnosti a zručnosti. Pomocou uvedených aktivít 
a činností sme u žiakov rozvíjali kľúčové kompetencie, komunikačné zručnosti, kompetencie 
naučiť učiť sa, sociálne a občianske kompetencie, vnímať kultúrne hodnoty. Aktivity boli 
zamerané na dopravnú výchovu, environmentálnu výchovu, výchovu k manželstvu 
a rodičovstvu, športovú prípravu a zdravý životný štýl, primárnu prevenciu drogových 
závislostí, euroobčianstvo, zvyšovanie národného povedomia, regionálnu výchovu, výchovu 
k bezpečnosti na internete. Aktivitami sme prehlbovali výchovné pôsobenie na žiakov. 
Zamerali sme sa na využitie teoretických vedomostí v praktických činnostiach. Tiež sme sa 
jednotlivými aktivitami zamerali na tvorivé a zmysluplné využitie voľného času.  
 
ZŠ Nejedlého 

Deň športu iBobor  
Športové súťaže Klokan – medzinárodná súťaž v matematike 
Dúbravka moja Geografická olympiáda 
Slávik Slovenska Pikopretek 
Záložka spája školy Pytagoriáda 
Hviezdoslavov Kubín Matematická olympiáda 
Školský časopis Medzinárodný deň školských knižníc 
Šaliansky Maťko Deň narcisov 
Týždeň zdravej výživy Dejepisná olympiáda 
Deň otvorených dverí Noc v školskej knižnici 
Deň jabĺk Modrá škola 
Zelená škola Popoludnie so Zelenou školou 
Deň bez odpadu Spolupráca s miestnym odborom Matice 

slovenskej 
Otvorenie Street Workout-u v areáli 
Pekníčka 

Spolupráca s Ligou proti rakovine 

Otvorenie dopravného ihriska Vianočná burza 
Marec- mesiac knihy Zber papiera 
Veľkonočné tvorivé dielne Tvorivé dielne s predškolákmi 
Účasť na združeniach rodičov 
predškolákov v MŠ 

Publikačná činnosť v Dúbravských novinách 
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ZŠ Pri kríži 
Akcie realizované učiteľmi a žiakmi počas školského roka: 
 

1. Výchova k manželstvu a rodičovstvu – v tejto oblasti žiaci nadväzovali na rôzne 
ľudové zvyky a tradície, usporiadali sme besiedky s rodičmi a starými rodičmi, 
prebehli vianočné besiedky vo všetkých triedach spojené s vianočnými trhmi: 

• Besiedky: „Našim starým rodičom s láskou a úctou“ a S láskou a úctou našim 
starkým“ 

• Mikuláš na škole 
• Vianočný výchovný koncert 
• Vianoce Pri kríži 
• Vianočné besiedky spojené s vianočnou burzou a tvorivými dielňami 
• Návšteva Vianočných trhov v Bratislave 
• Valentínska pošta 
• Deň matiek 
• Besiedky na rozlúčku so školou 
• Besedy: Ako povedať nie (sekty), Človek v ohrození (ľudské práva), 

Protidrogová prevencia, O alkohole, 
• Detský čin roka 

 
2. Mediálna a multikultúrna výchova – táto oblasť bola zameraná na spevácke súťaže 

v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Deti vypracovávali projekty v PowerPointe, 
Postery, pracovali s portálom www.bezkriedy.sk, kde vypracovávali domáce úlohy a i. 
tiež využívame portál www.datakabinet.sk. 

• Veľký čitateľský maratón 
• Projekt Orava, týždeň hlasného čítania 
• Equiteatro – História Bratislavy, Michalská veža, Za tajomstvami mesta, 

Rolandova fontána 
• Pytagoriáda 
• Návšteva a vyučovanie v školskej knižnici 
• Besedy o knihách 
• Práca školského parlamentu 
• Vydávanie školského časopisu 
• Valentínska pošta 
• Výchovné koncerty 
• SuperStar: spevácka súťaž v anglickom jazyku 
• Výtvarné súťaže: Vesmír očami detí, Vlastná tvorba bratislavských žiakov, 

detský hrdina v románoch, môj obľúbený komiks, Fantazy literatúra, Kráľ 
Svätopluk, Voda, súčasť života, Cezhraničná spolupráca mojimi očami 

• Relácie školského rozhlasu: Našim milým starkým, Mikuláš, Vianoce 

 
3. Dopravná výchova – celý prvý stupeň aj v tomto školskom roku absolvoval 

 vlastivedné vychádzky, počas ktorých sme si opakovali aj povinnosti chodca 
a dopravné značky. 

• Policajti – psovodi v ŠvP: ukážky ich práce so štvornohými pomocníkmi 
 

http://www.bezkriedy.sk
http://www.datakabinet.sk
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4. Ochrana života a zdravia 
• Beh mladých Dúbravčanov 
• Prednášky a aktivity pod vedením psychologičiek (z CPPPaP Fedákova ul.) 

o na podporu správnych návykov a sebaovládania sa v školskom prostredí 
o Teambuilding pre žiakov novovzniknutých tried 
o protidrogová prevencia 
o prednáška o alkohole 

• Návšteva soľnej jaskyne 
• Minibasketshow – (1. miesto) 
• Exkurzie u hasičov, Hasičská stanica na Saratovskej ul. 
• Hasiči v ŠvP – prednáška o ich práci a prevencii požiarov 
• Požiarne cvičenie, opustenie školy pri ohrození požiarom 
• Deň narcisov 
• Branné cvičenie a Didaktické hry v prírode 
• Lyžiarsky a snowboardový kurz 
• Futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy, športový deň 
• Zážitkové hodiny v CVČ Klokan 

 
5. Osobnostný a sociálny rozvoj – v tejto oblasti bolo tiež veľa aktivít. Žiaci absolvovali 

rôzne divadelné predstavenia, výchovné koncerty, zážitkové čítanie v školskej 
knižnici, otvorené hodiny, besedy o knihách, tvorivé dielne, Hviezdoslavov Kubín, 
Šaliansky Maťko, školské výlety, Školy v prírode. 

• Jesenná, zimná, veľkonočná a letná výzdoba tried a chodieb. (zapojení žiaci) 
• Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov 1. a 2. ročníka 
• Divadelné predstavenia: Čarodejník z krajiny Oz, Bajaja, Červená čiapočka, 

Pipi, dlhá pančucha, Opice z našej police, 
• Jazda historickou električkou po Starom meste 
• Vystúpenie pre dôchodcov z Dúbravky na MÚ 
• Účasť na šachovom turnaji 
• Pytagoriáda 
• Deň otvorených dverí 
• Imatrikulácia prvákov 
• Pasovanie za princezné a rytierov – čitateľov 
• Výchovný koncert: Vianočné skladby v kostole, Prezentácia Pegas 
• Besedy o knihách: Čarovné dobroty so spisovateľkou Katarínou Petkaničovou, 

Vodníkove zlaté kačky so spisovateľom Petrom Glockom a ilustrátorom 
Martinom Kellenbergerom, 

• Toto čítam ja: projekt zameraný na prehĺbenie záujmu o čítanie 
• Zážitkové čítanie v knižnici: Čítanie pravidiel a organizačných pokynov pri 

návšteve žiaka v knižnici, O Guľkovi Bombuľkovi, Rozprávky o vodníkoch, 
Rozprávky Pavla Dobšinského, Vodníkove zlaté kačky, 

• Otvorené hodiny pre škôlkárov 
• Čítanie pre škôlkárov 
• Čítanie pre prvákov 
• Otvorené hodiny pre rodičov: Prvé slová 
• Strašidelné učenie 
• Olympijské hry: týždeň aktivít zameraných na spoluprácu a súťaživosť žiakov 
• Olympiáda u cestovateľov 
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• Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko 
• Spevácka súťaž Slávik, SuperStar 
• Školské výlety: Farma Nový Zéland Modrany, Farma Modrová, Biofarma 

Stupava, Vojenské múzeum Bunker, Červený kameň 
• Školy v prírode 

 
6. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

• iBobor  testovanie zručností z matematiky a logického myslenia (elektronicky 
prebehlo) 

• príprava prezentácií na konferenciu 
• Tvorba projektov: triedne kolá pred postupom na: ,,Prezentáciu školských 

projektov“: 
 

o 1. ročník: Prechádzame sa v okolí školy 
o 2. ročník: Naša škola, Príroda v Dúbravke 
o 3. ročník: Naši domáci miláčikovia, Hustota látok 
o 4. ročník: Bratislava 
o 5. ročník: Ochrana životného prostredia, Typy krajín, Voľný čas, 

Dúbravské hody, My family 
o 6. ročník: Balady v komikse, Holiday 
o 7. ročník: Priateľstvo 
o 8. ročník: Komiks, Štúrovci, Portrét spolužiaka, Môj idol 
o 9. ročník: Moja obľúbená kniha, spisovatelia, literárne smery, Firma 

• 2. Konferencia –„Prezentácia školských projektov“ 
 

ZŠ organizovala aktivity: ZŠ sa zapojila do aktivít: 
Otvorená škola – Deň otvorených dverí Olympiáda ANJ 
Test zo Znalosti slovenského národa: okresné 
kolo 

Olympiáda NEJ 

Okresné kolo Olympiády v ANJ Matematická olympiáda 
Okresné kolo Olympiády v NEJ Geografická olympiáda 
Športové súťaže (futbal, floorbal, atletika) Fyzikálna olympiáda 
Pytagoriáda Pytagoriáda 
Dúbravka moja Klokan – medzinárodná súťaž v matematike 
Geografická olympiáda Deň narcisov 
Chemická olympiáda Hviezdoslavov Kubín 
Dejepisná olympiáda Slávik Slovenska 
Biologická olympiáda Dúbravský sláviček 
Futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy Literárny Kežmarok 
Konferencia žiackych projektov a prezentácií Štúrov Zvolen 
SuperStar v anglickom jazyku Biologická olympiáda 
 Chemická olympiáda 
 Dejepisná olympiáda 
 Šaliansky Maťko 
 Hudobná akadémia 
 Výtvarné súťaže: Vesmír očami detí, 

Vlastná tvorba bratislavských žiakov, detský 
hrdina v románoch, môj obľúbený komiks, 
Fantazy literatúra... 
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 Ekolienka 
 Umenia z blízka SNG 
 
ZŠ Sokolíkova 
 

Všetky aktivity, ktorých sa naši žiaci pod odborným vedením pedagógov a ostatných 
externých účastníkov podujatí, zúčastnili v priebehu celého školského roka účinnou mierou 
prispeli k ich duševnému, osobnostnému a telesnému rozvoju, k ďalšie k poznanie a ich 
kreativite. Všetkým zúčastneným patrí veľké ďakujeme. Pri práci sme využívali na spestrenie 
a precvičovanie učiva  metodické portály www.zborovna.sk, www.komensky.sk, 
 www.bezkriedy.sk, www.oskole.sk 
 

Údaje o aktivitách  organizovaných ZŠ Údaje o aktivitách, do ktorých sa ZŠ 
zapojila 

Ukážka práce záchranárov spojená 
s demonštráciou poskytnutia prvej pomoci pri 
úrazoch 
 

Medzinárodný „Týždeň vzdelávania“ – 
rôzne aktivity s využitím knižnice. 

Výstava kníh spojená s predajom pre žiakov 
školy organizovaná na škole.  
V 5. ročníku sme uskutočňovali v knižnici čítanie 
s porozumením s knihou povestí od Márii 
Ďuríčkovej Prešporský Zvon 
 

Deň narcisov – Liga proti rakovine – 
relácia do školského rozhlasu a zbierka 
(413,-€) 

Tvorivé dielne ŠKD v spolupráci s CVČ Klokan 
Tvorivé dielne v Uľuv-e  
Tvorivé dielne s Broňou (1.-4.roč.) 
 

4.október – Svetový deň zvierat projektový 
deň 
 

Vianočná burza „Príde k nám Mikuláš“ 
a mikulášsky pozdrav pre žiakov I. stupňa 
(žiacky parlament), vianočné besiedky, 
fašiangový karneval ŠKD, Valentínska pošta, 
Deň matiek, Deň Zeme 
 

Detský čin roka „Škola dobrých skutkov“ – 
detská porota 
Svetový deň ľudských práv 

Psychologické testy pre žiakov 9. ročníka so 
zameraním na voľbu povolania 
 

Celoplošné testovanie žiakov 9. roč. 
z predmetov SJL a MAT 

http://www.zborovna.sk
http://www.komensky.sk
http://www.bezkriedy.sk
http://www.oskole.sk
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Webstránka školy – aktualizovanie, digitálna 
kronika školy  
Svetový Deň Zeme - žiaci prvého stupňa sa 
pustili do upratovania školského areálu. Deti 
prišli oblečené v zelenom, každá trieda pripravila 
svoj vlastný plagát venovaný tomuto sviatku a 
vyčistila časť školského dvora.  
 

„Maľujeme s Primalexom” 
  Od 18.3. do 31.5.2013 prebiehala 
výtvarno-fotografická súťaž pre žiakov 
základných škôl na celom Slovensku 
“„Maľujeme s Primalexom”. Cieľom tejto 
súťaže bolo podporiť tvorivosť a kreativitu 
žiakov a vyvolať záujem o maľovanie, 
fotografovanie, farebný svet okolo nás a 
farby ako také. Žiakov mala podnietiť 
k uvedomeniu si, že prostredie, v ktorom 
žije a pohybuje sa má na neho veľký vplyv. 
Do tejto súťaže sa zapojila trieda 2.C s pani 
učiteľkou Hasprovou. Vo výtvarnej tvorbe 
bol najúspešnejší žiak Šimon Osvald, ktorý 
sa so svojou kolážou Motýľ umiestnil v 
prvej 50tke najlepších prác spomedzi 5000 
všetkých výtvarných prác. Vyhral pre svoju 
triedu farby na maľovanie v hodnote 200 
eur. 

Zápis  žiakov do 1.ročníka, spolupráca s MŠ na 
Švantnerovej a Galbavého ulici 

Návšteva dopravného ihriska na 
Harmincovej ulici, teoretická a praktická 
príprava z bezpečnosti cestnej premávky, 
jazda na bicykloch a kolobežkách 
(1.stupeň) 

 Spolupracovali sme so psychológmi 
z CPPPaP a v spolupráci s nimi sme riešili 
prejavy intolerancie, šikany a iných 
problémov vo vzájomných vzťahoch 
triednych kolektívov. – 7.C, 8.A  

Dva branné kurzy a dve účelové cvičenia pre 
žiakov 2.stupňa. Didaktické hry pre žiakov 
1.stupňa. 

Vybraní žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili 
pilotného testovania NUCEM-u, 
zameraného na prírodovednú gramotnosť. 
 

Dotazník k zisťovaniu atmosféry vzťahov žiakov 
5.ročníka na škole za účelom predchádzania 
šikany, diskriminácie 

Deň polície – ukážky činnosti polície na 
ŠKP Dúbravka 

Projekty s environmentálnou tematikou v 5.- 9. 
ročníku 

„Modrá škola“ – projekt, eseje o vode 
a aktivity vyplývajúce s projektu 

Školské kolá súťaží: olympiáda SJL, GEO, NEJ, 
ANJ, MAT, CHEM, Biblickej olympiády, 
Pytagoriáda, Klokan, Rozprávkové vretienko, 
Štúrov Zvolen, Slávik Slovenska, Šaliansky 
Maťko 

Týždeň zdravej výživy – 13.-17.05.2013 
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Projekt: Národné parky, prírodné a kultúrne 
zaujímavosti na Zemi ,,Boli tu pred nami“ – 
história našej školy (5.- 9.roč.), „Zaujímavé 
návštevy a osobnosti Bratislavy“, „Technické 
a prírodné pamiatky Slovenska“, „Ľudské práva 
na Slovensku“, „Hľadáme svoje korene“ 

Správaj sa normálne – výučbový program 
PZ SR pre 5. ročníky  
Deň polície – štadión ŠKP – ukážky práce 
polície 30.4.2014 – 5. ročníky 
 
 
 

Výstava žiackych projektov – modely prírodných 
javov (5.roč.) 

Športové dopoludnie pre MŠ Švantnerova 
ul. 

Týždeň hlasného čítania (1.-4.roč.) „Blysni sa vodným dielom a chráň živú 
vodu pre Zem” 
Výtvarná súťaž vyhlásená Ministerstvom 
životného prostredia oslovila žiakov 1.A 
triedy. Úlohou bolo vytvoriť plagát, ktorá 
vyzýva k ochrane vody a Zeme. 
Najúspešnejšia bola Kiara Klapáková, ktorá 
sa umiestnila v prvej desiatke výhercov. 

Deň otvorených dverí pre škôlkarov a pre 
rodičov budúcich prvákov (2x) 

Deň zvierat (1.-4.roč.) 

„Piataci a deviataci učia škôlkarov“  vrstevnícke 
učenie o prírodných javoch 

Účasť na kultúrnom vystúpení Kytice 
Matice 
 

Šarkaniáda, ŠKD a 1.stupeň 
Najkrajší snehuliak – foto 
Fašiangový karneval 
 

- Program cezhraničnej spolupráce 
SR-ČR, žiaci 2.C získali cenu 250,-
€ 

- Vianočné priania, výtvarná súťaž 
organizovaná KPMG - 1.miesto 2.B 
a cena 200,-€ 

- Dalkia – 2.miesto v rámci BA žiaci 
4.A 

 
 
MŠ Bazovského 
AKTIVITY : por.č. Názov akcie počet tried 
Výlety 1. Horský park 4 
Výstavy: prezentácia     
MŠ 1. Kreslím, kreslím maľujem 4 
 2. Zo starého nové- recyklujeme 4 
 3. Z babičkinej truhlice 4 
 4. Deň Dunaja - 3 
 5. Kutúrne podujatia v spolupráci s MČ Dúbravka 3 
Divadlá v MŠ 1. Divadielko Janko hraško 4 
 2. Hugo a jeho sladkosti 4 
  3. Klokankovo 4 
 4. Janko a Marienka 4 
 5. Ježko Jožko a bolavé zúbky 4 
Koncerty v MŠ 1. Fidlikanti 4 
  2. Ramivana ,,Cesta zvukom´´ 4 
  3. Koncert mladých umelcov ZUŠ Batkova 2 4 
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 4. Spoznaj hudbu Slovákov 4 
Športové podujatia 1. Šarkaniáda 4 
  2. Turisticko-relaxač. vychádzka 4 
 3. Animoterapia- poníky 4 
  4. Korčuľovanie 4 
  5. Plávanie 4 
  6. Inline korčuľovanie 4 
 7 Neseparuj sa – separuj ( dopr.výchova ) 4 
  8 Branný týždeň 4 
Kultúrne podujatia  1. PaSa- predstavenia pre deti 4 
 2. Besiedky - Deň matiek v MŠ 4 
  3. Hallowen párty 4 
  4. Mikuláš s kamarátmi 4 
 5. Vianočné  tvorivé dielne 4 
  6. Bruchovravecké vystúpenie 4 
 7. Hudobno – výchovný program 4 
 8.  Fašiangový karneval 4 
  9. Červená čiapočka – Alkana muzikál 4 
 10. MDD- z rozprávky do rozprávky 4 
 11. Výtanie malých občanov nášho sídliska 4 
 12 Vianočné vystúpenie v DK Dúbravka 2 
 13 Pipi dlhá pančucha – Alkana muzikál 4 

 13 
Rozlúčka s predškolákmi – odovzdávanie 
diplomov, osvedčení spojená z oslavou 4 

Iné aktivity 1. Veselé zúbky- pokračovanie projektu 4 
  2. Poplachové cvičenie – zážitkové učenie 4 

  3. 
Svet je pre všetkých- enviromentálna 
výchova 2 

 4. 
Spoznávame prírodu- envirometálna 
výchova zameraná na prírodu 4 

 5. Týždeň športových podujatí 4 
 6. Návšteva hasičskej zbrojnice - ukážka 4 
 7. Skautský deň – príroda je kamarát 4 
 8. Staráme sa o vtáky-kŕmidlá-enviroprogram 4 
 9. Z babičkinej truhlice- tradície Slovákov 4 
  10. Beseda so spisovateľkou 4 
 11. Školáci čítajú mladším deťom 4 
 12. Návšteva ZŠ 1 
 13. Spoznávame  zvieratká- ekoprogram 4 
 14. Tvorivé dielne pre deti a rodičov 4 
 15. Aha čo už viem- otvorené hodiny 4 
 16. Zber papiera 4 
 17. Deň Zeme- staráme sa o prírodu 4 
 18. Čo ma čaká v MŠ- deň otvorených dverí 4 
                                                      19 Návšteva Domova jesene života 2 
     20 Depistáž pre predškolákov 1 
 21 Červený kríž – čo mám robiť 4 
          22 Bláznivý Apríl - 3 
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 23 Besedy so spisovateľmi, dôchodcami 4 
 24 Vystúpenie majsterky v žonglovaní 4 
 25 Posedenie so seniormi 4 
 26 Deň vodiacich psov 4 
 27 Návšteva hasičov, policajtov 4 
 28 Návšteva knižnice 2 
 29 Návšteva Dúbravského múzea 4 
 Výtvarné súťaže          1. Veľká noc 3 
    
 
MŠ Cabanova 
Údaje o aktivitách organizovaných v MŠ            Údaje o aktivitách, do ktorých sa MŠ zapojila 
Saunovanie , 1x týždenne Vedenie praxe - Fakultná MŠ pre študentov 

PFUK / v dvoch triedach/ 
Vedenie praxe pre študentov Sociálnej 
akadémie na Bulovej 4/ 

Výtvarný krúžok s p. uč. Mgr. Palugovou ZUŠ - koncert 
Tekvičkový týždeň pre rodičov 
s prezentáciou výrobkov detí i rodiny 

Spolupráca s katedrou logopédie PFUK -
výskum výučby cudzích jazykov 
 

Tanečný krúžok s p. uč Mgr. Ivanovou Výučba AJ 
Environmentálna výučba 4x živé zvieratká Plávanie 
Indiánsky deň  ,tvorivé dielne Korčuľovanie 
Deň ochutnávok nátierok zo ŠJ, ovocia, 
zeleniny, estetické dotvorenie deťmi –tvorivé 
dielne 

Logopedická depistáž u všetkých detí v rámci 
spolupráce s Centrom pedagogicko -psych. 
poradenstva 

Účinkovanie v STV- 1-2x mesačne Súťaž v tvorivosti detí 
Karneval  
Koncerty  3x UK Bratislava aktívna účasť v 

medzinárodnom výskumnom projekte: 
Kognitívne predpoklady aritmetických 
schopností 

Divadelné predstavenia 11x  
MDD,12/a návšteva ZOO Návšteva kynologického strediska výcviku 

policajných psov  3x 
Zber papiera, plastov Návšteva predstavenia v VŠMÚ 2x 
Triedne besiedky pre rodičov a starých 
rodičov 

Návšteva čokoládovne v Rakúsku 

Miniakadémia –prezentácia naučeného Návšteva detského múzea v Bratislave 
Joga/v dvoch triedach 1x týždenne/ Prehliadka Bratislavy 
Zimné slávnosti, tvorivé dielne - perníky Návšteva ZŠ Pri Kríži 
Návšteva telesne postihnutých detí  na 
Mokrohájskej 

Návšteva knižnice v Dúbravke 

Športovo-branné hry Návšteva ZŠ na Nejedlého 
Cvičenie CO, Pomoc horí! Návšteva vodného diela v Gabčíkove 
Letové ukážky s dravcami Návšteva hvezdárne v Hurbanove 
Rozlúčka s predškolákmi  
Dentálna starostlivosť - praktická ukážka  
Ukážky aktivít ochranky diplomatických  
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zborov  
Vojenské ukážky Útvaru čestnej stráže OS 
SR, súťaže pre deti v spolupráci s ministrom 
obrany 

 

Ukážka vyznávačov bojového umenia - šerm  
Ukážka hudobnej skupiny na bicích 
afrických bicích nástrojov s priamym 
zapojením detí 

 

Logopédia s PaedDr. Makuderovou  
Zapojenie do európskeho projektu na 
ochranu motýľov/priame pozorovanie 
vývinových foriem s následným vypustením 
do prírody 

 

Jazda na poníkoch /celý šk. rok/  
Deň otcov/súťaže otcov i detí, futbalový 
turnaj, guláš/ 

 

 
MŠ Damborského 

Aktivity organizované MŠ 
 

Aktivity, do ktorých sa MŠ zapojila 

Tvorivé dielne: Vianoce - pečenie  medovníkov, 
Veľká noc – maľovanie vajíčok, vianočné 
besiedky, jarné besiedky 

Hromadné ukážky kynológie a hipológie 

Zber papiera „Chráňme našu prírodu“ Olympiáda poriadaná MČ. Športové hry 
poriadané DSS K. Matulaya 

Deň zeme, Výstava jesenných plodov Dúbravský Minisláviček 
Korčuľovanie, plávanie Dom kultúry Dúbravka a Miestna 

Knižnica 
Recitačná súťaž – Rozprávkové vretienko, Les je 
náš kamarát – vychádzka do prírody; Týždeň 
zdravej výživy; Návšteva ZOO; návšteva knižnice 
v PaSA. 

 

Športové hry, Karneval, Maľovaný svet - spoločné 
maľovanie na školskom dvore, Kúzelník, 8 x 
bábkové predstavenia, Sokoliari, oslava MDD  

 

Besiedky z AJ, Speváckeho krúžku, Tanečného 
krúžku; Vystúpenia tanečného súboru Damboranka 
v MŠ, v Domove Archa, v Domove Jeseň života; 
Krúžok Origami, Spevácky krúžok; Tanečný 
krúžok Damboranka; Rozlúčka s odchádzajúcimi 
deťmi do ZŠ; 10 x hipoterapia 

 

 
Ďalšie informácie: organizovanie týchto aktivít priaznivo vplýva na deti, rozvíja u nich 
povedomie o tradíciách, obohacujú a spestrujú život školy, rodičia sa aktívne zapájajú do 
realizácie a vnímajú ich pozitívne. 
 
MŠ Galbavého 

V materskej škole okrem kvalitnej predškolskej výchovy obohacujeme život detí aj 
rôznymi aktivitami, ktoré prispievajú  k rozvíjaniu osobnosti dieťaťa. 
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Aktivity, ktoré realizujeme sú zakomponované v Pláne školy. Okrem vopred naplánovaných 
aktivít, reagujeme na mimoriadne ponuky zo strany rôznych partnerov i rodičov.  
Zaraďujeme akcie, ktoré súvisia s kultúrnymi tradíciami a zvykmi. Pravidelne na jeseň, pred 
Vianocami, Veľkou nocou organizujeme tvorivé dielne, ktoré prispievajú k rozvoju tvorivosti 
u detí pracovných a výtvarných zručností,  rozvíjaniu estetického cítenia. 

Počas školského roka 2013/2014 sme usporiadali nasledovné akcie: 
Činoherná rozprávka „O zvedavom dievčatku“, divadlo Pod hríbom „Poprepletko“. Hudobné 
divadlo Baretka zahralo rozprávku „Indiánska rozprávka. So šašom Marošom sa uskutočnila 
rozprávka „Škriatok piatok“ 

Počas Vianočného programu s bábkovým divadlom p. Stražana vystupujú i deti podľa 
tried a prezentujú sa programom, ktorý si pripravili. Samozrejme zavítal k nám Mikuláš. 
Počas tradičných fašiangových sviatkov sme organizovali Fašiangový karneval, ktorý je 
v našej materskej škole už tradíciou. Veľmi sa naň tešia deti, ale aj rodičia, ktorí deťom vždy 
pripravia zaujímavé masky. Pre naše mamičky každoročne pripravujeme v každej triede 
besiedku ku Dňu matiek. 
Ďalšie aktivity, ktoré sa uskutočnili: 

-  Návšteva detského múzea, interaktívna výstava „Vzdialení a predsa blízki“  
- hudobné divadlo v spolupráci Základnou umeleckou školou na Batkovej ulici v 

Dúbravke, deťom boli názorne ukázané hudobné nástroje, hru na hudobných 
nástrojoch 

- v rámci environmentálnej výchovy sme robili projekt Les, vychádzka do lesa, deti 3.  a 
4. triedy, význam lesa pre život, obyvatelia lesa, lesné plody a pod.. Venujeme sa 
ekológií, zberu odpadov a nakladanie s odpadmi - projekt Eko vláčik. 

- priblížili sme si význam Veľkonočných sviatkov,  tvorivými dielňami sme si krásne 
vyzdobili budovu   

- predškoláci boli na návšteve v základnej škole, jedenkrát na otvorenej hodine v 1. 
triede, druhy krát pred zápisom predškolákov do 1. Ročníka 

- v materskej škole sa v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou vykonala 
depistáž školskej zrelosti 

- v rámci prierezovej témy ŠVP sme pre deti pripravili zdravotnú výchovu a názornú 
ukážku prvej pomoci, ktorú si všetky deti mohli vyskúšať 

- MDD hry a súťaže pre deti.  Zábava začína v triedach a pokračuje na školskom dvore, 
Deti si zmerajú sily v rôznych súťažiach hod loptičkou na cieľ, preťahovanie lana, 
beh, skoky vo vreciach, kreslenie na chodník a rôzne iné aktivity. Deti dostávajú 
sladkú odmenu a malý darček. Tento rok sme deťom spestrili program vystúpení 
kúzelníka 

- Záver školského roka sme oslávili hrami, zábavou a súťažiami, pozvali sme divadlo 
Žihadlo – klaun Pepele a diskotéka pre deti 

- v rámci zdravotnej výchovy sme zorganizovali „Divadlo zdravotnej osvety“ 
- v rámci spolupráce s Mestskou časťou Bratislava -Dúbravka sa zúčastňujeme akcií, na 

ktoré sme pozývaný 
- usporiadali sme Plavecký výcvik v spolupráci s Plaveckou akadémiou BEST FIT na 

ktorom sa deti, ktoré mali určité zručnosti naučili plávať 
- Organizovali sme cvičný poplach CO 
- Venujeme sa dopravnej výchove, aby sme deti viedli k bezpečnosti a správaní sa na 

cestách a v premávke 
 

MŠ Ožvoldíkova  
AKTIVITY por.č. Názov akcie počet tried 
VÝLETY  1. ZOO- Olompiáda- september 2 (3. a 4.) 
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   2. 
Jesenné súťaživé hry v lese, environmentálna 
vých.- október Všetky tr. 

   3.  Poznávame zvieratá: SOPŠ Ivanka pri Dunaji- apríl 2 (3.a 4.) 

  4. Stupava- farma- jún 
2 (1.a a2.) 
 

  5. Devín- Sandberg- jún 2 (3.a 4.) 
VÝSTAVY : 
prezentácia       MŠ     
Divadlá v MŠ  1. Zajačik- Becepáčik- október Všetky triedy 
   2.  Hugo a sladkosti- november Všetky triedy 
   3.  Pipi dlhá pančucha- Alkana 4.trieda 
   4. Zajko- Špinko  Všetky triedy 
   5.  Janko –Hraško-div. Martin Všetky triedy 
   6. Opice z našej police- marec Všetky triedy 
   7. Dúhový kolotoč-div. Agapé Všetky triedy 
  8.  Rozkrávka o mlieku- PIKI Všetky triedy 
  9.  Mechúrik- Koščúrik-SND 3. a 4. triedy 
 Koncerty v MŠ  1. Ja som dobrý remeselník- folkl. pásmo, február Všetky triedy 
ŠPORTOVÉ  
PODUJATIA  1.  Kurz korčuľovania- január 3.a 4.tr. 
   2.   Kurz plávania – Plavecká akadémia DNV- jún 3.a 4. tr. 
Kultúrne podujatia   1. Dúbravský sláviček-sept. 4.tr. 
  2. Mikuláš v KC Fontána- dec. Všetky triedy 
  3. Jesenné tvorivé dielne- lampiónový sprievod- okt. Všetky triedy 
   4. Vianočné tvorivé dielne s besiedkou- dec. Všetky triedy 
   5. Kúzelník Ivan- február Všetky triedy 
   6. Fašiangový karneval Všetky triedy 
   7. Beseda so spis. Sabolovou s predajom kníh-marec 3. a 4. tr 
   8. Deň matiek - máj Všetky triedy 
   9 MDD- Šašo- Maroš Všetky triedy 
 10. Deň otcov- jún Všetky triedy 
 11. Rozlúčka s predškolákmi Všetky triedy 
INÉ AKTIVITY     
   1. Poníky – raz mesačne Všetky triedy 
   2. Dopravná výchova- spol.  AAA auto 3. a 4. tr. 
  3. Dopravná výchova na Harmincovej- sept. 4.tr. 
  3. Knižnica na Sekurisovej- beseda 3.a 4. tr. 
  4. Tino pátrač- spoznáva Dúbravku celoročne 4.tr.  
VÝTVARNÉ 
SÚŤAŽE    
                     1. Zdravie očami detí- medzin. konferencia v Inchebe 3.a 4. tr. 
 2.  Voda okolo nás- Tino pátrač 4.tr., 1. tr. 

 
MŠ Pekníkova 
Údaje o aktivitách organizovaných MŠ Údaje o aktivitách, do ktorých sa MŠ 

zapojila 
1. Európsky deň rodiny a školy –  
    spoločné hry – rodičia – deti  

1. Zdravie máme len jedno – cviky na Fitlopte 
- športový deň a rodičia 
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    v rozprávkových komnatách - turistická vychádzka - výlet 
2. Zdravý deň – ukážka cvikov, ovocné 
    pohostenie 

2. Prednáška pre deti – kolobeh vody 

3. V spolupráci s rodičmi – vymyslieť     
    hádanky na podtému ovocie –  
    zelenina 

3.  návšteva živých zvierat – vodné    
     živočíchy,  poníky 

4. Prezentácia učebných pomôcok     4. MDD – jazda na poníkoch 
5. Besiedka s Mikulášom 5. Beseda s mestskou políciou 
6. Besiedka ku dňu matiek – výroba 6. Dopravné ihrisko – mestská polícia 
    darčekov    

 
MŠ Pri kríži 
AKTIVITY: por.č. Názov akcie počet tried 
Výlety 1. ZOO 2 
  2. Mlyn Klepáč 4 
 3. Železná studienka 4 

 4. 
Bratislavský hrad Vláčikom 
Presporáčikom  

Výstavy: prezentácia  MŠ 1. Kreslím, kreslím maľujem 4 
 2. Tekvičkár 4 
 3. Vláčik separáčik 4 
 4. Zo starého nové- recyklujeme 4 
 5. Detské leporelo 4 
 6. Galéria výtvarných prác 1 
 7 Dúbravský Minisláviček 2 
 8. Prezentácia v Dúbravskej televízii 1 
Divadlá v MŠ 1. O zdravej výžive -  ŽuŽu 4 
 2. Becepáčik 4 
  3. Červená čiapočka 4 
 4. Perla šťastia 4 
 5. Medovníkový domček 4 
 6. Načo máme zúbky 4 
 7. Polepetko 4 
 8. Snehová kráľovná 4 
 9. Škriatok Piatok 4 
 10. Alenka a počítač 4 
 11. Sestra  a ja 4 
 Koncerty v MŠ 1. Ide, ide muzika 4 
 2. Deň otcov so Šašom Marošom 4 
Športové podujatia 1. Turisticko-relaxač. vychádzka 4 
  2. Animoterapia- poníky 10x4 
  3. Korčuľovanie 3 
  4. Plávanie 3 
  5. Samé svaly, žiadny tuk 4 
Škola v prírode  Neorganizujeme  
Iné aktivity 1. Besiedky - Deň matiek v MŠ 4 
  2. Vystúpenie v DK- Deň matiek 2 
  3. Mikuláš, čo v tom vreci máš 4 
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 4. Vianočné  tvorivé dielne 4 
  5. Vianočná akadémia 3 
 6. Karneval 4 

  7. 
Fašiangový kultúrny program pre 
dôchodcov  1 

 8. MDDs Patom a Matom  4 
 9. Vystúpenia v Klube dôchodcov 1 

 10. 
Divadlo pre kamarátov- veľkáči bavia 
malákov 1 

 11. Rozlúčka s predškolákmi 1 
 12. Zúbky ako perličky- beseda s DH 3 
  13. Malí záchranári- prvá pomoc 3 
  14. Ochutnávka  nátierok 4 
 15. Póla radí deťom- vidieť a byť videní 2 
 16. Týždeň zdravej výživy 4 
 17. Dni dobrovoľníctva- náter plota 4 

 18. 
Vianoce pre všetkých- vystúpenie v 
penzióne 1 

 19. Staráme sa o vtáky-kŕmidlá-enviroprogram 4 
 20. Návšteva knižnice 3 
 21. Školáci čítajú predškolákom 2 
 22. Návšteva ZŠ 1 
 23. Spoznávame poľne zvieratká- ekoprogram 4 
 24. Ukážky kinológie a hipológie- ŠKP 4 
 25. Zber papiera 4 
 26. S Tinom Pátračom spoznávame Dúbravku  
 27. Čo ma čaká v MŠ- deň otvorených dverí 4 
Výtvarné súťaže zapojenie    
                  1. Vesmír očami detí 3 
 2. Svet okolo nás 4 
 3. Bezpečne na ceste 3 

 
MŠ Sekurisova 
Aktivity: por.č. Názov akcie počet tried 
VÝLETY  1. ZOO 3 
   2. Horánska studňa 2 

   3.  
Bratislava- Poznaj svoju 
vlasť (Slavín) 2 

 4. Výlet na Železnú studienku 2 
VÝSTAVY : 
prezentácia       MŠ  1. Marec- mesiac knihy 4 

   2. 
Koncoročná výstava 
detských prác 4 

   3.  Výstava jesenných prác 4 

 Zúčastnili sme sa:  4. 
Výstava historických krojov 
v múzeu Dúbravky 2 

 5. 

Vystúpenie detí v zariadení 
opatrovateľskej služby 
- Úcta k starším -  
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1. Divadlá v MŠ 
 1. 

O dvoch babkách 
ježibabkách 4 

   2.  Janko Hraško 4 

   3.  
O drakovi Babrákovi -
koncert 4 

   4. Perníková chalúpka 4 
   5.  Kocúr v čižmách 4 
   6. Mikuláš 4 
   7. Tvorivé dielne 4 

  8.  
Póla radí deťom - 
bezpečnosť 4 

  9.  Zvedavý sloník 4 
 10. Pipi dlhá pančucha  4 
  11. Koncert  - rodina Hlabocká 4 
 12. Katkine výmysly 4 
 13. Gašparko a drak 4 
 14. Ako chrániť prírodu 4 
 15. Prednes poézie 4 
 16. Psovodi v MŠ 4 
 17. O pyšnej Margarétke 4 
 18. Detektív sluch v Dórsku 4 
 19. Sokoliari 4 
 Koncerty v MŠ  1. Fidlikanti  4 
   2. Uvítanie detí do života 1 

 3. Folklórne vystúpenie detí 
2 
 

 4. 
Výchovný koncert 
Kadlečík-Ide, ide muzika 4 

 5. Koncert ZUŠ 4 

 6. 
Folklóne vystúpenie – 
rodina Hlbocká  

ŠPORTOVÉ  
PODUJATIA  1.  Celoškolské OH 2013 4 

   2.   
Branná vychádzka do 
blízkeho okolia 2 

   3. 

Poznávacia a branná 
vychádzka k Horánskej 
studni 2 

   4. Plavecký výcvik 2 
Škola v prírode -  - 
KULTÚRNE 
PODUJATIA  1. Divadelné predstavenia 4 
  2. Súťaž v prednese poézie 4 

   3. 

Vstúpenie v zariadení 
opatroveľskej služby 
- úcta k starším 1 

   4. 
Pravidelé návštevy miestnej 
knižnice  4 
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   5. Besiedka ku Dňu matiek 4 

   6. 
Vianočné posedenie pri 
stromčeku 4 

   7. 
Rozlúčka predškolákov s 
MŠ 1 

   8. 
Tvorba a prezentácia šk. 
časopisu Drotárik 2 

 9. 
Súťaž v prednese poézie 
v DK- Dúbravka 1 

 10. Súťaž v speve 4 
 11. Uvítanie detí do života  
INÉ AKTIVITY     
   1. Ukážka I. pomoci v MŠ 4 

   2. 

Zasielanie detských prác do 
časopisov Bobík, Vrabček a 
Adamko 1 

  3. Deň ovocia 4 
  3. Deň zeleniny 4 
  4. Otvorené hodiny z Aj 2 

  5. 
Otvorená hodina v British 
school  2 

  6.  Fašiangy- karneval  4 

  7. 
Sanitka- ukážka prvej 
pomoci 4 

   8. Mažoretky 1 
  9. Deň Zeme 4 
 10. Sviatok Lucie 4 
 11. Deň mlieka 4 
 12. Nácvik CO- úniku s deťmi 4 

 13. 
Návšteva ZŠ- ukážka 
vyučovacej hodiny  

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE    
                    prehliadky 1, Výtvarná prehliadka (ZUŠ) 2 
 2.  Súťaž v kreslení na chodník 4 

 3, 
Zasielanie prác do detských 
časopisov 1 

 4. 
Výstava prác pre rodičov 
v MŠ na konci šk. roka 4 

 5. Výstava jesenných prác 4 
 
MŠ Švantnerova 
AKTIVITY: por.č. Názov akcie počet tried 
VÝLETY  1. Červená kameň 2 
  2. Železná studnička 2 
    
VÝSTAVY :  1. Vesmír očami detí 2 
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prezentácia       MŠ 
   2. Tekvicová slávnosť 4 
   3.  Svet okolo nás 2 

  4. 
Galéria prác vytvorených na 
PC 2 

 5. Eko výstavka 4 
    
   2 
 Divadlá v MŠ  1. Divadlo O kráľovi Jonášovi 4 
   2.  O červenej čiapočke 4 
 3. Farbičková princezná 4 
 4. O zlatej priadke 4 
    
 Koncerty v MŠ  1. Koncert dychových nástrojov 4 

   2. 
Koncert mladých umelcov 
ĽŠU Batkova 2 

 3. Koncert Viktor 4 
ŠPORTOVÉ  
PODUJATIA  1.  Ocko, mama zacvičme si  4 
      2.  Korčuľovanie 2 
   3. Plavecký výcvik 2 
   4. Karneval na ľade 2 
  5. Indiánsky deň 4 
Škola v prírode   neorganizujeme  
KULTÚRNE podujatia   1. Minisláviček 1 
  2. Besiedky Deň matiek 4 
   3. Vianočná akadémia 4 
   4. Slávnosť svetlonosov 4 
   5. Karneval 4 
   6. Na ľudovú nôtu - koncert 4 
   7. Vianočné tvorivé dielne 4 

   8. 
Kultúrny program pre  
dôchodcov  1 

 9. Rozlúčka s predškolákmi 4 
 10. Uvítanie do života 1 
INÉ AKTIVITY 1. Ochutnávka jarných nátierok 4 
  2. Zber papiera a textilu 2 
  3. Deň otvorených dverí 2 
 4. Metodické dni 1 
 5. Mikuláš, čo vo vreci máš, 4 
 6.  Návšteva ZŠ Sokolíkova 2 
 7. Exkurzia do knižnice 2 
 8. Beseda – zúbky ako perličky 4 
  9. Poníky v MŠ 4 
 10. Sopky a zemetrasenie v ZŠ 4 

 11. 
Deň ľudových tradícií 2. 
ročník 4 

 12. Poľné zvieratká 4 



 55

 13. Polícia v MŠ 4 
 14. Kúzelník 4 
VÝTVARNÉ SÚŤAŽE    
prehliadky 1. Vesmír očami detí 2 
 2.  Tekvicová slávnosť 4 
 3. Svet okolo nás 2 
 
MŠ Ušiakova 
Školský rok sme začali v spolupráci s OLO pútavou návštevou ZOO a Dinoparku, kde deti 
mali možnosť na vlastné oči získať poznatky o niektorých zvieratách.  
Plánovaná návšteva Dúbravského múzea sa nekonala (z technických príčin v múzeu). Deťom 
sme priblížili dávne zvyky a tradície Dúbravky čítaním rozprávok z knihy „Rozprávky 
z Dúbravky“. V čase konania dúbravských hodov sme uskutočnili turistické vychádzky, na 
ktorých sa deti oboznámili so sídlom starostu našej obce, s erbom Dúbravky a zaviedli sme 
ich k Horánskej studni. Z Devínskej kobyly pozorovali celú panorámu Dúbravky a Lamača. 
Na plenárnej schôdzi ZRŠ sme uskutočnili v spolupráci so ŠJ ochutnávku zdravých nátierok. 
Počas Dňa jablka sme s deťmi uskutočnili zaujímavé edukačné aktivity, pomocou ktorých 
získali poznatky o dôležitosti pravidelnej konzumácie ovocia. 
V októbri sme uskutočnili exkurziu do Dopravného múzea na Pražskej ulici, v ktorom deti 
získali predstavu o doprave v minulosti. 
V rámci osláv mesiaca úcty k starším deti zhotovili darčeky pre svojich starých rodičov 
a vyjadrovali svoje pocity a dojmy z návštev starých rodičov. Pri tejto príležitosti učiteľky 
s deťmi  III. a IV. triedy pripravili program na vystúpenia pre Domovy jesene života na 
Sekurisovej a Hanulovej ulici.  
V spolupráci so zákonnými zástupcami detí sme uskutočnili aktivitu pod názvom Svetlonos. 
Spolu s deťmi učiteľky vyrezali a vyzdobili tekvice. 
Uskutočnili sme jesenné aj jarné branné vychádzky do okolitej prírody. 
ZRŠ pripravilo pri príležitosti osláv sviatku sv. Mikuláša divadelné predstavenie manželov 
Stražanových. Sv. Mikuláš rozdal deťom pekné darčeky. 
Pred zákonnými zástupcami a rodinnými príslušníkmi sme prezentovali recitačné, divadelné, 
spevácke a tanečné pásma na vianočných besiedkach. Pod vianočným stromčekom čakalo na 
deti množstvo edukačných hier a hračiek, ktoré boli zakúpené z finančných prostriedkov MŠ. 
Fašiangy a MDD sme oslávili so šašom Marošom.  
Úpravou školskej záhrady, hrabaním trávy, zberom odpadkov sme si pripomenuli Deň  Zeme 
a dôležitosť ochrany prírody. Spolu s deťmi sme vysadili okrasné kvety, ktoré polievajú aj 
deti. 
V apríli sa uskutočnila exkurzia vláčikom Blaváčikom do vojenského bunkru BS-8 
v Petržalke – Kopčanoch, na ktorej sprievodcovia priblížili deťom život vojakov v bunkri 
počas I. svetovej vojny. 
Ku Dňu  matiek sme pripravili v každej triede besiedky a deti zhotovili darčeky. 
Deti III. a IV. triedy navštívili knižnicu  na  Sekurisovej ul., kde sa oboznámili s rôznymi 
literárnymi žánrami. Vypočuli si prednes rozprávky čítaný knihovníčkou. Výtvarné práce detí 
boli umiestnené na nástenke v knižnici. 
V apríli sme uskutočnili výlet na Červený kameň spojený s prehliadkou dravých vtákov 
a letovými ukážkami. Deti III. a IV. triedy absolvovali následne exkurziu v jaskyni Driny. 
Predškoláci sa zúčastnili exkurzie do Hasičského a záchranného útvaru na Saratovskej ulici, 
kde sa oboznámili s rôznymi záchranárskymi pomôckami, ktoré potrebujú hasiči pri hasení 
požiaru a záchrane ľudí. Mali možnosť si vyskúšať hasičskú prilbu, pozrieť si hasičské auto 
zvnútra a držať prúdnicu a prúdom vody trafiť cieľ. 
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V spolupráci so Združením zdravých a handicapovaných detí sa počas jazdy na poníkoch 
u detí eliminoval strach z pohybu vo výške a precvičovali sa špeciálne pohybové zručnosti. 
Zároveň si deti vytvárali pozitívny vzťah k zvieratám. 
Počas besedy o včelách deti priamo pozorovali včely v makete úľa. Ochutnali med 
a zoznámili sa s pracovnými pomôckami včelára.  
Počas celého školského roka bola naša MŠ so spoločnosťou OLO zapojená do 
OLOMPIADY- zberu a separovania  papiera  a  plastov. Umiestnili sme sa na 12. mieste aj 
vďaka spolupráce so zákonnými zástupcami. Po celý školský rok máme k tomuto účelu 
v každej triede umiestnené nádoby, do ktorých separovali papier a plasty aj deti, a tak aktívne 
prispievali k ochrane životného prostredia. 
Vo februári sme uskutočnili  aktívy  ZRŠ  spojené  s názornou  ukážkou  priamej  práce  
s deťmi, počas ktorých sa zákonní zástupcovia detí dozvedeli o metódach, zásadách, 
organizačných formách a prostriedkoch, ktorými ich deti   počas pobytu v materskej škole 
vychovávame a vzdelávame.  
Na triednom aktíve IV. triedy boli prítomné psychologička z CPPPaP, riaditeľka, zástupkyňa 
a učiteľka prvého ročníka zo ZŠ Nejedlého z dôvodu zápisu detí do ZŠ. 
Predškoláci uskutočnili   ku koncu školského roku návštevu  hasičského a záchranného útvaru  
na  Saratovskej  ulici.  
Nadácia Volkswagen Slovakia nám finančne pomohla pri úprave plochy v areáli MŠ 
pomocou projektu vytvoriť vlastné dopravné ihrisko, kde si deti majú možnosť prakticky 
overovať vedomosti o pravidlách chodca a cyklistu v cestnej premávke a zároveň si zlepšovať 
schopnosti v jazde na kolobežkách a odrážadlách s využitím reflexných viest a prilieb. 
V dopravných hrách využívame semafor a základné dopravné značky. 
Predškoláci  navštívili žiakov a pani učiteľky v ZŠ Nejedlého.  
Deti IV. triedy navštevovali telocvičňu v ZŠ Nejedlého, kde si deti zdokonaľovali pohybové 
zručnosti. 
Počas cvičného požiarneho poplachu si deti spolu s pani učiteľkami a prevádzkovými 
zamestnancami nacvičili rýchlu a bezpečnú evakuáciu z budovy MŠ. Bezpečnostný technik 
ukázal ako správne uhasiť požiar a oboznámil deti s manipuláciou s  hasiacim prístrojom.  
Uskutočnili sme súvislý týždenný predplavecký kurz v plavárni Malina v Malackách. Počas 
celého školského roka deti striedavo navštevovali  Soľnú jaskyňu AMASOL na ulici Kpt. 
Rašu. 
Pri príležitosti Dňa otcov sme uskutočnili zábavné popoludnie pod názvom „Ocko, poď sa so 
mnou hrať!“. Pripravili sme herné stanovištia, na ktorých si otcovia so svojimi deťmi overili 
svoje zručnosti. Za každú disciplínu dostali pečiatky, ktoré si potom vymenili za sladkosti. 
Nakoniec deti odovzdali otcom vlastnoručne vyrobený darček. 
Formou  ,,Malej  maturity“  sa predškoláci rozlúčili s MŠ, kamarátmi v ostatných triedach 
a personálom. Deti dostali na pamiatku knihu, drobné darčeky a Osvedčenie o ukončení 
predprimárneho vzdelávania.                 
 
Divadlá:  
Žabí princ – Divadielko Bum bác  
Vítanie jari – Interaktívne divadlo  
Snehová kráľovná -  Interaktívne divadlo  
 
Výchovné  koncerty:   
Dráčik v heligóne  
Čarovná flauta – absolventi VŠMU Bratislava  

 
Krúžky:  
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anglického jazyka – jazyková  škola  Prima 
tanečný – p. uč. Betinská 
 
Údaje  o aktivitách, do  ktorých  sa  MŠ  zapojila  
 
Výtvarné  súťaže : Vesmír očami detí 
 
Vystúpenia: recitačné, divadelné, spevácke a tanečné pásma 
DK Dúbravka - Vianočné trhy – pásmo piesní a básní a tanečné vystúpenie s choreografiou 
Vianoce u trpaslíkov - deti z III. triedy  
DK Dúbravka - Minisláviček – Sára Ferková, Madelaine Danielová, Filip Jurčenko 
Kultúrne centrum Fontána - MDŽ - 20 detí z tanečného krúžku- choreografia Večerníček 
a Country a pásmo piesní a básní  
DK Dúbravka - Deň učiteľov - 20 detí z tanečného krúžku s choeografiou Country 
a Večerníček a pásmo piesní a básní 
Domy jesene života na Hanulovej a Sekurisovej ulici - vystúpenie  detí  III. a IV. triedy, kde 
okrem  spevu piesní a prednesu básní zatancovali aj choreografie Country a Večerníček.  
DK Dúbravka - Galaprogram  tanečného  klubu  District  Dance pod názvom,, Šťastný deň“,  
kde  účinkovali  deti  III. a  IV. triedy  pod  vedením p. uč.  Evy  Betinskej : Viktória 
Weisenpacherová, Alexandra Galatová, Viktória Veslá, Júlia Vlachová, Slavomíra Sasková, 
Vanda Juranová., Sára Ferková, Silvia Dvoržáková, Veronika Bobovnícka  predstavili  sa  
s choreografiou Škaredé kačiatko. 
 
Súťaže: 
Športová hala Na pasienkoch:  
Pohárová súťaž H & T Cup  - 16 detí získalo v disciplíne tvorivá tanečná dielňa za 
choreografiu Večerníček 2. miesto 
Majstrovstvá Slovenska – 16 deti z tanečného krúžku v kategórii Mini Kids s choreografiou 
Škaredé kačiatko obsadili 2. miesto  
 
Kultúrne podujatia: 
DK Dúbravka  - Alkana Bratislava - Červená Čiapočka a Pipi dlhá pančucha  
 
Týmito aktivitami sme doplnili výchovno-vzdelávací proces. Využívali sme metódu 
zážitkového učenia. U detí sme podporovali rozvoj všetkých kompetencií a MŠ sa vďaka 
týmto aktivitám zviditeľnila. 
Nadštandardné aktivity sa  uskutočňovali s finančnou podporou zákonných  zástupcov  detí. 
    
13. Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  
 
ZŠ Beňovského 
Názov súťaže, olympiády Umiestnenie – dosiahnuté 

výsledky 
Umiestnenie 
v medzinárod
ných 
súťažiach 

 Regionálne 
kolo 

Krajské  
Kolo 

Celoslove
nské kolo 

Názov 
súťaže 

umie
stnen
ie 

Dejepisná olympiáda  
- 9. roč. 3.miesto     
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Matematická olympiáda  
- kat. Z5 2.miesto     
Geografická olympiáda  
- kat. I – 5. ročník 2.miesto     
Matematická pytagoriáda  
- 3. roč. – kat. P3 1.miesto     
- 5. roč. – kat. P5 1.miesto 

3.miesto 
    

- 6. roč. – kat. P6 2.miesto     
Hviezdoslavov Kubín 
1. kategória – próza 2.miesto     
2. kategória – poézia 2.miesto     
3. kategória – próza 3.miesto     
Pátrač TINO spoznáva Dúbravku 
I. ročník obrázkovej súťaže 2.miesto 

3.miesto 
    

Literárna súťaž centra BASIC na témy: Toto ma baví robiť, pretože...;  
Ocenení 5 jednotlivci 
iBobor 2013/2014 – kat. Bobríci 1.miesto  Percentil 

100  
  

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE: 
Atletika  
- beh na 60 m chlapci 3.miesto     
- skok do výšky dievčatá 1.miesto     
- vrh guľou chlapci 2.miesto     
- skok do diaľky dievčatá 2.miesto     
- štafeta dievčatá 4 x 60 m 3.miesto     
Bedminton – krajské kolo 
Dievčatá  1. 

miesto 
7.miesto   

Chlapci  2. 
miesto 

   

 
Názov súťaže, olympiády Umiestnenie – dosiahnuté 

výsledky 
Umiestnenie 
v medzinárodný
ch súťažiach 

 Regionálne 
kolo 

Krajské  
Kolo 

Celoslo
venské 
kolo 

Názov 
súťaže 

umie
stnen
ie 

Majstrovstvá Dúbravky vo florbale 
- mladší žiaci 2. miesto     
Majstrovstvá Dúbravky vo volejbale      
- družstvo dievčat 1. miesto     
- družstvo chlapcov 3. miesto     
Volejbal      
- družstvo dievčat 3. miesto     
Streľba zo vzduchových zbraní – 
zalamovacia vzduchová puška 

 3. 
miesto 

   

Beh mladých Dúbravčanov  
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- staršie žiačky 3. miesto     
- mini chlapci 2. miesto 

3. miesto 
    

- prípravka chlapci  3. miesto     
Národná cyklistická súťaž o pohár olympijského víťaza Antona Tkáča 
- kategória MIKRO 2. miesto 

3. miesto 
    

- kategória MILI 2. miesto     
- kategória MINI - dievčatá 1. miesto 

2. miesto 
    

- kategória MLADŠIE ŽIAČKY 1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 

    

- kategória MLADŠÍ ŽIACI 2. miesto 
3. miesto 

    

- kategória STARŠÍ ŽIACI 2. miesto 
3. miesto 

    

 
ZŠ Nejedlého  

Názov súťaže, olympiády Umiestnenie - dosiahnuté výsledky 
Obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo 

Test zo znalostí slovenského 
národa 

2. miesto   

Dúbravka moja 1. miesto   
Súťaž o Matici slovenskej 2. miesto   
Geografická olympiáda 1. miesto 9.miesto  
Dejepisná olympiáda 3. miesto   
Hviezdoslavov Kubín 3. miesto   
Slávik Slovenska 2. miesto   
Cezpoľný beh 4.miesto 

družstvo 
5.miesto 

  

Dúbravský beh 4. miesto   
Futbal 4. miesto   
Minihádzaná 4. miesto   
Ľahká atletika 7. miesto   
Volejbal chlapci 2. miesto   
Volejbal dievčatá 3. miesto   
Hádzaná 2. miesto   
Hádzaná chlapci 1. miesto   
Minihádzaná 1.stupeň 4.miesto   
 
ZŠ Pri kríži 

Názov 
súťaže, olympiády: 

Umiestnenie -                                                                     
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach 
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 regionálne 
kolo 

krajské 
kolo 

celoslovenské 
kolo názov súťaže umiestnenie 

Šaliansky Maťko účasť     
Hviezdoslavov 
Kubín 

účasť     

Dejepisná 
olympiáda 

5 (3 krát 
prvé 
miesto, 
2krát 
druhé. 
miesto) 

    

Dúbravka moja 2.m.     
Geografická 
olympiáda 

4.m. účasť    

Biologická 
olympiáda 

3.m. účasť    

Chemická 
olympiáda 

2 úsp. rieš.     

Matematická 
olympiáda 

3 úsp. rieš.     

Olympiáda 
slovenského jazyka 

4.m
. 

    

Štúrov Zvolen      
Matica Slovenská 4.m.     
Výtvarná súťaž   Kráľ 

Svätopluk - 
účasť 

Cezhraničná 
spolupráca 
mojimi očami 

1.m 

Výtvarná súťaž: 
Voda je okolo nás 

 2.m 
a špeciáln
a cena 
poroty 

   

Quark: Klub 
tvorivosti 

  Účasť a cena 
poroty 

  

Beh mladých 
Dúbravčanov 

3krát prvé 
m., 2krát 
druhé 
miesto 

    

Basketbal d-1.m., ch-
3.m. 

    

Floorbal 3.m.     
Minihádzaná 3.m

., 
2.m
. 

    

MD Futbal 5.m.     
Hádzaná d-1.m, ch-

3.m., 
    

Minibasketshow 1.m.     
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Volejbal d- 2.m., ch-
1.m., 

    

Malý futbal 2.m.     
 
ZŠ Sokolíkova 

Názov  
súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                            
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie 
v medzinárodných súťažiach 

obvodné kolo okresné 
 kolo 

krajské 
kolo 

celoslov. 
kolo 

názov 
súťaže Umiestnenie 

Pytagoriáda P3 1.m - - - - - 
Matematická 
olympiáda Z5 

5.m,9.m - - - - - 

Matematická 
olympiáda Z9 

8.m - - - - - 

Klokan -  - - 24 
úspešných 
riešiteľov 

- - 

       
Všetkovedko 1.-4. 
ročník 

- - - 7 titulov 
Všetkovedko 

- - 

Hviezdoslavov 
Kubín 

1.m, 2.m - - - - - 

Olympiáda NEJ - 1. m 6.m 
a 10.m 

- - - 

Biblická olympiáda - 3.m - - - - 
„Slávik Slovenska“ 2.m, 3.m - - - - - 
GEO olympiáda (5. 
- 9. roč.) 

- 1. m 
a 3.m. 

Úspešní 
riešitelia 

- - - 

Dejepisná súťaž 
„Dúbravská studňa“  

3.m - - - - - 

„Znalosti národa“ 1.m - - - - - 
„150 rokov Matice 
slovenskej“ 

1.m - - - - - 

Olympiáda  zo SJ - 1.m. 2.m - - - 
Rétorika – Štúrov 
Zvolen 

 2x1.m 
2x3.m 

Zúčastnili 
sme sa 

   

Beh mladých 
Dúbravčanov 

4x1.m, 
2x2.m,3x3.m 

- - - - - 

Vybíjaná 7.m - - - -  
Florbal starší žiaci 2. m - - - - - 
Florbal mladší žiaci 1.m - - - - - 
Školské 
majstrovstvá 
Bratislavského 
kraja 
 v orientačnom 
behu 

- - 2. a 20.m 3.m - - 
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Školské 
majstrovstvá 
Bratislavského 
samosprávneho 
kraja v orientačnom 
behu BA 4 a BA 5 

1.m 
jednotlivci 

1.m družstvo 
dievčat 

- - - - - 

Atletika žiakov 3x1.m, 
3x2.m,5x3.m 

- 5. m 
 

- - - 

Súťaž s Lidl - - - 101.m - - 
Súťaž Disney 
Školmánia Tesco 

- - - 1.m 
celoškolský 
športový deň 

- - 

 
MŠ Bazovského 
Názov 
súťaže, 
olympiády 

Regionálne 
kolo 

Krajské kolo Celoslovenské 
kolo  

Umiestnenie 

- - - - - 
 
MŠ Cabanova  
Názov 
súťaže, 
olympiády 

Regionálne 
kolo 

Krajské kolo Celoslovenské 
kolo  

Umiestnenie 

- - - - - 
 
MŠ Damborského 

Názov súťaže Počet zúčastnených Umiestnenie Poznámky 
Olympiáda MŠ 15 1. miesto športová súťaž 
Minisláviček 4  spevácka súťaž 
 
MŠ Ožvoldíkova 

Názov  
súťaže,  
olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                             
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie 
v medzinárodných 

súťažiach 
regionálne kolo krajské 

kolo 
celoslovens

ké kolo 
názov 
súťaže umiestnenie 

Tino Pátrač Voda okolo nás 
1 a 3. miesto jednotlivci 
1. miesto kolektívna práca 

    

 
MŠ Pri kríži  

Názov súťaže, 
Olympiády 

Umiestnenie- 
Dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie  
v medzinárodných súťažiach 

Regioná
lne kolo 

Krajské  
Kolo 

Celoslovenské 
kolo Názov súťaže Umiestnenie 

Minisláviček účasť     

 Vesmír očami 
detí 

  účasť   
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MŠ Švantnerova 

Názov  
súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                            
dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach 

regionál
ne kolo 

krajské 
kolo 

celoslovenské 
kolo názov súťaže umiestnenie 

Vesmír očami detí 
  Účasť (výhra M. 

Bachňa) 
  

Svet okolo nás   účasť   
MŠ očami detí účasť     
 
13. Údaje o projektoch, do ktorých sú  školy zapojené  
 
     Rozvojové projekty boli podporené finančnou dotáciou zo štátneho rozpočtu 
a spolufinancovaním od zriaďovateľa základných škôl. Priebežne boli vykonané kontroly zo 
strany zriaďovateľa a Krajského školského úradu v Bratislave o efektívnosti využitia 
finančných prostriedkov a účtovných dokladov. 
 Projekt ESF - hlavným cieľom projektu bolo v nadväznosti na reformu vzdelávania 
profilovať školy regiónu s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania na základe 
inovácií. Projekt bol realizovaný súčasne na štyroch základných školách v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka a to plnením aktivít podľa jednotlivých oblastí zadefinovaných 
v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. a 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike. 
Uplatňovali sa inovačné metódy výučby, vhodne včlenené blokové a projektové vyučovanie, 
aplikácie, práca s multimédiami, internetom. Pozornosť sa venovala prierezovej téme 
environmentálna výchova, novému prvku regionálna výchova a tvorbe nových didaktických 
pomôcok. Pripravené boli pracovné listy pre žiakov a metodické listy pre učiteľov. Projekt 
bol ukončený dňom 31. 12. 2010. 
 Realizáciou projektovej činnosti na školách, ktoré smerujú k viac zdrojovému 
financovaniu školy sa zvyšoval kredit škôl.  
 
ZŠ Beňovského 
ZRIADENIE UČEBNE 
KONTINUÁLNEHO 
VZDELÁVANIA 

február 
2012 

2013 V rámci projektu Profesijný a kariérový 
rast pedagogických zamestnancov sme 
vytvorili učebňu pre kontinuálne 
vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
Bratislavského kraja a získali sme 21 ks 
notebookov, dataprojektor a wifi router 

OLOMPIÁDA 2012 pokračuje Projekt je zameraný na triedenie 
a recykláciu odpadov –papiera, plastov. 
Prostredníctvom projektu realizujeme 
aktivity environmentálnej výchovy ako 
prierezovej témy ŠkVP. Zapájame sa do 
sprievodných aktivít tohto projektu a tak 
umožňujeme našim žiakom získavať rôzne 
vedomosti a tie premieňať na zručnosti 
bežného života v oblasti triedenia 
odpadov, ale aj v ďalších oblastiach podľa 
aktuálnej ponuky, napr. dopravná výchova 
a pod. 

INFOVEK 2003/20 nie je Získanie výpočtovej techniky, pripojenia 
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04 určený na internet a multimediálnych výučbových 
CD 

ŠKOLA PODPORUJÚCA 
ZDRAVIE 

2000/20
01 

pokračuje Certifikát získaný 1.9.2003. 
Humanizácia a demokratizácia výchovy a 
vzdelávania, zdravý životný štýl, ochrana 
zdravia, estetizácia a tvorba životného 
prostredia, dôležitosť zdravia ako 
nenahraditeľnej hodnoty, športová činnosť 
a aktivity. 

SPRÁVAJ SA NORMÁLNE 
– projekt zameraný na 
predchádzanie sociálno-
patologických javov 

septemb
er 2013 

jún 2014 Projekt v spolupráci s Krajským 
riaditeľstvom Policajného zboru zameraný 
na predchádzanie sociálno-patologických 
javov v spoločnosti. Aktivity sa 
uskutočňujú pravidelne v 5. ročníku. 

RECYKLOHRY 2010 pokračuje Projekt je zameraný na triedenie 
a recykláciu odpadov. Environmentálnu 
výchovu ako prierezovú tému ŠkVP. 

 
DETSKÝ ČIN ROKA – 
oceňovanie detských činov 
roka 

2013 2014 Účasť v celoslovenskom projekte pod 
záštitou MŠ SR. Oceňovanie dobrých 
skutkov detí, čím podporujeme 
znevýhodnené deti v profesionálnych a 
náhradných rodinách, v detskom domove a 
domove sociálnych služieb – vo viacerých 
školských rokoch sme získali ocenenie 
Škola dobrých skutkov. 

Projekt ESF - Premena 
tradičnej školy na modernú: 
Inovatívne a reformné kroky 
na ceste do budúcnosti 
základnej školy 

apríl 
2009 

2011 Príprava materiálov na vyučovacie hodiny 
s podporou IKT, na využitie interaktívnej 
tabule a notebookov, získanie výpočtovej 
techniky. 
Konferencia k ukončeniu projektu 

„VOĽNOČASOVÉ 
AKTIVITY PRE 
VŠETKÝCH“ 

máj 
2010 
podanie 
projektu 

december 
2010 

Cieľom projektu je naučiť žiakov 
zmysluplne využívať voľný čas 
popoludňajšou tvorivou umeleckou 
činnosťou i športovou činnosťou, a tak 
zabrániť negatívnym javom v správaní sa, 
ktoré súvisia s nudou, keď deti sú často 
ešte bez dozoru. Zakúpenie pomôcok pre 
žiakov pre voľnočasové aktivity. 

ENVIROPROJEKT 2009 apríl 
2009  

december 
2009 

zvyšovanie environmentálneho povedomia 
všetkých žiakov, zakúpenie technického 
materiálu a pomôcok 

OTVORENÁ ŠKOLA 2009 apríl 
2009  

december 
2009 

využívanie IKT pri získavaní nových 
poznatkov, zručností a kompetencií, 
zakúpenie technického materiálu 
a pomôcok 

COMENIUS – multilaterálne 
partnerstvá s názvom „A 
European Cultural 
Adventure“ – „Európske 

2007 2009 

rozvoj zručností v komunikácii v cudzom 
jazyku, IKT zručností, tvorba 
informačného bulletinu z oblasti kultúry, 
vystúpenia v zahraničí, komunikácia 
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kultúrne dobrodružstvo“ v cudzom jazyku, spoznanie školstva, 
histórie a kultúry miest a mestečiek: 
Lichfield – Anglicko; Sanlúcar La Mayor 
– Španielsko; Bayonne – Francúzsko; 
Bratislava – Slovensko 

 
Základná škola sa zapája celoročne do viacerých projektových súťaží, ktoré organizujú iné 
inštitúcie a so žiakmi je potrebné pracovať na výstupoch, ktoré sa odosielajú: 

1. 7. ročník: Literárna súťaž na témy: Toto ma baví robiť, pretože ... 
2. Zbieram malé baterky 
3. Dalkia – energie okolo nás 
 

ZŠ Nejedlého  
- Zelená škola 
- Minihádzaná 
- Modrá škola 
- Recyklohry 
- Sme v škole! 
- Zdravá škola 
- Liga proti rakovine 

 
Škola je zameraná na vyučovanie jazykov (anglický jazyk od 1. ročníka), zdravý životný štýl, 
ochranu a tvorbu životného prostredia. Teoreticky aj prakticky sa snaží u žiakov budovať 
vzťah k prírode zapájaním do rôznych enviroprojektov napr. Modrá škola, Recyklohry 
(separovanie odpadu), zberom papiera, aktivitami Zelenej školy, ZOO, Botanickej záhrady, 
zvieracích fariem, jaskýň, prírody a iné. Posilnenie vyučovania prírodovedných predmetov si 
za hlavný cieľ stanovilo sprostredkovanie vážnosti ekologickej situácie našej planéty 
a dôležitosti jej ochrany všetkým žiakom školy.    
 
ZŠ Pri kríži 
Poskytovateľ Názov projektu Termín začatie 

realizácie 
projektu 

Termín 
ukončenia 
realizácie 
projektu 

Výsledky 

 
ESF MŠ SR 

Kognitívne 
predpoklady 
aritmetických 
zručností u detí 
v predškolskom 
veku 

 
marec 2013 

 
máj 2015 

Zisťovaniu 
úrovne 
aritmetických 
zručností 
prvákov 

ESF MŠ SR Zdravá škola september 2012 jún 2014 Projekt pre 
žiakov ZŠ 
venovaný 
budovaniu 
zdravého 
životného štýlu 
budúcej 
populácie 

ESF MV SR Správaj sa normálne september 2012 jún 2014 Projekt pre 
žiakov ZŠ 
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venovaný 
prevencii 
zneužívania 
drog a trestnej 
činnosti 

 Pátrač Tino september 2013 jún 2014 Projekt pre MŠ 
a ZŠ 
v mestskej 
časti Bratislava 
Dúbravka 

ESF NÚCEM Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na 
základných 
a stredných školách 
s využitím 
elektronického 
testovania 

máj 2013 jún 2015 Elektronické 
testovanie 
žiakov 
zamerané na 
skvalitnenie 
vyučovania 
prírodovednýc
h predmetov 

 
Ministerstvo 
školstva 
 
 

Ekoučebňa 
v exteriéri školy 

jún 2014 november 2014 Poznávanie, 
spätosť 
a súžitie 
človeka 
s prírodou. 

Hlavné mesto SR 
Bratislava, 
Magistrát, 
Oddelenie kultúry 
školstva a športu 

Športový deň – 
športom za zdravím 
 
 
 

február 2014 jún 2014 Rozvoj 
a popularizácia 
športu u detí 
a mládeže vo 
veku 6 až 15 
rokov. 

Hlavné mesto SR 
Bratislava, 
Magistrát, 
Oddelenie kultúry 
školstva a športu 

Odstraňovanie 
nelegálnych grafitov 

jún 2014 jún2015 Skrášľovanie 
životného 
prostredia 

 
Kognitívne predpoklady aritmetických zručností u detí v predškolskom veku: Cieľom 
projektu je porozumieť mechanizmom vývinu aritmetických zručností žiakov predškolského 
a mladšieho školského veku, nájsť prepojenie a spätne ovplyvniť spôsob stimulovania 
predškolských aritmetických zručností v triedach predškolskej prípravy v MŠ. 
Zdravá škola: Cieľom je prebudiť v žiakoch potrebu žiť zdravo: konzumovať zdravé 
potraviny, najmä zeleninu a ovocie. Zároveň je cieľom vybudovať v žiakoch správne návyky 
týkajúce sa ochrany životného prostredia a recyklácie odpadových surovín. 
Správaj sa normálne: V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR sme realizovali projektové 
vyučovanie o správaní. Odborní pracovníci sa venovali mnohým oblastiam (drogová 
závislosť, šikanovanie, násilie, porušovanie zákona, porušovanie dopravných pravidiel, 
predsudky, diskriminácia a rasizmus, tolerancia, zábavná pyrotechnika, “krivé chodníčky“, 
vandalizmus, práca polície). 
Pátrač Tino: Úlohou žiakov bolo pod vedení triednych učiteliek zisťovať odpovede na úlohy 
súvisiace s poznávaním dúbravských pamiatok. V náučnom časopise bolo zadaných osem 
konkrétnych úloh spojených so zaujímavými informáciami o histórii Dúbravky. Na základe 
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týchto indícií našli žiaci osem dúbravských pamiatok a dozvedeli sa veľa nových informácií, 
ktoré súvisia s učivom, ktoré preberajú žiaci 2. ročníka na vyučovacom predmete vlastiveda. 
Informácie žiaci zisťovali na základe vychádzok k pamiatkam. Spracované odpovede prišiel 
vyhodnotiť „Ozajstný pátrač Tino“, ktorý vyhodnotil výsledky práce žiakov a odmenil ich 
úsilie. 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania: V spolupráci s NUCEM realizujeme projekt spolufinancovaný 
z prostriedkov EˇU, z Operačného programu Vzdelávanie. 
Ekoučebňa v exteriéri školy: Cieľom projektu je zamerať pozornosť žiakov na poznávanie, 
spätosť a súžitie človeka s prírodou všeobecne, s prírodnými krásami okolia školy a našej 
mestskej časti v lone Malých Karpát, pod Devínskou Kobylou. 
Pri vybudovaní a realizácii vyučovania v Ekoučebni sa aktívne zúčastňovali žiaci 3. ročníka 
(cieľová skupina). U žiakov sme prehlbovali pocit chrániť a tvoriť zdravé životné prostredie. 
Aktivity projektu sa realizovali inovatívnymi metódami a formami vzdelávania (projektové 
a zážitkové vyučovanie, workschopy, tvorivé dielna). Cielene sme využívali Internet, 
rozširovali sme kompetencie žiakov v oblasti digitálnych zručností, zdrojov odbornej 
literatúry, časopisov a konkrétnej praktickej činnosti vo svete práce pri estetizácii priestorov 
školy. 
Plynule a systematicky pokračujeme v realizácii krokov smerujúcich k dopĺňaniu 
a využívaniu okrasnej, úžitkovej záhrady v teritóriu školy a náučného chodníka s podobným 
zameraním vo výchovno-vzdelávacej činnosti školy. 
Športový deň – športom za zdravím: 

o Cieľom projektu je motivovať deti k pravidelnému, ale i rekreačnému športovaniu, 
predovšetkým k loptovým hrám a tak získavať pozitívny vzťah k športu. 

o preventívnymi krokmi cielene predchádzať nežiaducim sociálno-patologickým javom 
detí a mládeže, uplatňovaním kľúčových aspektov, medzi ktoré patria: výchova 
k zdravému životnému štýlu so zameraním na šport a pohybové aktivity, výchovu ku 
zdraviu, výžive, osobnej a duševnej hygiene. 

o Rozvíjať pozitívne orientovanú spoluprácu v procese záujmovej činnosti, aktivít 
v oblasti športu a aktívneho pohybu, za účasti učiteľov, žiakov, rodičov a širokej 
verejnosti. 

Odstraňovanie nelegálnych grafitov: cieľom projektu je vytvoriť pre žiakov pekné 
prostredie a zapojiť ich do procesu skrášľovania a udržiavania si okolia svojej školy. 
 
Škola dlhodobo realizuje vlastné školské projekty: 

• Projektové vyučovanie Project 
• Škola otvorená športu 
• Test národa 
• Kráľ čítania 
• Zdravá škola 
• Protidrogový projekt: Stop drogám 
• Environmentálny program: Dúbravka moja 
• Čistá trieda 
• Ekodni 
• Nenič svoje múdre telo 
• Školský časopis 
• Školský parlament 
• SuperStar 

 



 68

ZŠ Sokolíkova 
Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 
Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Projekt „Hviezdna 
obloha” 

  Program 
cezhraničnej 
spolupráce Slovenská 
republika – Česká 
republika 2007 – 
2013, ktorý je pod 
záštitou Ministerstva 
pôdohospodárstva sa 
do projektu 
celoeurópskej 
iniciatívy „European 
Cooperation Day 
2013“ zapojil 29. 
októbra 
prostredníctvom 
prezentácie 
„hviezdnej oblohy“.  

Október 2013 Vďaka podporenému 
projektu „Obloha na 
dlani“ zažili deti 2.C 
spolu s p. uč. 
Šmotlákovou 
interaktívnu 
prezentáciu v 
digitálnom 
nafukovacom 
planetáriu. Deti si tak 
doplnili učivo 
prírodovedy, 
zemepisu a fyziky 
zábavnou a modernou 
formou. Vďaka tejto 
súťaži vyhrala Miška 
mobilný telefón a 
Dominik tablet. 
 
 

Modernizácia 
vzdelávacieho 
procesu na ZŠ 

Od r.2009 Projekt pokračuje do 
r.2013 

Celonárodný projekt, 
ktorého prijímateľom 
je ÚIPŠ, škola získala 
počítače, 
dataprojektor 
a notebooky. 

Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na ZŠ 
SŠ s využitím 
elektronického 
testovania –  

 

Od r. 2014 Projekt pokračuje pilotné testovanie  

Zborovňa Od r.2009 Projekt pokračuje Portál s výučbovými 
materiálmi pre  
všetkých našich 
učiteľov a žiakov 

Planéta vedomostí,  
Naučteviac.sk 
Roadschow „Planéta 
vedomostí“ 
 

Od r. 2008 Projekt pokračuje Digitálny obsah 
vzdelávania pre 
pedagógov 
prírodovedné 
predmety 

„Myslite ekologicky” Od 17.02.2014 do 
16.03.2014 sa naša 
škola zapojila do 
veľkej súťaže 
spoločnosti Lidl.  

Projekt skončil V rámci Slovenska 
sme sa umiestnili na 
krásnom101.miesto  
s počtom 
vyzbieraných fliaš 
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zbierali sme PET 
fľaše.  

20 855 kusov 

„ŠKOLSKÉ 
MLIEKO“ 

Od r.2010 Projekt pokračuje V spolupráci so 
spoločnosťou RAJO 
viesť žiakov 
k uvedomelej 
konzumácii mlieka 
a mliečnych 
výrobkov. 

Spring day – 
Európska jar 2013, 
medzinárodný projekt 

Od r. 2005 Projekt pokračuje Poznávanie kultúr 
v rámci Európskej 
únie. 

„Modrá škola“ Od r. 2008 Projekt pokračuje Environmentálna 
výchova na školách, 
ochrana vodných 
zdrojov 

„Modrý oblak“ 
 

Od r. 2014 Projekt pokračuje Vytvorenie 
meteorologickej mapy 
Bratislavy, v projekte 
je zapojených 10 
vybratých škôl 

„Lesy okolo nás” 
projekt spoločnosti 
Dalkia  
Projektu sa zúčastnili 
žiaci 2.A, 2.C, 3.C, 
4.A 4.C 
 
 

 Od r.2004 Projekt pokračuje  4.A skončila v 
lokálnom kole 
Bratislava 10.4.2014 
na 2.mieste a 
postúpila do 
celoslovenského kola 

Celoeurópsky projekt 
European Schoolnet 
iTEC 

Od r. 2011 Projekt prebieha Zavádzanie 
netradičných metód 
do vyučovania. Žiaci 
sú zapojení do 
tímovej spolupráce na 
projektoch, 
vyžadujúcich prácu 
s multimédiami, 
digitálnou technikou, 
tvorivosť a 
samostatnosť 

eQnet –medzinárodný 
projekt. Organizované 
cez European 
Schoolnet. 

Od r. 2011 Projekt prebieha Pedagógovia školy 
spolupracovali so 
sekciou informatiky 
MŠVVaŠ SR na 
projekte, v rámci 
ktorého vznikla 
databáza web stránok 
a digitálnych 
materiálov, tvorba 
úložiska digitálnych 
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vzdelávacích 
materiálov vhodných 
na využitie vo 
vyučovacom procese. 

Infovek2 – Wifi Edu Od r.2011 Projekt pokračuje Projekt UIPŠ, 
zavádzanie pripojenia 
Wifi do škôl 
s prístupom do 
informačného centra 
škôl. Pilotný projekt. 

Celonárodný projekt 
(ÚIPŠ) – Moderné 
vzdelávanie Fyzika 

 Projekt pokračuje   

Deň narcisov 17. ročník Projekt pokračuje Finančná zbierka Ligy 
proti rakovine. 

Detský čin roka 14. ročník Projekt pokračuje Projekt spoločnosti 
Whirpool Slovakia 
s cieľom motivovať 
deti k humánnemu 
konaniu a vytváraniu 
pozitívnych hodnôt 
detí. 

Projekt SME v škole Od r. 2011 Projekt pokračuje Cieľom projektu je 
sprostredkovať 
vedomosti zábavnou 
a tvorivou formou 
pomocou denníka 
SME, ktorý bezplatne 
škole poskytne 
pracovné zošity vo 
vybranom predmete. 

 
Ďalšie informácie: 
 Do realizácie projektov na škole, ktoré smerujú k rozvoju jej činnosti, k modernizácii 
a k zvyšovaniu digitálnej gramotnosti žiakov, učiteľov, lokálnej komunity, sa zapájala väčšina 
našich pedagogických zamestnancov. Dôraz sa naďalej kládol na zdokonaľovanie 
a inovatívnej výučby cudzích jazykov. V piatom ročníku v spolupráci s PZ SR sa uskutočnil 
preventívny program „Správaj sa normálne“.  
 
MŠ Bazovského 

Názov projektu Termín začatie 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Envirosvet 9/2013 pokračuje  
Evička nám ochorela 9/2013 pokračuje  
Mobilná dopravná výchova 01.05.14 pokračuje  
Želkova škôlka 01.09.14 začiatok  
Filipko a jeho kamaráti 1 časť 9/2013 17.06.14 – pokračuje Certifikát 
Zdravá škôlka – pilotná MŠ 01.02.14 pokračuje  
Svet pre všetkých 02.09.14 začiatok  
Animoterapia- poníky 9/2012 pokračuje  
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Adamko hravo a zdravo 1/2013 pokračuje  
Veselé zúbky 1/2013 pokračuje  
Z babičkinej truhlice 1/2013 pokračuje  
Mladý záchranár 9/2013 pokračuje  
Doprava v našom okolí 9/2013 pokračuje  
Eko výchovný program 9/2013 pokračuje  
Olompiáda 01.09.14 pokračuje  
Danka a Janka zdravá výživa 01.05.14 pokračuje  
Zelená škola 9/2014 začiatok  
Modrá škola 9/2014 začiatok  
 
MŠ Damborského 
- Malý zdravotník 
- Prvá pomoc pre rodičov 
- Evička nám ochorela 
- Tvorivé dielne 
- Baltík 
- Origami 
- Škola hudby – hra na flautu 
- Pastelka môj kamarát 
 
MŠ Galbavého  
Realizujeme školské projekty v rámci školského vzdelávacieho programu,  so zameraním na 
environmentálnu výchovu: 
 
„Chceme dýchať čistý vzduch“ 
„Les“   
„Poznaj svoje mesto“ 
„Deti, pozor červená“       dopravná výchova 
 Eko vláčik – projekt zameraný na environmentálnu výchovu 
 
MŠ Ožvoldíkova 

Názov projektu Termín začatie 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Knižka pod vankúšom 
(nadácia ESET) 

2013 2014  

Tino Pátrač  2013  Jún 2014  
 
Účasť v projekte Tino Pátrač sa realizovala v súlade so ŠkVP. Aktivity boli zamerané na 
regionálnu výchovu a vzdelávanie, poznávanie osobitostí Dúbravky ako aj poznávanie 
podporu  a skvalitnenie environmentálneho vedomia detí. Účasť v projekte mala veľký 
význam na prezentácií školy na verejnosti zapojením sa do aktivít, s využitím rôznych 
edukačne hodnotných pomôcok, ktoré boli vyrobené pedagógom školy.  
Účasť v projekte Knižka pod vankúšom nadácie ESET sa realizovala v súlade so zameraním 
školy na predčitateľskú gramotnosť a podporu komunikačnej gramotnosti detí.  Projekt sa 
realizoval v spolupráci s OZ ZRMŠO. Za pozitívne považujme najmä účasť rodičov na 
realizácií zamerania školy a ŠkVP.  
 
MŠ Pri kríži 

Názov projektu Termín začatie Termín ukončenia Výsledky 
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realizácie projektu realizácie projektu 
Škola hudby 9/2003 pokračuje  
Farbička môj kamarát  9/2003 pokračuje  
Počítač môj kamarát 9/2006 pokračuje  
Adamko zdravo hravo  9/2005 pokračuje  
Otvorená škola- oblasť športu 
- Športujeme počas prázdnin 

9/2008 pokračuje  

Goodyear- Bezpečná škôlka 9/2009 pokračuje  
Samé svaly, žiadny tuk... 9/2010 pokračuje  
Animoterapia- poníky 9/2010 pokračuje  
Zelená škola 9/2011 pokračuje Diplom  Zelená 

škola 
 
MŠ Sekurisova 

Názov projektu Termín začatie 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Skanzen Dúbravky 2008 Stále prebieha Pred dokončením 
Drotárik- školský 

časopis 
2004 Stále prebieha Vynikajúce 

 
MŠ Švantnerova 
Zrealizované projekty v MŠ Švantnerova 1 v školskom roku 2013/2014 
November 2013 – Zber textilu s organizáciou Diakonie Broumov 
Názov projektu: ,,Nepotrebné veci nemusia skončiť v odpade“ 
Cieľ/Zameranie projektu: Druhý ročník realizácie tohto projektu vznikol v spolupráci so 
školami v rámci environmentálnej výchovy.  Zámerom projektu je vyzbierať nepotrebný 
textil. Vyzbieraný textil sa následne triedi a spracuje tak, aby bol ďalej použiteľný. 
Organizácia Diakonie Broumov textilný materiál tiež daruje sociálne odkázaným v tuzemsku 
aj v zahraničí a spolupracuje s mnohými ďalšími organizáciami na Slovensku (napr. Priatelia 
zeme, OZ Ain Karim Šamorín, Pomôžme si – Levice).     
Organizované deti: Všetky triedy MŠ v spolupráci s rodičmi  
Zodpovedná pani učiteľka: Sklenicová  

 
Marec/Apríl 2014 - Vesmír očami detí – výtvarná súťaž.  
Názov projektu: Vesmír očami detí.  
Cieľ/Zameranie projektu: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s 
hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi 
osvetovými strediskami vyhlásila už XXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej 
súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. Deti výtvarne spracujú svoje doterajšie poznatky alebo 
vlastné ponímanie vesmíru.  
Organizované deti: deti z I. a II. triedy, IV. A triedy a IV. B triedy  
Zodpovedná pani učiteľka: Sklenicová  
Úspech MŠ Švantnerovej 1 vo výtvarnej súťaži ,,Vesmír očami detí“: Víťazná výtvarná práca 
pochádza od detského autora Matúš Bachňa zo IV. A triedy. Výtvarná práca bola realizovaná 
pod pedagogickým vedením pani učiteľky Adriany Fialovej.   
 
Apríl/Máj 2014 – Súťaž v zbere papiera so spoločnosťou OLO. 
Názov projektu: OLOMPIÁDA. 
Cieľ/Zameranie projektu: Cieľom projektu je ochrana prírody druhotným využitím surovín. 
Cieľom je u detí a verejnosti podporiť záujem o separovanie odpadu zábavno-súťažnou 
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formou. Deti vyhľadávajú nepotrebný papier so svojimi rodičmi doma a odnášajú do zberu 
v MŠ.  
Organizované deti: Všetky triedy MŠ v spolupráci s rodičmi  
Zodpovedná pani učiteľka: Sklenicová  
Celkové množstvo vyzbieraného papiera v MŠ Švantnerova: 444 kg papiera  
 
Apríl/Máj 2014 – Sledovanie dokonalej premeny Babôčky bodliakovej  
Názov projektu: Motýlia záhrada  
Cieľ/Zameranie projektu: Cieľom projektu je priamym pozorovaním prostredníctvom 
zážitkového učenia pozorovať dokonalú premenu vývoja motýľa od štádia húsenice, cez 
zakuklenie až po vyliahnutie dospelého motýľa Babôčky bodliakovej. Deti sa na základe 
vlastného poznania priblížia tomuto okrídlenému hmyzu z perspektívy, ktorá by za iných 
okolností nebola veľmi možná. Deti fotografovali celý vývoj motýľa digitálnym fotoaparátom 
a digitálnym mikroskopom, kŕmili motýle pripraveným nektárom cez pipetu, vypustili motýle 
do voľnej prírody.  
Organizované deti: Všetky triedy MŠ 
Zodpovedná pani učiteľka: Sklenicová  
 
15. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole  
 
ZŠ Sokolíkova 

V tomto školskom roku sa na našej škole v mesiaci september 2013 uskutočnila 
následná inšpekcia na kontrolu splnenia opatrení z tematickej inšpekcie č. 1062/2012-2013. 
Inšpekciu vykonali Mgr. Marcela Strakošová a PaedDr. Emília Árestová. Všetky uložené 
opatrenia boli splnené.  
 
16. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach základných škôl a materských 
škôl 
 
A) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach základných škôl  
 
 Školské budovy sú v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Školy využívajú celý 
objekt dvojposchodovej budovy so školským dvorom. Priestorové usporiadanie a funkčné 
členenie vnútorných priestorov základných škôl umožňujú funkčnú nadväznosť jednotlivých 
priestorov a ich samostatnú prevádzku bez vzájomného rušenia v súlade s vyhláškou. 

 
ZŠ Beňovského 

V súvislosti so zameraním ZŠ a zameraním v Školských vzdelávacích programoch 
ISCED 1 a ISCED 2 na predmety – slovenský jazyk a literatúra, anglický a nemecký jazyk, 
informatika, matematika, tvorba projektov a prezentácií, telesná výchova, prírodovedné 
a humanitné predmety vytvárame primerané materiálno-technické zabezpečenie výchovno-
vzdelávacieho procesu. Máme zriadené na škole 3 odborné učebne cudzích jazykov, odbornú 
učebňu fyziky, multimediálnu prírodovednú učebňu, 2 multimediálne učebne, 1 špeciálnu 
viacfunkčnú počítačovú učebňu, 1 učebňu školského špeciálneho pedagóga, na vyučovanie 
TEV/TSV 2 telocvične a jednu gymnastickú miestnosť, školský športový areál, učebňu ETV 
a NAV, v ktorej sa nachádza i klavír a preto sa využíva aj ako učebňa HUV, žiacku knižnicu a 
čitáreň, školskú žiacku kuchynku, ktorá sa využíva na rôznych predmetoch podľa potrieb, 
taktiež aj v mimoškolských aktivitách. Pre potreby školského klubu detí máme zriadenú 
herňu. 
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V školskom roku 2013/2014 sme zakúpili 7 ks nových počítačov, 1 ks interaktívnej 
tabule ACTIV BOARD so softvérom Activ Inspire, 10 ks nových CD prehrávačov. 
Z finančných prostriedkov školy sme obohatili knižničný fond o viacero titulov. Pre 
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu sme z projektov získali a zakúpili niekoľko 
nových CD nosičov výučbového charakteru. 

Aj v tomto školskom roku sme zakúpili z poskytnutých finančných prostriedkov od 
Rady rodičov nové moderné učebné pomôcky na vyučovanie viacerých predmetov. Z týchto 
prostriedkov boli hradené opravy kopírok, kancelársky papier na tlač pracovných listov 
hlavne pre predmety, ktoré nemajú učebnice, tonery do kopírok. Za pomoci rodičov sme 
mohli zapájať a motivovať vecnými darmi talentovaných žiakov vo viacerých žiackych 
súťažiach, predmetových olympiádach a vykonávať aj vlastnú projektovú činnosť aj v rámci 
projektu škola podporujúca zdravie. 

Prístup pedagógov do multimediálnej knižnice, ktoré využívanie na zvýšenie 
informatizácie vyučovacieho procesu nám sponzorsky už tretí rok mesačne sponzorsky hradí 
vydavateľstvo Aitec. 

V spolupráci so zriaďovateľom školy – Miestnym úradom Bratislava – Dúbravka 
vedeným starostom Ing. Jánom Sandtnerom sme zabezpečili opravu strechy. 
 Budova základnej školy bola pôvodne určená pre činnosť 18 tried, v školskom roku 
2013/2014 bolo na škole 19 tried. Dobudovaním odborných učební z priestorov chodby 
a spoločenskej miestnosti je zatiaľ budova priestorovo dostačujúca. 

 
Materiálno – technické vybavenie odborných učební a vybavenie učebnými pomôckami 

Odborné učebne cudzích jazykov sú vybavené najmodernejšími závesnými tabuľami - 
slovná zásoba a gramatické javy, nové slovníky anglického a nemeckého jazyka, rôzne 
multimediálne CD a DVD, video-kazety, CD prehrávač má k dispozícii každý vyučujúci 
cudzieho jazyka, originálna odborná literatúra zabezpečená v spolupráci s Oxicom pre 
rozšírenie slovnej zásoby žiakov. V školskom roku 2013/2014 sme zakúpili ďalšie nové 
multimediálne CD, pomocou ktorých sa snažíme skvalitňovať a zatraktívňovať vyučovací 
proces.  

Odbornú učebnú fyziky a multimediálnu prírodovednú učebňu máme vybavené 
dostatočným množstvom učebných pomôcok a modernými nástennými tabuľami 
a interaktívnou tabuľou Activ Board so softvérom ActivInspire, počítačmi a digitálnymi 
malými mikroskopmi. Vytvorili sme počítačom podporované prírodovedné laboratórium 
s meracím systémom ISES. V minulosti sme účasťami v rôznych projektoch zabezpečili do 
týchto učební modernú didaktickú techniku a odborné pomôcky a prístroje. 

V troch multimediálnych učebniach a jednej špeciálnej viacfunkčnej počítačovej 
učebni máme 98 počítačov a notebookov s pripojením na internet a server s wifi pripojením 
na internet. V troch multimediálnych učebniach sú interaktívne tabule Activ Board, e-Beam a 
SmartBoard  s dataprojektormi, rôzne výučbové programy. Jedna kmeňová trieda I. stupňa je 
vybavená interaktívnou tabuľou e-Beam a ďalšia kmeňová trieda I. stupňa je vybavená 
interaktívnou tabuľou Activ Board. Učitelia majú možnosť na vyučovaní využívať rôzne 
multimediálne CD.  
 Didaktické pomôcky a techniku pravidelne dokupujeme z finančných prostriedkov 
školy účelným hospodárením, zapájaním sa do projektov a z prostriedkov Rady rodičov  a aj 
získavaním od sponzorov. 
 Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy sme zakúpili florbalové výstroje a náčinie 
pre žiakov, ktorí našu školu i Bratislavský kraj reprezentujú na celoslovenskej úrovni ako 
jediná nešportová základná škola, zakúpili sme tiež bedmintonové rakety v rámci 
modernizácie a zatraktívnenia vyučovania telesnej a športovej výchovy na našej škole. 
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ZŠ Nejedlého 
Budova školy má 38 rokov, je zachovalá, priestranná, svetlá, niektoré časti boli 

rekonštruované (výmena okien, maľovanie). 
Priestorové podmienky sú vyhovujúce, v tomto školskom roku využívala priestory 

i materská škôlka. V priestoroch školy sa nachádzajú dve učebne IKT, jedna multimediálna 
miestnosť, jedna školská knižnica, laboratórium fyziky, dielne,  dve telocvične, tanečná sála, 
posilňovňa. Areál školy disponuje futbalovým, hádzanárskym a basketbalovým ihriskom, 
ktoré sú pokryté umelým trávnikom.   

Školská jedáleň je priestranná a esteticky zariadená. Denne sa v nej podávajú desiate 
a obedy pre viac ako 200 stravníkov. Potešujúci je predovšetkým fakt, že v školskej jedálni sa 
nestravujú iba žiaci a zamestnanci školy, ale i externí stravníci. 
 
ZŠ Pri kríži 
Vnútorné a vonkajšie prostriedky školy sú primerané vo vzťahu k počtu žiakov a cieľom 
školy, umožňujú realizovať Školský vzdelávací program. Všetky učebne sú vybavené 
moderným školským nábytkom. Škola má dve učebne výpočtovej techniky so 60 počítačmi 
a notebookmi s prístupom na internet, jazykové laboratórium, digitalizovanú školskú 
knižnicu, cvičnú kuchynku, dve telocvične, posilňovňu, odborné učebne na vyučovanie 
biológie, fyziky a chémie, výtvarnej výchovy s hrnčiarskym kruhom a keramickou pecou. 
Každá trieda je vybavená počítačom, dataprojektorom a premietacím plátnom. 
Škola je vybavená dostatočným množstvom učebných pomôcok a didaktickej techniky, ktorú 
využívame vo výchovno-vzdelávacom procese. 
V esteticky zariadených priestoroch ŠKD bol dostatočný priestor na relaxáciu a rôzne 
aktivity. Školský areál je udržiavaný, miniihrisko s osvetlením je navštevované aj vo 
večerných hodinách, detské ihrisko na voľný pohyb žiakov v ŠKD a vyučovanie telesnej 
výchovy na 1. stupni. Škola využíva svoje vonkajšie aj vnútorné priestory v mimo 
vyučovacom čase na realizovanie rôznych vzdelávacích, kultúrnych akcií a športových súťaží. 
Využívame elektronickú žiacku knižnicu. V každej učebni je dataprojektor napojený na 
počítač a plátno na premietanie. 
Zakúpené boli nové učebné pomôcky, mapy, hry do ŠKD a odborná literatúra, športové 
potreby. 
V rámci mimorozpočtových zdrojov (z projektov) sa nám podarilo vybudovať dve nové 
učebne: 
Ďalej boli zakúpené: 

- počítačová technika, monitory, 
- nábytok do 14 tried 
- nábytok do kabinetov, 
- školské lavice, stoličky do 6 tried, 
- audio-video vrátnik: dochádzkový čipový systém, 
- učebné pomôcky, 
- korkové nástenky, 
- zariadenie do učiteľských kabinetov, 
- obnovenie knižničného fondu, 
- revitalizácia školského dvora: školské políčko, altánok na vyučovanie, 
- prestavba elektrických rozvodov pri zriaďovaní novej učebne pre 1. triedu 

a presťahovaní pôvodnej počítačovej učebne do vhodnej miestnosti, 
- oprava miniihriska, 
- nákup športového zariadenia do telocviční, 
- tonery. 
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ZŠ Sokolíkova 
V školskom roku 2013/2014 sa v rámci finančných možností  pokračovalo v rozvoji 
materiálno-technickej základne a vybavenosti školy. V decembri 2013 škola zakúpila 
interaktívnu tabuľu do učebne BIO, doplnila učebné pomôcky. Počas mesiacov február - máj 
sme využili finančnú podporou zo strany rodičov žiakov  (2% z dane ) a pokračovali sme  
s maľovkou časti chodby na 1. poschodí.  Z prostriedkov ZRŠ bol celoročne na základe 
„Zmluvy o dielo“ renomovanou IT spoločnosťou zabezpečovaný servis počítačovej techniky 
internetu.  
 
B) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materských škôl 
 
 Všetkých desať materských škôl je umiestnených v účelových budovách. Sedem 
materských škôl je dvojpodlažných, Materská škola Bazovského 4 a Materská škola 
Damborského 3, sú jednopodlažné. Materská škola Pekníkova 4 je v budove Základnej školy 
Nejedlého 8 na prvom podlaží.  
 
MŠ Bazovského 
Počet učební 4 
Počet herní 4 
Počet samostatných spální 0 
Počet telocviční 0 
Počet umývadiel pre deti 14 
Samostatné priestory pre ŠJ a ŠK 1 školská jedáleň , 1 spoločenská miestnosť 
Vybavenie areálu 2x Pieskovisko, 3 komponenty 
Najhorší stav ( stručný popis) Vybavenie  školského dvora , vybavenosť IKT 

Vylepšenia počas  šk. roka 
2013/2014 

 vybavenosť MŠ pomôckami, čiastočné dovybavovanie 
interiéru, oprava strechy, oprava oplotenia na šk. 
dvore, rekonštrukcia 2 tried 

 
MŠ Cabanova  

Materská škola svojou lokalitou a materiálno-technickým vybavením má svoje osobité 
postavenie z hľadiska celomestského. Budova je situovaná na úpätí flóry a fauny Devínskej 
Kobyly. Je obkolesená záhradou o rozlohe viac ako 3 000 m2.Keďže areál je vzdialený od 
cestnej komunikácie, predstavuje v podmienkach Bratislavy veľmi vhodné, zdravotne 
nezávadné prostredie. Materská škola disponuje saunou umiestnenou v budove MŠ, ktorú deti 
využívajú 1x v týždni .Materská škola je štvortriedna s prislúchajúcimi priestormi ku každej 
triede. Poskytuje celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2,5 roka do 6 
rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje deťom aj možnosť 
poldenného pobytu so stravou i bez stravy, prípadne donesenej stravy na odporúčanie lekára. 

Je zriadená v účelovej budove. Prízemie tvorí vstupná hala, dve triedy 
s prislúchajúcimi miestnosťami. V zadnej časti prízemia sa nachádzajú kabinety, škrabka,  
sklady, miestnosť pre správnych zamestnancov, sauna, vonkajší i vnútorný bazén, WC 
a umývadlo slúžiaci pre pobyt vonku, knižnica. Na poschodí sú umiestnené 2 triedy 
s príslušnými priestormi a miestnosť na výučbu jazykov a krúžkovej činnosti. V zadnej časti 
na poschodí sa nachádza školská kuchyňa, jedáleň, riaditeľňa, miestnosť pre vedúcu ŠJ, 
sklady, kabinety. Budova materskej školy je renovovaná. Jej zateplením a výmenou okien za 
plastové, poklesol únik tepla. Budova MŠ bola v minulom šk. roku vymaľovaná. Je pripojená 
na internet. Z finančných prostriedkov rodičov ,ktoré zriaďovateľ ponechal v kompetencii 
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školy sa doplnilo vybavenie školskej jedálne .Z týchto prostriedkov sa obnovuje i interiér 
školy obnovou nábytku, vybavením učebnými pomôckami. V tomto školskom roku bola 
uvedená do prevádzky počítačová miestnosť s interaktívnou tabuľou. Sponzorskou činnosťou 
sa podarilo zabezpečiť počítače do každej triedy pre učiteľky i deti. Možno konštatovať, že 
materská škola má materiálno-technické podmienky dobré. Podrobné údaje sú zahrnuté 
v Prevádzkovom poriadku MŠ. 
 
MŠ Damborského  

Mestská časť–Dúbravka hradí náklady faktúr za energie na prevádzku materskej školy– 
elektrickú a tepelnú energiu, vodné, stočné, odvoz a likvidácia odpadu, telekomunikačné 
služby. Ďakujeme MČ–Dúbravka aj za výmenu piesku v pieskoviskách, kosenie areálu MŠ a 
odstraňovanie závad remeselníckymi prácami, čo zabezpečuje bezproblémový chod 
prevádzky. Kolektív sa snažil vytvárať príjemné a estetické prostredie a podmienky.  

Počas školského roka sa realizovali nasledujúce práce: maliarske práce (spálne v 1., 2. 
A 3. Triede, všetky šatne a chodba), výmena PVC vo všetkých triedach, spálňach, šatniach 
a chodbe pri vstupe do MŠ, výmena svietidiel v spálňach a chodbe, výmena vypínačov, 
výmena postielok vo všetkých spálňach, výmena paplónov a vankúšov. Na financovanie prác 
a nákupu materiálov boli sčasti hradené z účtu MŠ, sčasti z účtu ZRŠ. Počas roka sa z účtu 
MŠ priebežne dopĺňali hračky, výtvarný, pracovný a hygienický materiál, učebné pomôcky, 
didaktická technika. 
 
MŠ Galbavého 
Materská škola je štvortriedna materská škola, ktorá poskytuje celodennú starostlivosť a 
výchovno-vzdelávaciu činnosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom 
s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. 

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, v tichom prostredí, mimo hlavnej 
komunikácie. Prízemie budovy tvorí vstupná hala, trieda s kompletným priestorovým 
vybavením pre deti šatňa, umyváreň spojená s WC, samostatná spálňa. Prízemie budovy 
tvoria potravinové sklady, izolačná miestnosť pre deti v prípade náhleho ochorenia, sklady 
materskej školy. 

Na poschodí sú umiestnené dve triedy s kompletným príslušenstvom, účelové 
priestory pre personál, dve kancelárie, jedáleň a kuchyňa. Poschodie má samostatný vchod 
a s prízemím ho spája schodište. Tento vchod slúži pre zamestnancov a na dopĺňanie skladov. 
Okolie budovy tvorí veľká záhrada s bohatou zeleňou a živým plotom, ktorí tvorí bezprašnú 
zónu od okolitej komunikácie. Na školskom dvore sa nachádza pieskoviskové centrum 
s preliezkou, hracie komponenty a hojdačky a veľká trávnatá plocha na pohybové aktivity 
detí. Záhrada slúži celoročne deťom na edukačné, hracie a pohybové aktivity, tvorivé, 
konštrukčné a umelecké činnosti, komunikatívne činnosti a špeciálne činnosti navodzované 
učiteľkou. 
Pieskoviská sa pravidelne po ukončení hier prikrývajú, z dôvodu zvýšenej starostlivosti 
o hygienu, počas leta sa jedenkrát týždenne dezinfikujú a jedenkrát ročne sa vymieňa piesok. 
Na školskom dvore máme vybudovanú triedu v prírode, kde počas letných mesiacov  prebieha 
výchovno – vzdelávacia činnosť formou zážitkového učenia. Vybudovali sme nové kryty na 
múriky okolo pieskovísk z dôvodu bezpečnosti a zároveň i zo zdravotného hľadiska pre deti 
pri sedení. Všetko vybavenie na školskom dvore spĺňa európske normy pre pohyb a činnosť 
detí. Tento školský rok sa nám v spolupráci so zriaďovateľom podarilo obnoviť asfaltovú 
plochu na školskom dvore. Materská škola je zariadená novým nábytkom, ktorý je pre deti 
vyhovujúci a spĺňa bezpečnostné kritéria. Stoly a stoličky sú presne určené pre vekové 
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osobitosti detí, aby boli dodržané zdravotné a hygienické kritéria. Triedy sú dostatočne 
priestorné a svetlé. V každej triede máme vymenené svietidlá, ktoré spĺňajú hygienické nory 
pre deti. Nábytok je veľmi pekný a trieda celostne je vybavená tak, aby rozvíjala estetické 
cítenie detí. Vybavenie tried je na veľmi dobrej úrovni, hračky a pomôcky sú uložené voľne, 
viditeľne  a deťom poskytujú 
   
MŠ Ožvoldíkova 
Počet učební  1 
Počet herní/tried  4 
Počet samostatných spální  4 
Počet telocviční  0 

Počet umývadiel pre deti 
Dostatočný počet v súlade s Prevádzkovým 
poriadkom MŠ 

Samostatné priestory pre ŠJ a ŠK 
(vymenovať) školská jedáleň, školská kuchyňa 
Vybavenie areálu školská dvor 
 
Najhorší stav ( stručný popis) 

 
Vylepšenie, rekonštrukciu vyžadujú umyvárne 1.a 2. 
triedy,  
Odstránenie funkčných porúch budovy zateplením 
a výmenou fasády s výmenou kopilitov, ktoré neboli 
zrealizované na chodbách a vo vestibule MŠ. 
Odstránenie vtekania vody do areálu MŠ 
z priľahlého chodníka pri daždivom počasí voda 
zostáva pred bránkou MŠ a nedá sa vojsť do areálu 
MŠ- opakovaná požiadavka na MÚ. 
Revitalizácia školskej kuchyne- výmena podlahy, 
doplnenie nerezovými zariadeniami. 
Výmena postieľok v 3. triede MŠ, výmena 
šatníkových skriniek v 1. triede a výmena nábytku 
v 1. Triede.   

Vylepšenia počas  šk. roka 
2013/2014 ( mimo rozpočtu) 

Výmena podlahovej krytiny na prízemí školy, 
výmena okien a dverí- revitalizácia zadného vchodu 
MŠ, výmena radiátorových ventilov 

 
MŠ Pekníkova 

Obohatili sme si zbierku CD nosičov a detské slovenské piesne a rozprávky. DVD 
rozprávky na rozvíjanie:  Ľudské telo, stromy, ročné obdobia. Doplnili sme knižný fond 
o pedagogickú literatúru a knihy pre deti. 
 
MŠ Pri kríži 
Počet učební 4 
Počet herní 4 
Počet samostatných spální 4 
Počet telocviční 0 
Počet umývadiel pre deti 20 
Samostatné priestory pre ŠJ a ŠK  1 školská jedáleň 
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Vybavenie areálu 

Lezecká dráha, preliezačky,  šmýkačky v dvoch 
veľkostiach, balančné a strunové hojdačky, statické 
atrakcie na hrové aktivity detí, altánok, basketbalový 
kôš, dopadové plochy 

Najhorší stav ( stručný popis) 

Nefunkčné vodné hydranty na školskom dvore, 
hrdzavé kopility, nefunkčné ventily na vykurovaní, 
podlaha na dolných balkónoch 

 Vylepšenia počas  šk. roka 
2013/2014( mimo rozpočtu)  Nákup   basketbalového koša, dopadových plôch 
 
MŠ Sekurisova 

MŠ je po rekonštrukcii, v r.2002 bola  zateplená a izolovaná strecha, v r.2004 sa ukončili 
rekonštrukčné práce : zateplenie , fasáda a výmena plastových okien, v r.2006 sa realizovala 
stavba predného vstupu. Interiér MŠ je vymaľovaný, v jednotlivých miestnostiach sa 
postupne vymieňa nábytok. Boli vyradené staré ležadlá, ktoré nahradili nové. Zakúpili sme i 
novú posteľnú bielizeň a paplóniky.  V tomto roku   v dolných  šatniach i triedach prebiehala 
totálna rekonštrukcia- položili sme novú podlahovú krytinu a zároveň  tieto triedy boli aj  
vymaľované. Dali sme vymeniť aj nevyhovujúce svietidlá za nové. Celkový stav budovy je po  
rekonštrukcii v dobrom stave. Čo sa týka UP, máme veľa pomôcok zastaraných, ktoré 
priebežne vymieňame za nové a modernejšie. Školská knižnica sa postupne dopĺňa novou 
odbornou literatúrou. 
 
Počet učební  4 
Počet herní 4 
Počet samostatných spální 4 
Počet telocviční 0 
Počet umývadiel pre deti 4x5 
Samostatné priestory pre ŠJ a ŠK 
(vymenovať) Kuchyňa, jedáleň 
Vybavenie areálu Veľmi dobrý 
Najhorší stav ( stručný popis) Skladové priestory 
Vylepšenia počas  šk. roka 
2012/2013 ( mimo rozpočtu) 

Maľovanie a časť nábytku, komponenty na školský 
dvor 

 
MŠ Švantnerova 
Počet učební 4 
Počet herní 4 
Počet samostatných spální 4 
Počet telocviční zriadená v chodbe z projektu Otvorená škola 
Počet umývadiel pre deti 20 
Samostatné priestory pre ŠJ a ŠK 
(vymenovať) 2 školské jedálne 
Vybavenie areálu preliezačky a šmýkačka 
Najhorší stav ( stručný popis) Sociálne zariadenia - umyvárne 
Vylepšenia počas  šk. roka 
2013/2014 ( mimo rozpočtu) Vybavenie školského dvora z 2% z daní 
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MŠ Ušiakova 
Materská  škola  leží  mimo  centra  mesta, či  frekventovanej  cesty, čím  je  eliminovaný  

zdroj  hlučnosti  a prašnosti. Priestory  MŠ  sú  členené  tak, že  sa  jednotlivé  triedy  
vzájomne  nerušia. Priestorové podmienky sú dobré. Materská  škola  je  vybavená  
nábytkom, pomôckami  a hračkami, ktoré  zodpovedajú  hygienickým  predpisom (veľkosť, 
materiál, umývateľnosť, adekvátnosť  k veku  dieťaťa  a pod.).  
Skrinky a nábytok  sú  zostavené  a zabezpečené  tak, aby  ich  dieťa  nemohlo  prevrátiť  
a spôsobiť  tým  sebe  i druhým  zranenie. Podlaha  je  pokrytá  PVC  a kobercami, ktoré  sa  
denne udržiavajú  v čistote.  

Šatne  detí  sú  vybavené  šatníkovými  skrinkami  a lavičkami. Vnútorné priestory sú 
zariadené funkčne, učiteľkami a deťmi  esteticky dotvárané.  
Kapacita, veľkosť a hygienická úroveň  materskej  školy umožňuje realizáciu  kvalitnej 
výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Fond  pedagogickej a inej literatúry je dostačujúci, priebežne aktualizovaný podľa 
potreby a zodpovedá plneniu dlhodobým a krátkodobým zámerom školy. Audiovizuálna 
technika je funkčná a vo výchovno-vzdelávacom procese sporadicky  využívaná.  
Vybavenosť a uloženie edukačných pomôcok je vyhovujúce, v edukačnom  procese 
dostačujúco využívané. Materská škola je vybavená výpočtovou a kopírovacou  technikou. 
V roku 2007 sme si zriadili internet  aj  webovú  stránku školy, ktorú aktualizuje p. učiteľka 
Čerňanská Zuzana.  Prostredníctvom  nej majú zákonní  zástupcovia  detí  prehľad  o dianí 
v materskej škole.  Pedagogickí zamestnanci im poskytujú aj odborné rady ohľadne výchovy 
a vzdelávania ich detí. Nakoľko  nám  chýba väčšia miestnosť na uskutočňovanie pohybovo – 
relaxačných aktivít, hlavne v zimných  mesiacoch, prenajali  sme  si  v  ZŠ  Nejedlého 
telocvičňu na prevádzanie  týchto  aktivít  pre deti najstaršej vekovej skupiny. 
Školský dvor vyhovuje bezpečnostným, hrovým a výchovno–vzdelávacím požiadavkám. 
 
17. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 
a materských škôl 
 
 Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa v zmysle platnej legislatívy zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení zmien uskutočňuje za čiastočnú úhradu. 
Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Výšku 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje zriaďovateľ VZN. 
 Vo všetkých oblastiach – čerpaní finančných prostriedkov, spotreba energií, šetrení 
materiálom materské a základné školy prísne dodržiavali zásady maximálnej hospodárnosti.             
Pri čerpaní finančných prostriedkov školy spolupracovali s rodičmi, miestnym úradom, 
získavali sponzorské dary, na svoju činnosť využívali tiež 2% podielu z daní. V materských 
školách boli vykonané obmeny interiéru a vybavenia. 
     Finančné prostriedky investovali do zveľadenia interiéru, vybavenie školského dvora, 
na učebné pomôcky, ale aj prevádzku školy. 
  
18. Hlavné ciele základných škôl a materských škôl v koncepčných zámeroch rozvoja   
- dodržiavanie Štátneho vzdelávacieho programu 
- dostať materiálno-technické vybavenie školy na úroveň zodpovedajúcu požiadavkám 

súčasnej doby 
- zavádzať moderné informačno-komunikačné technológie do vyučovacieho procesu 

a efektívne využívať dostupné vybavenie multimediálnych učební 
- maximálna pozornosť venovaná žiakom s vývinovými poruchami  učenia a nadaným 

žiakom 
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- zapájať sa do súťaží a olympiád organizovaných v rámci obvodu a kraja a dosiahnuť 
v nich čo najlepšie výsledky 

- poskytovanie mimoškolskej krúžkovej činnosti pre žiakov v popoludňajších hodinách 
- aktívna spolupráca s miestnou komunitou, rodičmi a miestnou samosprávou 
- vytvárať pozitívny imidž školy 
- získavať sponzorsky finančné prostriedky z lokálnych a celoslovenských zdrojov 

a zapájať sa do projektov a grantov  
 
19. Oblasti, v ktorých školy dosahovali dobré výsledky a oblasti, v ktorých videli nedostatky   
 
a) dobré výsledky: 
- vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 
- záujem rodičov o zaškolenie svojich detí v triedach, v ktorých sa učia cudzie jazyky 

a pracuje s podporou IKT 
- zapájanie sa do projektov 
- implementácia IKT do života školy 
- kvalita počítačových zručností žiakov a pedagogických zamestnancov 
- motivácia žiaka, kreativita, tvorivosť 
- názornosť pri výklade nového učiva 
- väčšia samostatnosť žiakov pri získavaní vedomostí 
- možnosť pohotovo reagovať 
- web stránka školy 
- internetová žiacka knižka 
- vyučovanie zamerané na žiaka, modernizácia a inovácia výchovno-vzdelávacieho procesu 
- projektové vyučovanie a vyhľadávanie aktuálnych informácií na internete 
- poznanie využitia počítača v bežnom živote 
- medzinárodná spolupráca školy v oblasti rozvoja cudzích jazykov 
- otvorená škola – vzdelávanie učiteľov a širokej verejnosti v oblasti získavania digitálnych 

zručností 
 
b) slabé výsledky: 
- nepružnosť niektorých pedagógov pri zavádzaní inovačných edukačných postupov 
- počty žiakov a detí v triedach na hornej hranici 
- participácia na riadení 
- nedostatok finančných prostriedkov na nákup finančne náročných učebných pomôcok 
- finančne náročné udržiavanie a spravovanie výpočtovej techniky 
- nedostatočné právne vedomie zamestnancov 
- neaktuálnosť profesijnej prípravy 
- nedostatočné využívanie IKT  
- málo vhodného výučbového IKT materiálu 
- nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov 
 
c) riziká ovplyvňujúce budúci vývoj: 
- strata motivácie učiteľov, vyhorenie učiteľov 
- preťaženosť 
- nárast administratívy 
- nízka flexibilita pedagógov v prenesených kompetenciách riaditeľa 
- syndróm vyhorenia 
- zvyšujúci sa vek učiteľov 
- vandalizmus  
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20. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v základných a materských školách  
 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania boli zohľadnené ako po minulé roky:  
- pri tvorbe rozvrhu hodín (striedanie činností)  
- dodržiavanie prestávok na občerstvenie a na obed 
- veľké prestávky pobytom na školskom dvore  
- striedanie pohybových činností s poznatkovými činnosťami 
- režim dňa bol zostavený podľa psychohygienických noriem 
- vo väčšej miere sa uplatňovalo voľnejšie usporiadanie denných činností s poskytovaním 

dostatočného priestoru na hry a činnosti podľa voľby detí 
- odstránenie striktnej organizovanosti sledu a dĺžky jednotlivých činností minimalizovalo 

vznik stresových situácií 
- výchovné zložky sa striedajú kognitívne 
- školské dvory boli pravidelne upravované (kosenie, orez stromov a kríkov) 
 
21. Voľnočasové aktivity základných škôl a materských škôl 
 
 Organizovaním krúžkovej činnosti sa deti od malička učia zmysluplne využívať voľný 
čas. Prezentovaním výsledkov práce na verejnosti sa posilňuje sebavedomie a schopnosť 
vystupovať na verejnosti. 
 Niektoré aktivity boli uskutočňované spolu s rodičmi, rodičia mohli sledovať svoje 
dieťa v kolektíve a prehĺbila sa citová väzba nielen vo vzťahu rodič - dieťa, ale aj rodič – 
učiteľ.  
 Aktivity a akcie sa organizovali na základe ročného plánu. V prípade zaujímavej 
ponuky sa akcie aktuálne dopĺňali - do aktivít sa zapájali všetci pedagogickí zamestnanci, či 
už nacvičením detského programu, výzdobou interiéru, nákupom hračiek a darčekov, 
konečnou organizáciou. 
 
22. Spolupráca základných a materských škôl s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, 
žiakom a rodičom  
 
 Spolupráca bola realizovaná prostredníctvom rady rodičov - zasadnutí sa zúčastňovalo 
vedenie školy. Rodičia boli oboznámení so životom školy, pokrokmi a problémami detí, 
s celkovým životom školy, prizývaní boli na všetky aktivity, ktoré škola vykonávala v rámci 
vyučovacieho alebo mimo vyučovacieho procesu, riešili sa výchovné problémy. 

Systematicky bol sledovaný vývin žiakov, ich správanie, zabezpečovaná bola 
evidencia a diagnostika. Pozornosť bola venovaná žiakom z málo podnetného prostredia 
a talentovaným žiakom.  
 Rodičia prispievali na aktivity žiakov, pri organizovaní školských výletov, exkurzií, 
kultúrnych podujatí, modernizácii priestorov školy. 
 Základné školy a materské školy sa snažili vytvárať v interakcii učiteľ – žiak – rodič 
prijateľnú, otvorenú, milú atmosféru pre všetkých zainteresovaných.  
 Spolupráca medzi rodinou a školou v záujme napredovania žiakov základnej, ale aj 
materskej školy, získavania kvalitného vzdelávania aj v tomto školskom roku pokračovala na 
úrovni doby, kedy sa od školy vyžadujú inovatívne metódy a formy práce, vyučovanie aspoň 
dvoch cudzích jazykov a zavádzanie informatívno-komunikačných technológií do činnosti 
školy vo všetkých oblastiach. 
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