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Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti 

za školský rok 2016 - 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:  

Ing. Ivana Pospíšilová 

riaditeľka 

 



Východiská a podklady:  

 

Správa je vypracovaná v zmysle:  

 

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

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.  

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  

3. Koncepcia školy vyplývajúca zo zamerania cirkevnej školy, ktorou je výchova detí v kresťanskom 

duchu  

4. Plán práce školy na školský rok 2016/2017.  

5. Záverečné správy a vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a 

predmetových komisií za školský rok 2016/2017 

6. Správa výchovného poradcu a školského psychológa za šk. rok 2016/2017 

7. Správy jednotlivých koordinátorov za šk. rok 2016/2017 

8. Finančná správa – vypracovaná ekonómkou školy  

9. Ďalšie podklady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základné identifikačné údaje o škole: 
 

1. Názov školy:  Základná škola s materskou školou sv. Uršule  

2. Adresa školy:  Nedbalova 4, 811 01 Bratislava  

3. telefónne číslo:  

    mobilné číslo: 

    faxové číslo:  

    riaditeľka:  

02/5443 2778  

0948 544 327 

02/54435965  

02/54435965  

Sekretariát 

Sekretariát  

4. Internetová adresa:  

    e-mailová adresa:  

zsmsursule.edupage.org 

tajomnicka@zsmsursule.sk, riaditelka@zsmsursule.sk  

5. Zriaďovateľ:  Rímska únia Rádu sv. Uršule, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3,  

812 04 Bratislava  

6. Vedúci zamestnanci  

    školy:  

Riaditeľka školy:  

Zástupkyňa riaditeľky školy - ZŠ:  

Zástupkyňa riaditeľky školy - MŠ: 

Ing. Ivana Pospíšilová  

Mgr. Tatiana Ivicová 

Mgr. Miloslava Kamodiová 

7. Širšie vedenie  Výchovná poradkyňa:  PaedDr. Šuláková.Melánia 

Technik BOZP a OpP:  Ing. Fábry Milan  

Vedúca MZ ŠkD:  Ševečková Jarmila  

Vedúca MZ I. stupňa (1.-2.roč.) PaedDr. Lucia Zachardová 

Vedúca MZ I. stupňa (3.-4.roč.) Mgr. Renáta Rydlová 

Vedúca MZ ŠKD Jarmila Ševečková 

Vedúca PK - SJL, DEJ  Mgr. Ozefovichová Marcela  

Vedúci PK – ANJ, NEJ Mgr. Škoviera 

Vedúca PK - FYZ, MAT, INF, 

GEG, BIO, CHE  

Mgr. Mária Brejčáková 

Vedúca PK - RMK,OBN,VYV, 

TSV, HUV, PUB 

Mgr. Veronika Balážová– sr. Lucia 

Koor. prevencie a sociálno-

patologických javov 

Mgr. Peter Škoviera 

Koordinátor . e-Twining Mgr. Marcela Čambalová 

Koor. Výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu 

Mgr. Michaela Bereková 

Koor. Informatizácie Mgr. Tatiana Ivicová 

Koor. T5 a T9 Mgr. Marcela Ozefovichová 

Koordináto environmentálnej 

výchovy:  

Mgr. Tináková Ľudmila  

Koor. pre styk s uršulínskymi 

školami 

Mgr. Balážová Veronika-Sr. Lucia  

Školská psychologička  Mgr. Gašparíková Marta  

Výchovná komisia:  Ing. Ivana Pospíšilová 

Mgr. Veronika Balážová– sr. Lucia 

Mgr. Gašparíková Marta  

8. Rada školy  

- členovia  

Predseda - za rodičov ZŠ:  Ing. Matej Černák 

za zriaďovateľa:  PaedDr. Grausová A., sr. Pia OSU  

za zriaďovateľa: Mgr. Ferenčáková J., sr. Zdenka 

OSU 

za zriaďovateľa: Mgr. Oliver Sitár, PhD. 

za zriaďovateľa: Ing. Tomáš Šatura 

za rodičov ZŠ MUDr. Daniela Drábová 

za rodičov ZŠ Mgr. Tomáš Ravinger 

za rodičov MŠ Marianna Bakerová 

za pedagogických zamestnancov:  Mgr. Škoviera Peter  

Za nepedagogickýchzamest.:  Bučko Peter  



Údaje o žiakoch školy za školský rok 2016/2017: 

 

Základná škola: 

 

 Stav k 31.8.2016 Stav k 31.8.2017 
Ročník 

 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integro-

vaných 

Počet 

odd.  

ŠKD 

Počet 

žiakov  

v ŠKD  

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integro-

vaných 

Počet 

odd.  

ŠKD 

Počet 

žiakov  

v ŠKD  

1.  2 37 0 2  35 2 36 0 2 34 

2.  2 33 0 2  30 2 33 0 2 30 

3.  2 27 0 1  26 2 28 0 1 28 

4.  2 28 0 Rozde

lení 

do 

odd. 

27 2 28 0 Rozde

lení 

do 

odd. 

27 

5.  1 15 0   1 15 0   

6.  1 10 0   1 10 0   

7.  1 13 0   1 12 0   

8.  1 14 1   1 14 1   

9.  1 6 3   1 7 3   

Spolu  13 183 5 5 118 13 183 4 5 118 

 

 

Materská škola: 

 

 STAV DETÍ K 30. 6. 2017 

 Veková 

kategória 

Počet detí Z toho 2 

ročné 

PREDŠKOLÁCI Integrované 

deti Triedy Spolu Z toho 

OPŠD 

I. Sedmokrásky 3-4 20 0 0 0 0 

II. Margarétky 4-6 22 0 6 3 0 

III. Slnečnice 5-6 21 0 21 1 0 

Spolu  63 0 27 4 0 

 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. roč. ZŠ a o počte ž., ktorí 4.9.2017 nastúpia do 1.roč.: 

 

Počet 

zapísaných 
Z toho 

Počet žiakov, ktorí od 4.9.2017navštevujú 

1.ročník 
Počet tried 

 

Spolu 
odklady 

počet 

spolu 

počet 

dievčatá 

počet 

Nezaškolenív MŠ 

počet 
samostatne 

61 10 41 17 2 2 

 

 



Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy: 

 

 Počet 

žiakov  

9. roč. 

 

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

Gymnáziá Stredné odborné 

školy 

SOU-4. ročné SOU-3. 

ročné 

OU-2.ročné 

 

7 

Prijatí 

2 

Prijatí 

5 

Prijatí 

0 

Prijatí 

0 

Prijatí 

0 

 

Počet 

žiakov 

8. roč. 

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

gymnáziá Na iné školy 

14 
Prijatí 

4 

Prijatí 

0 

Počet 

žiakov 

5. roč. 

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

osemročné gymnáziá Na iné školy 

14 (+ 1 

v zahran.) 

Prijatí 

5 

Prijatí 

0 

 

Klasifikácia školy po ročníkoch 

 školský rok 2016/2017  II. polrok   

Ročník 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Iný Spolu 

Počty žiakov 

Počet tried   2 2 2 2 1 1 1 1 1  0 13 

Počet chlapcov 0 15 19 20 12 6 4 4 4 6 0 90 

Počet dievčat 0 21 14 8 16 9 6 8 10 1 0 93 

Počet žiakov 0 36 33 28 28 15 10 12 14 7 0 183 

Študijné výsledky 

Prospeli s 

vyznamenaním 0 0 28 25 23 8 1 4 4 2 0 95 

Prospeli veľmi dobre 0 0 2 3 3 6 6 4 7 0 0 31 



Prospeli 0 36 0 0 1 0 2 2 2 5 0 48 

Prospeli - spolu 0 36 33 28 28 15 10 12 14 7 0 183 

Výborní žiaci (priemer 

1.00) 0 34 22 14 13 6 0 0 1 0 0 89 

Slabo prospievajúci 

žiaci 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 0 10 

Neprospeli z 1 resp. 2 

predmetov 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Neprospeli z viac 

predmetov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Neklasifikovaní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikovaní z 

predmetu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkový študijný 

priemer 0 1,00 1,09 1,18 1,25 1,34 1,67 1,70 1,69 2,21 0 1,46 

Výchovné opatrenia 

Pochvala triedny 0 29 30 7 10 0 9 5 6 1 0 97 

Pochvala riaditeľ 0 0 0 3 6 7 0 0 1 0 0 17 

Spolu 0 29 30 10 16 7 9 5 7 1 0 114 

Napomenutie triedny 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 6 

Pokarhanie triedny 0 0 0 2 3 2 0 1 1 1 0 10 

Pokarhanie riaditeľ 0 0 0 2 0 1 1 0 5 3 0 12 

Spolu 0 2 0 6 3 3 1 1 7 5 0 28 

Znížené známky zo správania 

Stupeň 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Stupeň 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stupeň 4 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Dochádzka 

Ospravedlnené h. 0 1587 859 921 945 701 429 329 805 659 0 7232 

Neospravedlnené h. 0 9 0 0 3 0 0 1 4 7 0 24 



Ospravedlnené h. na 

žiaka 0 46,68 28,63 32,89 35 50,07 47,67 32,9 57,50 94,14 0 41,80 

Neospravedlnené h. na 

žiaka 0 0,26 0 0 0,11 0 0 0,1 0,29 1 0 0,14 

             

             Výsledky externých meraní – TESTOVANIE 9 

Základné údaje Matematika Slovenský jazyk 

Počet žiakov testovaných z daného predmetu 7 7 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 51,4% 51,4% 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci 

SR - národný priemer  

56,4% 61,2% 

Rozdiel oproti národnému priemeru v (%) -5,0 % -9,8 % 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2016/2017 

I. stupeň - ZŠ    II. Stupeň - ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2016/2017: 

 

Predmet 
Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

výtvarná výchova,  1 

občianska výchova 2 

Učiteľstvo 1.stupňa 1 

Informatika 1 

 

Trieda Uplatňované učebné plány Trieda Uplatňované učebné plány 

1.A ŠkVP 5.A ŠkVP 

1.B ŠkVP 6.A ŠkVP 

2.A ŠkvP 7.A ŠkvP 

2.B ŠkvP 8.A ŠkvP 

3.A ŠkvP 9.A ŠkvP 

3.B ŠkVP   

4.A ŠkVP   

4.B ŠkVP   



Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h): 

 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Funkčnévzdelávanie 0 0 0 0 

Aktualizačné vzdelávanie 0 0 0 0 

 

Zoznam pedagogických zamestnancov a ich aprobácia: 

  
 

  
Titul Priezvisko a meno Funkcia Úväzok Aprobácia 

 Badinská Martina učiteľka  Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

Mgr. Balážová Veronika učiteľka 10 MAT-NV 

PaedDr. Bálintová Mária vychovávateľka 24 soc. práca, špec. ped. 

Mgr. Bereková Michaela učiteľka 19 SJL-Nv 

Mgr. Brejčáková Mária učiteľka 23 MAT-BIO 

Mgr. Čambalová Marcela učiteľka 12 CHE-ANJ 

Mgr. Čeřovská Eva vychovávateľka 26 ANJ, CHE 

Mgr. Ferenčáková Jana učiteľka 5 MAT, CHE 

Mgr. Grachová Zuzana učiteľka 6 GEG-BIO 

Mgr. Hricová Ľubica učiteľka 11 NJ-DEJ 

Mgr. Huťová Zdenka vychovávateľka 27 HUV, pedagogika 

Mgr. Ivicová Tatiana učiteľka 10 učiteľstvo I. stupeň, IFV 

Mgr. Jánošová Mária Učiteľka od 

1.11.2016 

28 Špeciálna pedagogika 

Mgr. Kamodiová Miloslava zástupkyňa pre MŠ 

od 1.11.2016 

28 Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo; 

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Korecká Viera učiteľka 23 učiteľstvo I. stupeň  

Mgr. Koscelníková Mária učiteľka 28 Predškolská a elementárna pedagogika; 

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Krajňáková Andrea učiteľka 14,3 NV, ETV, ANJ 

Mgr. Lisinovičová Jana učiteľka 20,5 učiteľstvo I. stupeň  

Mgr. Lukovicsová Alena učiteľka 20 TSV - branná výchova 



Mgr. Magulová Jana učiteľka 22 učiteľstvo I. stupeň 

  Mattošová Eva vychovávateľka 25,5 vychovávateľstvo 

 Montgomery Alice Učiteľka-

dobrovoľníčka 

2 AJ, GEG 

Mgr. Ozefovichová Marcela učiteľka 23 SJL-DEJ 

Ing. Pospíšilová Ivana riaditeľka 5 Technika 

Mgr. Rydlová Renáta učiteľka 23 učiteľstvo I. stupeň  

Mgr. Selecký Oliver učiteľ 28 Predškolská a elementárna pedagogika; 

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

  Ševečková Jarmila vychovávateľka 27 vychovávateľstvo 

Mgr. Škoviera Peter učiteľ 23 ANJ, NJ 

 Štroblová Andrea Zástupkyňa pre 

MŠ do 31.10.2016 

28 Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

PaedDr. Šuláková Melánia učiteľka, 

výchovný poradca 

22 špeciálna pedagogika 

Mgr. Tináková Ľudmila učiteľka 23 FYZ-základy priemyselnej výchovy 

 Vachová Veronika učiteľka  Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

Mgr. Vodislavská Terézia učiteľka 23 učiteľstvo I. stupeň  

PaedDr. Zachardová Lucia učiteľka 23 učiteľstvo pre I. stupeň 

 

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie: 

 

Základná škola Počet 

Zamestnanci ZŠ 43 

Z toho PZ 
27 

Z počtu PZ:  

- kvalifikovaní 27 

- nekvalifikovaní  

pre daný predmet 
5* 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Zamestnanci MŠ 9 



Z toho PZ 
6 

Z počtu PZ:  

- kvalifikovaní 6 

- nekvalifikovaní  

pre daný predmet 
0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Zamestnanci ŠKD 5 

Z toho PZ 
5 

Z počtu PZ:  

- kvalifikovaní 5 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Nepedagogickí zam. ZŠ + MŠ 
18 

Z počtu NZ  

- školský psychológ 1 

- upratovačky 5 

- ostatní 12 

Spolu počet zamestnancov  

(ZŠ + MŠ + ŠKD + ŠJ) 
52 

Z celkového počtu zamestnancov 

školy počet PZ 
33 

 

PLÁNOVANÉ AKCIE A AKTIVITY V ŠKOLE V ŠK. ROKU 2016/2017: 

Na začiatku šk. roka 2016/2017 sa v pláne práce naplánovali aktivity, ktoré by sa mali v priebehu roka 

zrealizovať. Tento cieľ sa úspešne splnil: 

1. Misijná zbierka: Boj proti hladu (ZŠ) 

2. OŽZ pre ZŠ – pre žiakov 1. i  2.stupňa – praktická časť - Sad J. Kráľa 

3. Uvedenie začínajúcich pedagogických zamestnancov do uršulínskej výchovy 

4. Zasvätenie školy P. Ježišovi a P. Márii (ZŠ+MŠ) 

5. Sviatok sv. Uršule +  športové stretnutie so ZŠ a gymnáziom AM 

6. Duchovná obnova pre učiteľov ZŠ+MŠ  

7. Testovanie – T5  

8. Koncert pre rodičov 4. ročníka otvorené hodiny z HUV/ - 2x počas šk. roka (uskutočnil sa 1x) 



9. Deň otvorených dverí (1.st. – 2. a 3.v.h. pre MŠ + ŠKD popoludní; 2.st. – inovatívny typ hodiny čo 

Vás čaká o rok; návšteva tried navzájom počas 2. - 4. vyučovacej hodiny)            

10. Sviatok sv. Mikuláša ZŠ+MŠ 

11. Deviatnik k P. Márii, duchovné obnovy pre žiakov i pedagógov 

12. Triedne vianočné večierky  

13. Posedenie pri kapustnici – všetci zamestnanci školy 

14. Posvätenie školy 

15. Putovný pohár sv. Angely – športové stretnutie so ZŠ a gymnáziom AM 

16. Medzinárodná konferencia o sv. Angele v Košiciach 

17. Karneval pre I. stupeň 

18. Veľkonočný bazár pre deti i rodičov, duchovné obnovy, krížové cesty 

19.  Deň učiteľov – zamestnanci ZŠ+MŠ+gymnázia 

20. Testovanie – T9 

21. Zápis do 1. ročníka  

23. Prvé sv. prijímanie 

24. Metodický deň s pedagógmi zo ZŠ s MŠ A. Merici z Trnavy  

25. exkurzie, výlety tried 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti, uskutočnených v šk. roku 2016/2017 

 

Údaje o aktivitách organizovaných školou v šk.r. 2016/2017 

Kurz biblie pre rodičov 

Exkurzia do Nitry (6.-9.ročník) 

Exkurzia do ústavu pamäti národa (6.-9.ročník) 

Sviatok sv. Uršule 

Príprava ku sviatosti 1. sv. prijímania 

Duchovná obnova žiakov v advente a v pôste 

Duchovné obnovy pre učiteľov 

Kto dá prístrešie Sv. Rodine 

Beseda - satanizmus, okultizmus a ako sa z toho dostať – pre 8.a 9.ročník 

Beseda o zasvätenom živote pre 8. a 9.ročník 

Filmy s nábož. problematikou: František 

Besedy: Úcta k životu, vzťahy medzi mužom a ženou 7.-9.ročník 

Nebezpečné spoločenstvá a rozlišovanie – pre 8.a 9.roč. 

Milión detí sa modlí ruženec – vybraní žiaci 5. - 7.ročníka 

Pôstne krížové cesty (triedni učitelia, učitelia náboženstva) v kaplnke, v triedach 

Výroba 3-D kríža (4.roč.) 

Krížová cesta detí 1.stupňa v Marianke 

Cesta Maxíka do rodiny - putovania plyšovej hračky a zošita 

Vitráž – Stvorenie sveta (3.roč.) 



Stvorenie človeka – „výroba“ človeka z cesta (8.roč.) 

Projekt e-Twinning: Angela is around us in Europe (Angela je medzi nami v Európe) – 7.roč. 

Projekt e-Twinning: The Taste of Christmas (Chuť Vianoc) – 6.roč. 

Boj proti hladu – misijná aktivita celej školy 

Tehlička- pre Južný Sudán 

Sviečka za nenarodené deti 

Vychádzka na Kalváriu - v rámci tematického celku venovanému regiónom  Slovenska a svojmu regiónu 

Návšteva Múzea obchodu 

Návšteva: Magistrát mesta Bratislavy 

Exkurzia - Aurelium 

OLOMPIÁDA – zber papiera 

Projekt e-Twinning: Ekosystém 

Úcta k ľuďom, úcta k životu, úcta k pohlaviu – (RMK 8. a 9. ročník) 

Tvorba darčeka pre mamičku – (žiaci v ŠKD) 

Dokument  „Zázrak života“  - (RMK 8. ročník) 

Sviatok hudby 

Misijný koláčik – predajná zbierka na misie 

Deň otvorených dverí pre rodičov + MŠ 

Vystúpenie žongléra 

Výstava Betlehemov - návšteva 

Návšteva Bibiany - Andersen 

Detská opera „Figaro sem, Figaro tam“ 

Školský výlet „Vydrica“ 

Sokoliari - vystúpenie 

Školský výlet „Biofarma“ Stupava 

Orientačné dni – projekt „Moja trieda, moja partia“ 

Školský výlet – Brezová pod Bradlom – 3.-4.ročník 

Čítame spolu 

Vystúpenie kúzelníka 

Projekt Moja prvá škola - Kozmix 

Exkurzia v Banskej Štiavnici 

Prechádzka stredovekou Bratislavou 

Návšteva mestskej knižnice 

Akcie v ŠKD: 

Hviezd. Nám. Tvorivé dielne –Dni majstrov 

Návšteva Dómu sv. Martina 

Týždeň mobility v Bratislave,stretnutie s mestskou políciou, sledovanie dopravných značiek... 

Týždeň zdravia -ochutnávka ovocia a zeleniny. spojená s výstavkou 

Kino Mladosť- Bela a Sebastián- filmové predstavenie 

Staromestská knižnica – Maľovanie dúhou 

Beseda  -Fatimská Panna Mária -blížiaca sa storočnice –p. Vojtková 

Návšteva BIB 

Mesiac október- Babka, dedko a ja - úcta k starším 

Týždeň zdravej výživy 

Kino Mladosť- BIB- veselé animácie V. Malíka 

Ochutnávka ovocia a zeleniny spojená s výstavkou a hádankami o ovocí a zelenine, medzi 1. a 2. 

oddelením 

Návšteva  Ondrejského cintorína 

Návšteva Dómu sv. Martina -sviatok sv. Martina- prehliadka katedrály a krypty 

Adventné posedenie ,výroba  adventných vencov 

Vychádzky na vianočné trhy, drevený Betlehem na Hviezdoslavovom  nám. 



Tvorivé dielne –adventné. vianočná výzdoba tried, chodieb 

Bábkové divadlo- Snehová kráľovná 

100.rokov vlak Legionár -odborný  výklad dopravné múzeum 

Tvorivé dielne v ŠKD- pečenie a zdobenie medovníkov v spolupráci ŠJ 

Vychádzka na Primaciálne námestie- Betlehem- počúvanie kolied a piesní o zime 

Bibiána- tvorivé dielne -Darček pre priateľa 

Medzinárodný deň ľudských práv- rozprávanie –kreslenie 

Vlastivedno-turistická vychádzka- návšteva – Hodín- odborný .výklad. Dr. Justíny  Strešovej 

Spoločné poďakovanie v školskej kaplnke za končiaci sa  rok 2016 

Beseda a výtvarné práce na tému: „ Domov je tam, kde žijem“ 

Nácvik besiedky ( 1. oddelenie spojené s 2. oddelením) 

Návšteva BIBIANY – výstava H. CH. Andersena 

Najkrajší vianočný – novoročný vinš 

Vychádzky spojené so zimnými športmi 

„Milujem zimu“ –výstavka zimných prác 

Kŕmenie vtáčikov, výroba búdky pre vtáčikov 

Návšteva a pozeranie Betlehemu v kostoloch – Jezuiti, Kapucíni, Modrý kostolík 

Stavanie snehuliakov 

Kresťanstvo v Indii – vernisáž fotografií – na ZŠ M. Alexie 

Výtvarná súťaž – „Fašiangy – Turíce“, tradície, ľud. zvyky, výtvarné práce, súťaž organizovalo staré 

mesto v Zichyho  paláci  

Fašiangové stretnutie – karneval v triede 3. A, 3.B 
Fašiangový karneval – všetky oddelenia ŠKD v hornej telocvični školy 
Pôstne obdobie -Krížová  cesta očami detí, modlitba v šk. kaplnke 
Mesiac knihy, návšteva školskej knižnice, Mestskej knižnice, čítanie s porozumením 
Návšteva Bibiány- Súťaž výkresov- Vtáky 
Návšteva Prírodovedného múzea, zúčastnili sa všetky oddelenia okrem 5. oddelenia  
Návšteva Dopravného múzea, zúčastnili sa tieto triedy: 3.A, 3.B, 2.A 
DOD: tvorivé dielne v ŠKD 
Pokračovanie: Večeradlo v kaplnke, triedy: 1.A, 1.B 
Modlitba krížovej cesty každý piatok v pôstnom období, kreslenie na túto tému, dobré skutky, 1.A, 1.B 

Deň vody: poukázali sme na význam vody pre život  

Beseda s p. Mudr. Vidošovičovou –Prvá pomoc- 

Stretnutie s animátormi pred 1.sv. prijímaním 

Návšteva domu umenia pre deti - Bibiany, zapojenie do súťaže Plavčík a Vratko 

Súťaž Spieva celá ŠKD 

Veľká noc: tvorivé dielne, výzdoba tried, vyfarbovanie veľkonočných omaľovávaniek, farbenie vajíčok, 

veľkonočné dekorácie 

Deň zeme: rozhovor o ochrane prírody, význame lesov; kreslenie na danú tému, prezeranie encyklopédie 

- Môj najkrajší strom- 

Poľná nemocnica na SNP – Lekári bez hraníc, trieda: 3.A, 3.B 

vernisáž tematickej výstavy- Sebavyjadrenie v Dome  Quo  Vadis 

Svetový deň hygieny rúk  

Svetový deň mlieka – rozhovor, mliečne výrobky – ochutnávka  

Plavecký výcvik Vlčie hrdlo  

MDD – športové podujatie- súťaže 

Deň matiek, otcov, rodiny: rozhovory o rodine, kreslenie, posedenie s mamičkami, futbal s otcami  

žiakov (športové popoludnie) 

Súťaž ,,Zahrajme sa na básnikov“ – tvorba krátkych básní 

Záver školského roka – oslávenie spevom a tancom 

Beseda so spisovateľkou Toňou  Revajovou v 5. oddelení a s 2.B  

Beseda so spisovateľkou Paulou Sabolovou, zúčastnili sa tieto triedy: 1.A, 1.B 



Najkrajšie knihy Slovenska- výstava 

Deň Vody- rozhovor, kreslenie, Vodárik a Voduška po stopách vody 

Tvorivé dielne a výzdoba tried- Veľkonočné tradície- rozhovor  

Apríl- mesiac lesov- kreslenie,význam lesov- beseda 

Plavecký výcvik Vlčie Hrdlo 

Deň matiek- darček pre mamu ,básne a piesne 

Deň Európy- rozprávanie 

Spievajme spolu na školskom dvore- spolupráca so ZUŠ -p. učiteľ Oto Gregor – žiak, hra na  gitare 

Slnko v meste- pri príležitosti kampane -Európske solárne dni v Eurovei 

Pripomenuli sme si výročie narodenia sv. Otca Jána  Pavla II. 

Výstava fotografií V.Havla 

Bibiána – Emócie- výstava -všetky oddelenia 

futbalový zápas detí a otcov na školskom dvore 

MDD – bábkové divadlo –Zlaté prasiatko 

futbalové stretnutie s p. Czontó- futbalovým manažérom- beseda 

Bábkové predstavenie ČIN- ČIN - Trnavské Mýto 

DOD v Prezidentskom paláci 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

HVIEZDOSLAVOV – obvodné kolo 

KUBÍN 

 

Školu úspešne  reprezentovali 

Arman Miriam Bolibruchová 

(6.A) 

Lívia Krajňáková (6. A) 

Tereza Thüringerová (7. A) 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka Školského kola sa zúčastnilo 

9 žiakov 

 

Literárna súťaž Lov slov Zúčastnila sa Anna 

Rychtáriková 5.A 

 

Slávik Slovenska – obvodné kolo: 1.miesto: Filip Paučo 3.B 

Ondrej Dyttert 5.A 

Výtvarná súťaž – Fašiangy - Turíce 2.miesto  

VŠETKOVEDKO  -  vedomosti zo 

všetkých predmetov 

Zapojilo sa 23 žiakov 

 

 

 

Titul VŠETKOVEDKO 

získalo: 

2. ročník     10 ž. 

3. ročník     9 ž. 

4. ročník     6 ž. 

5.ročník      3 ž. 

10 žiakov 

 



MATEMATICKÝ KLOKAN – 

- medzinárodná súťaž 

 

Zúčastnilo sa 61 žiakov 

 z našej školy:  

 

 

 

 

 

 

 

Medzi 20% 

najúspešnejších 

riešiteľov v SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský šampión 

1. ročník 22   žiakov 

2. ročník 11   žiakov 

3. ročník   9   žiaci 

4. ročník   9   žiakov 

5. ročník   7   žiakov 

6. ročník   1   žiak 

7. ročník   1   žiak 

8. ročník   1   žiak 

 

Alexandra Zrubcová 1.A 

Matej Skalský 1.A 

Monika Elena Kováčová 1A 

Michal Černák 1.A 

Tamara Šmilňáková 1.B 

Tereza Rychtáriková 1.B 

Jaroslav Jediný 1.B 

Nela Jakubíková 2.A 

Juraj Zuzák 2.B 

Kristína Černáková 3.A 

Dorota Rychtáriková 3.A 

Matej Ivan 3.B 

Matúš Fülöp 3.B 

Michal Sadlek 3.B 

Peter Šimek 4.A 

Alica Belišová 4.A 

Sabina Drábová 5.A 

Tatiana Vorobjovová 5.A 

Anna Rychtáriková 5.A 

Ondrej Dyttert 5.A 

 

Peter Šimek 4.A           

MAKSÍK-matematický korešp. seminár 

pre žiakov 1.st. 

zapojilo sa 31 žiakov: 

 

 

1.miesto: 

 

2. ročník  10 žiakov 

3. ročník  14 žiakov 

4. ročník  7 žiaci 

Lujza Zacharová – 2.A 

 Marta Halenárová – 2.A 

 Peter Jančík – 3.B 

 Peter Samuel Zverka – 4.A 

MAKS-matematický korešp. seminár 

pre žiakov 2.st. 

zapojilo sa: 5 žiakov 

 

titul MAKSiFRAJER 

5.ročník 2 žiaci 

8.ročník 3 žiaci 

Anna Rychtáriková – 5.A 



ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE: 

 

CEZPOĽNÝ BEH – okresné kolo 

 

 

1.miesto 

 

 

Németh Richard  9.A 

PYTAGORIÁDA   -  školské kolo 

 

 

 

 

                              

                                  okresné kolo 

zapojilo sa 32 žiakov: 

 

 

 

 

 

postúpilo 13 žiakov: 

P3 3.miesto 

     6.miesto 

P4 1. miesto 

      2. miesto 

      

3.ročník      27 žiakov 

4.ročník      27 žiakov 

5.ročník      8 žiakov 

6.ročník      7 žiaci 

7.ročník      5 žiaci 

8.ročník      6 žiakov 

 

Tomáš Gutten 3.A 

Matúš Fülöp 3.B  

Hana Jakubíková 4.B  

Viliam Gottweis   4.A 

 

iBOBOR 

súťaž – informačné a komunikačné 

technológie pre ž. 1. a 2.st. 

 

zapojilo sa 21 žiakov školy 

Plný počet bodov ( 100%) 

získal: 

 

95. – 90. percentil získali: 

 

 

 

 

 

 

99.percentil: 

97.percentil: 

 

94.percentil: 

93.percentil: 

 

 

Wiliam Gottweis  4.A 

 

Timotej Bajtay 4.B 

Hana Jakubíková 4.B 

Matej Ivan 3.B 

Peter Samuel Zverka 4.A 

Veronika Zuzáková 4.B 

Rebeka Šmilňáková 4.B 

 

Ondrej Dyttert 5.A 

Anna Rychtáriková 5.A 

Tatiana Vorobjovová 5.A 

Simona Stahlová 7.A 

Sabina Drábová 5.A 



 

VYHODNOTENIE ČINNOSTI MZ A PK 

Úlohy plánov MZ a PK sa priebežne plnili počas celého školského roka. Škola ako celok pracovala počas 

celého roku na plnení základných cieľov stanovených v pláne školy na tento školský rok. Rozpracované 

čiastkové ciele v jednotlivých metodických združeniach a predmetových komisiách s následnými úlohami 

a uvedenou zodpovednosťou konkrétnych pedagogických zamestnancov sa priebežne darilo plniť. 

V plnej miere sa napĺňali ciele v rámci deklarácie- vychovávať v duchu evanjelia a magistéria Cirkvi, 

žiaci boli vedení k hrdosti na vieru, učili sa obhajovať si ju pred sebou i pred svetom. Pomáhalo sa 

žiakom pri ich stávaní sa osobnosťou i socializovaní sa. V zmysle dohovoru o právach dieťaťa sa napĺňali 

ciele nepretržitou podporou a rešpektovaním názorov našich žiakov, sprístupňovali sa informácie 

a poradenská služba, prijímali sa opatrenia na posilnenie a zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú 

zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou a dieťaťom samým.            

V procese sa venovala pozornosť uplatňovaniu tolerancie, ľudským právam a zvyšovaniu národného 

povedomia. Pri rozvíjaní empatie k iným národom a národnostiam sa stanovili mnohé výchovné ciele so 

zameraním práve na prevenciu pred sociálno-patologickými prejavmi. 

 

VYHODNOTENIE MZ 1. STUPEŇ (1.a2.ročník) 

Práca v školskom roku 2016/2017 v zmysle nášho plánu MZ na tento rok bola bohatá na rôzne akcie.  

Postupovali sme v zmysle výchovno – vzdelávacích plánov a v súlade so Školským vzdelávacím  

programom. Uplatňovali sme prvky environmentálnej výchovy, regionálnej výchovy, národného 

povedomia, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ochrany človeka a prírody, prvky čitateľskej, 

informačnej a finančnej gramotnosti, dopravnej výchovy. Žiaci sa oboznámili s protipožiarnou ochranou. 

BALTIE - súťaž v programovaní 

v programe Baltík 

 

Zúčastnilo sa 50 žiakov: 

Školské kolo:     1.miesto: 

                           2.miesto: 

                           3.miesto: 

 

- krajské kolo – postúpilo: 

1.miesto 

Národné kolo – postúpili: 

 

Tatiana Vorobjovová  5.A 

Sabina Drábová 5.A 

Timotej Bajtay 4.B 

 

9 žiakov 

Timotej Bajtay 4.B 

3 žiaci 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA- 

obvodné kolo (F) 

 

okresné kolo (F) 

 

zapojilo sa 5 žiakov a získali 

2. miesto:  

 

1.miesto získal: 

 

 

družstvo z 5.A 

 

Družstvo zo 4.B 



V matematike sme v prvom ročníku venovali zvýšenú pozornosť nácviku úrovne zručností v numerickom 

počítaní a rozvoji logického myslenia a v druhom ročníku sme rozvíjali pamäťové počítanie.  

Na hodinách výtvarnej výchovy sme žiakov viedli k využívaniu odpadového materiálu pri práci, na 

hodinách sa pracovalo tvorivo a kreatívne. 

V rámci telesnej výchovy sme upevňovali fyzické a duševné zdravie žiakov, uplatňovali sa netradičné 

pohybové aktivity (soft tenis, tanec). 

Osobitná pozornosť sa venovala žiakom s rôznymi potrebami, takisto sa zvýšená pozornosť venovala 

slabším žiakom. 

Úzko sme spolupracovali s rodičmi žiakov, ďalšími vyučujúcimi v triedach 1. a 2. roč., ŠKD. 

Na hodinách sa používalo IKT, spolupracovalo sa so Školskou knižnicou. 

Zápis do prvého ročníka prebiehal pútavou formou, osobný pohovor nielen s dieťaťom, ale i s rodičmi.  

 

VYHODNOTENIE MZ 1. STUPEŇ (3.a4.ročník) 

Počas školského roka sme napĺňali cieľ, poslanie, hodnoty našej školy rodinného typu. Nielen učíme, 

výchovu vnímame ako poslanie: Serviam– budem slúžiť. S ročníkovými témami a hodnotami sme spájali 

obsah vyučovacích hodín a triednické hodiny. V priebehu školského roka sme vytvárali podmienky pre 

žiakov tak, aby mohli rozvíjať svoje záujmy, nadanie, talent v rôznych súťažiach organizovaných školou, 

triedou a inými organizáciami. Žiaci získavali vo výchovno-vyučovacom procese nové poznatky, 

vedomosti, zručnosti a návyky. Snažili sa o dodržiavanie dohodnutých pravidiel, o zvnútornenie 

školského poriadku. Každý deň sme rástli aj duchovne spoločnou modlitbou. 

Do projektu Moja prvá škola sa zapojili triedy 3.A a 3.B. Využili sme ponúknuté možnosti, zábavné 

učenie s Kozmixom a jeho kamarátmi, Hviezdnu súťaž, časopis Kozmix s množstvom vzdelávacích 

aktivít, ktoré zabavili aj poučili. Vzdelávací portál s inšpiratívnymi vzdelávacími aktivitami pomohli pri 

domácej príprave žiakov na precvičovanie učiva. Triedne učiteľky Mgr. Terézia Vodislavská a Mgr. 

Renáta Rydlová sa zúčastnili aj na seminári k tomuto projektu. 

 

MZ 3. - 4. ročníka spolupracovalo na veľmi dobrej úrovni s MZ 1. - 2. ročníka, najviac sa spolupráca 

prejavila pri zápise prvákov do našej školy i pri jeho príprave a organizácii. 

 

So školskou psychologičkou sme spolupracovali formou individuálnych pohovorov podľa potreby 

jednotlivých žiakov. 

 

Spolupráca s pani vychovávateľkami bola prospešná. 

Členky MZ 3. - 4. ročníka ocenili pružnosť našich stretnutí, veľmi dobré medziľudské vzťahy, ochotu 

vzájomne si pomáhať a poradiť, kooperatívne riešenie problémov, výbornú spoluprácu, objektívne 

hodnotenie práce jednotlivých ročníkov. Prínosom a duchovným obohatením boli myšlienky a citáty 

svätých a pápeža Františka, ktorými vedúca MZ osviežovala naše stretnutia, povzbudenia k tomu, aby 

sme boli k sebe navzájom vľúdni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYHODNOTENIE PK HUMANITNÝCH PREDMETOV(SJL,DEJ) 

 

Plnenie Plánu práce PK- SJL, DEJ a zhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom           

roku 2016/2017 

Vyučujúce jednotlivých predmetov uplatňovali ciele, stratégie a metódy podľa  Plánu práce PK-SJL, 

DEJ, ktorý vychádzal zo základných pedagogických dokumentov: vzdelávacieho štandardu a učebných  

osnov: 

5. roč. SLJ: žiaci 5.A pracovali na hodinách slovenského jazyka hlavne v 1. polroku  aktívne, tvorivo 

a mali snahu spolupracovať, rovnako sa snažili v domácej príprave. Silnou motiváciou boli prijímacie 

skúšky  na osemročné gymnáziá, na ktoré sa hlásili okrem 7 žiakov, všetci. Opakovali sa gramatické javy  

zo 4. ročníka. V rámci slohu robili žiaci aj skupinovo, napr. menšie projekty. Radi písali príbehy, zážitky, 

postrehy, rovnako radi prezentovali svoje  projekty, napr. interview s učiteľom ku Dňu učiteľov.  Na 

hodinách rozvíjali čitateľskú gramotnosť, žiaci si rozvíjali slovnú zásobu, komunikatívnosť. Výučba 

literatúry bola obohatená aj zavedením a písaním čitateľského denníka. V rámci tematického celku- 

dráma sme sa spolu snažili nacvičiť divadielko pre žiakov MŠ a 1. stupňa ZŠ s názvom O múdrom a 

odvážnom Jankovi, kde okrem svojich hereckých talentov mohli ukázať aj výbornú vzájomnú spoluprácu. 

To sa im však nepodarilo dosiahnuť a ich stúpajúce vzájomné konflikty, ktoré sa vytvorili práve po prijatí                 

na gymnáziá, znemožnili dokončenia veľmi pekného projektu.  

6. roč. SJL: – v tejto triede sa pracovalo relatívne dobre. Viacerí si však vyžadovali individuálny prístup, 

nakoľko mali pomalé tempo a často si zabúdali pomôcky a úlohy. Vďaka malému počtu žiakov v triede 

bol veľký priestor na sebavyjadrenie, diskusiu, systematizáciu poznatkov a samotnú aplikáciu. Žiaci 

dosahovali po gramatickej stránke slabšie výsledky, no mali záujem o predmet, aktívne sa zapájali do 

vyučovania, pýtali sa na rôzne problémové otázky a snažili sa na ne hľadať odpovede. Napriek týmto 

skutočnostiam, žiaci učivo tohto ročníka zvládli podľa vlastných možností a schopností. Boli aktívni, 

tvoriví hlavne v skupinovej práci a problémových úlohách, so záujmom pracovali na svojich slohových 

prácach, mimočítankových textoch, radi hrali rolové úlohy a scénky. Slabšie výsledky dosiahli 

v gramatických a pravopisných návykoch.  

7. roč. SJL:na hodinách slovenského jazyka v 7. roč. sme sa sústredili hlavne na gramatické zručnosti, 

pravopis a prácu s textom, resp. porozumenie textu. Žiaci boli vedení k systematickej práci so slovníkmi 

a konceptom. V literárnej zložke sa žiaci zamerali hlavne na dôsledný rozbor textu, medzipredmetové 

vzťahy, čítanie s porozumením, skupinovú a tvorivú prácu (hry, burza nápadov, tvorivé písanie, scénky, 

rolové hry...). Žiaci pracovali s množstvom pracovných listov a so zbierkou úloh, vďaka ktorým si mohli 

jazykové zručnosti systematicky precvičovať aj počas domácej prípravy. Atmosféra v triede bola občas 

rušená zlou disciplínou a zlou spoluprácou. 

 

5.- 9. roč. DEJ-jednotlivé témy na hodinách dejepisu boli dopĺňané videoprojekciou, resp. rôznymi 

historickými materiálmi, článkami z Historickej revue a pod.  Žiaci mali priestor na vlastnú prezentáciu 

svojich dejepisných projektov- referátov, obrazových či zvukových ukážok. Hodiny dejepisu ožili aj 

vďaka vlastným scénkam, ktoré si žiaci k daným témam pripravili, viedli sa živé diskusie, žiaci pracovali 

v skupinách, simulovali rôzne dejepisné udalosti. Žiaci boli vedení aj cez mnohé filmové a dokumentárne 

ukážky ku formovaniu si historického povedomia, tolerancii k iným národom, boju proti rasizmu (hlavne 

k extrémizmu aj na Slovensku), diskriminácii a xenofóbii, pozitívnemu vzťahu k životnému prostredie. 

Rovnako sa poukazovalo na hodinách dejepisu na historickú úlohu kresťanstva a cirkvi v našich 

i svetových dejinách. V triedach s nízkou časovou dotáciou bol malý priestor na upevňovanie vedomostí, 

ústne skúšanie, vlastnú prezentáciu žiakov, snažili sme sa v rámci medzipredmetových vzťahov, vykryť 

tento deficit. 

 

8. roč. SJL: V ôsmom ročníku sme sa venovali predovšetkým pravopisu a čítaniu s porozumením. 

Navštívili sme divadelné predstavenie Malý princ, a v rámci čitateľskej gramotnosti sme absolvovali 

návštevu Mestskej knižnice v BA, kde sme sa zúčastnili kvízu o knihách. V literárnej výchove sme 



trénovali taktiež čítanie s porozumením a pracovali s literárnymi ukážkami  a autormi formou prezentácií, 

projektov a referátov. Učivo 8. ročníka žiaci zvládli pomerne dobre,  v rámci prípravy na monitor sa 

v ďalšom ročníku budeme venovať testom, čítaniu s porozumením a naďalej budeme upevňovať učivo 

SJL z predchádzajúcich ročníkov. Žiaci pracovali pomerne dobre, šiesti žiaci absolvovali prijímacie 

pohovory na bilingválne gymnáziá, štyria žiaci boli prijatí. 

 

9. roč. SJL: V deviatom ročníku sa žiaci pripravovali na Testovanie 9 a prijímacie pohovory. Upevňovali 

sme učivo z predchádzajúcich ročníkov, venovali sme sa učivu, ktoré bolo potrebné viac upevniť. Traja 

žiaci z triedy sú integrovaní, čo sa prejavilo na ich výsledkoch a získaných vedomostiach. Bolo potrebné 

prispôsobovať im učivo, voliť individuálny prístup, čo bolo dosť náročné. Niektorí žiaci neprejavili 

záujem, mali negatívny postoj, nespolupracovali, čo sa výrazne prejavilo na ich výsledkoch v Testovaní 

9. Na hodinách sme využívali rôzne prezentácie, projekty, ukážky z filmov týkajúcich sa literárnych diel, 

v rámci prípravy na Testovanie 9 sme pracovali s testami.  

Komparo 2016/17 - 8. a 9. ročník - 16. novembra 2016 

Komparo 8 priemerná úspešnosť 54, 4% 

Komparo 9 priemerná úspešnosť 43, 3 % 

 

Testovanie v 5. roč.- 23. novembra 2016  

Testovanie 5 (slovenský jazyk) – prebehlo ako vstupné testovanie vedomostí a zručností žiakov na 

začiatku 2. stupňa  

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 80,3 

Národný priemer: 63,1% 

 

Testovanie v 9. roč. - 5. apríla 2017  

Testovania 9 ( slovenský jazyk) sa zúčastnili všetci naši žiaci 9. roč.  

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 51,4  

Národný priemer: 61,2% 

 

Multikultúrna výchova a prevencia závislosti boja proti drogám bola súčasťou vzdelávania a 

výchovy na hodinách slovenského jazyka a literatúry v rámci slohovej a literárnej zložky, dejepisu 

(problém utečencov). 

5.A- DEJEPIS: v rámci témy Sťahovanie národov- diskusia k problému migrácie a jej negatívneho 

dopadu na príliv drog, pašovanie, kriminalitu. 

6.A- SJL: v rámci témy syntax- práca s učebnicovým textom: Umelci alebo vandali- venovali sme 

pozornosť problematike grafitov, na hodinách literatúry sme pokračovali v debate na tému vandalizmus 

a s ním súvisiacou témou fajčenie a drogy. 

8.A- DEJEPIS: v rámci témy: Umenie v 19. stor.- sme si hovorili ako ovplyvňovali lieky a drogy 

umelcov 

9.A –DEJEPIS: v rámci tém 1., 2. sv. vojna, Studená vojna sme sa zamerali na poukázanie negatívneho 

vplyvu narkotík v armáde. 

 

Realizácia environmentálnej výchovy prebiehala na hodinách SJL, DEJ priebežne. Ku globálnym 

problémom, ekologickým krízam a problémom sa žiaci mohli vyjadriť prostredníctvom slohových prác 

(rozprávanie, opis, odborný výklad, úvaha, reportáž, diskusia, ). V nižších ročníkoch je veľa vhodných 

úryvkov k tejto téme v samotnej učebnici literatúry, ktoré sme pri výučbe využili a problematiku ochrany 

prírody sme zaradili aj do slohových prác (opis, rozprávanie). U žiakov 5.- 9. ročníkov bola v rámci 



školských výletov,  OČaP-u, Svetového dňa vody  realizovaná environmentálna výchova formou 

projektov o ochrane prírody.  

Národné povedomie sa najvýraznejšie pestuje cez vzťah k materinskému jazyku, preto sme na hodinách 

SJL, DEJ venovali pozornosť kultivovaniu nášho jazyka a jeho živému  používaniu. V rámci predmetu 

dejepis sa v 8. roč. kládol väčší dôraz na proces národného obrodenia. Živo sme diskutovali aj 

o významných slovenských predstaviteľoch a inštitúciách.  

V 7. roč. sa pozornosť sústredila hlavne na cyrilo-metodský odkaz a tradície. Zároveň si žiaci prehĺbili 

svoje vedomosti aj vďaka medzipredmetovým vzťahom- konkrétne na hodinách náboženskej výchovy, 

kde sa paralelne preberá veľkomoravské obdobie a dejiny cirkvi v stredoveku. Upevňovaniu národného 

povedomia prispeli aj dve exkurzie – do Nitry a do Banskej Štiavnice. 

V 9. roč. sa pozornosť venovala hlavne protifašistickej tematike, učivo bolo vo veľkej miere dopĺňané 

živou videoprojekciou k daným témam. Žiaci formou projektov prezentovali osobnosti svetových 

a slovenských dejín. Žiaci 6.A a 9.A triedy sa zúčastnili Dňa otvorených dverí v Ústave pamäti národa. 

Žiaci, ktorí boli slaboprospievajúci, resp. boli žiakmi s poruchami učenia alebo správania, boli 

zohľadňovaní pri nárokoch na zvládnutie predpísaného učiva i klasifikácii. Pri hodnotení sme postupovali 

podľa metodických pokynov školy. Dodržiaval sa individuálny, tolerantný a povzbudzujúci prístup 

k takýmto žiakom. Učitelia tolerovali ich zníženú úroveň písomného prejavu, uprednostňovali ústnu 

odpoveď či formu konverzácie. V prípade nevyhnutnosti písomného preverovania vedomostí bol takýmto 

žiakom poskytnutý dlhší čas, resp. úprava testu, na vypracovanie úloh, hlavne v prípade Viktora Nagya, 

Juraja Víteka a Jána Mezeya z 9. A triedy 

Realizácia výchovy k manželstvu a rodičovstvu prebiehala na hodinách SJL, boli to hlavne debaty 

k čítankovým textom, práce ku Dňu matiek, či ku Dňu starých rodičov,  uplatňovali sa medzipredmetové 

vzťahy – hlavne vedomosti z občianskej  a prosociálnej výchovy. Na vyučovacích hodinách žiaci 

diskutovali o rozličných krízových situáciách v rodine, o dospievaní a vzťahoch chlapcov a dievčat, 

k tejto téme si mohli vybrať aj mimočítankovú literatúru, či pozrieť spoločne film k danej téme.  

Koncepcia vyučovania  

V 5.- 9. roč.  roč. sa na hodinách SJL, DEJ vyučovalo v súlade s novou koncepciou školského zákona. 

Vyučujúci SJL využili možnosť rozšíriť jednotlivé učivá, dali väčší priestor na opakovanie gramatiky, 

zároveň sa snažili dať žiakom prezentovať svoje tvorivé schopnosti prostredníctvom hier, projektov, 

skupinovej práce, ... Čitateľské zručnosti si žiaci dopĺňali mimočítankovým čítaním. Sústredili sa                

na autorov, ktorí sú zaradení do učebnice literatúry, no rozšírili si svoj obzor o ich ďalšie diela.  

Vyučujúci počas roka  využívali na vyučovaní staršie - nereformované učebnice, nakoľko sú 

prehľadnejšie a praktickejšie, a to na hodinách slovenského jazyka a aj dejepisu. Využívali námety aj 

z internetovej učiteľskej knižnice, sami si vypracúvali pracovné listy, pomôcky, v mnohých prípadoch 

spracovávali žiakom poznámky, nakoľko, hlavne v dejepise je nízka časová dotácia a učivo sa nestíha 

preberať načas.  

Na hodinách slohu a literatúry, no i dejepisu, vyučujúci venovali viac času rozprávaniu sa o kresťanských 

hodnotách, cirkevných sviatkoch a svätcoch.  

 

VYHODNOTENIE PK CUDZÍCH JAZYKOV (ANJ, NJ) 

 

ANJ a NEJ sme vyučovali podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánoch, ktoré si jednotliví 

vyučujúci vypracovali.  

ANJ sme vyučovali v ročníkoch 1 – 4 z učebníc Fairyland 1-3, v ročníkoch 5-9 Project 3rd Edition. NEJ 

sme vyučovali z učebníc Wir 1-2. Ku všetkým učebniciam sme pre žiakov zakúpili pracovné zošity.  



Na hodinách ANJ aj NEJ sme sa venovať tolerancii, humanizácii a otázke ľudských práv aj 

environmentálnej výchove; úctu k sebe a ostatným a takisto aj protidrogovej výchove.Pozornosť sme 

venovali aj rozvoju multikulturálnej výchovy.  Obsahom hodín boli aj prierezové témy a rozvoj finančnej 

gramotnosti.  

O domácich úlohách a chystaných písomkách sme žiakov aj rodičov informovali na webovej stránke 

školy. Niektoré domáce úlohy a cvičenia sme zadali cez stránku englishiseasy.estranky.sk.  

Na hodinách ANJ vo vyšších ročníkoch aj na hodinách NEJ  žiaci videli niekoľko filmov v origináli.  

Projekt Erazmus - Do projektu sa vo výraznej miere zapojili členovia našej PK: v druhom polroku v 

rámci projektu Erasmus na hodinách anglického jazyka na prvom aj druhom stupni, chémie a biológie sa 

vybrané témy zopakovali s využitím metódy CLIL, konkrétne  v chémii Skupenstvá vody, Kryštalizácia, 

Laboratórne pomôcky, Príprava kryštálov v laboratóriu, Fyzikálne a chemické deje, Bezpečnosť práce v 

laboratóriu - p.uč. Čambalová, v 9.A sa na vyučovaní vybraných tém podieľal p.učiteľŠkoviera na 

hodinách anglického jazyka v rámci témy Zásady zdravej výživy. Pani učiteľka Brejčáková využila CLIL 

pri téme Ekosystémy a Potravový reťazec v prírode. P.uč. Magulová sa vo svojej triede venovala 

témam Geometrické tvary, Sčítanie a odčítanie čísel do 20, Jedlo, Ovocie, Rastlina a jej časti a Zvieratká 

na farme. Pre účely projektu a metódy CLIL p.uč.Čambalová, Magulová a Brejčáková vypracovali 

pracovné listy a postery.  

V rámci projektu Erasmus p.uč. Čambalová v spolupráci s GSU, pripravila chemickú súťaž našich 

ôsmakov s ich rovesníkmi na gymnáziu. Otázky v súťaži nadväzovali na CLILové hodiny a boli 

vypracované v anglickom jazyku. Žiaci Tercie A gymnázia dosiahli 73,44% úspešnosť, naši žiaci dosiahli 

65,41% úspešnosť. Spolu s dvomi študentmi GSU s najlepšími výsledkami boli vyhodnotení naši najlepší 

- Marek Zužo a Ondrej Krippel, všetci štyria vyhrali poukážky do kníhkupectva Martinus v hodnote 25,-

Eur.  

Vyhodnotenie práce v jednotlivých triedach 

 

Anglický jazyk 

 

3.A a 3.B – Žiaci majú o učenie ANJ záujem. Učivo nebolo pre nich náročné, aj keď v druhom polroku 

nároky dosť stúpli.  Využívali sme hry, videá (zvuky zvierat, zvuky dopravných prostriedkov, písmená...), 

kreslenie, piesne. V 3.A sa prejavili aj na hodinách ANJ prejavili problémy so správaním. Prospechovo 

žiaci ukončili školský rok s 1, niektorí s 2. V budúcom roku pokračujeme v preberaní učebnice 

Fairyland 3. 

 

4.A a 4.B – Žiaci majú o hodiny ANJ záujem. Náročnejšie učivo sa vyskytlo na konci šk. roku. Aj tu sme 

využívali rôzne metódy: kreslenie, piesne, IKT. Prospechovo žiaci ukončili školský rok s 1, 2, traja žiaci 

na stupni 3.  

 

5.A – Žiaci zväčša pracovali so záujmom. Žiaľ v tejto triede bol problém s disciplínou, žiaci sa nevedia 

navzájom rešpektovať a počúvať, skáču si vzájomne do reči. Učivo sa preberalo akoby od začiatku, žiaci 

mali možnosť doučiť sa základné veci ako sloveso to be, otázky s do/does apod. Pravidelne sme písali 

písomné práce, väčšinou z menšieho rozsahu učiva. Prospechovo sa žiaci umiestnili medzi známkami 1 

a 3. 

 

6.A- Žiaci majú záujem o anglický jazyk a motiváciu zlepšovať sa, aj keď sa to vždy neprejavuje na 

výsledkoch. Viacerí z nich v minulosti boli dlhšie s rodičmi v anglicky-hovoriacich krajinách, majú 

členov rodiny, s ktorými hovoria príp. četujú anglicky a cestujú do zahraničia. Niektorým žiakom sa stal 

YouTube zdrojom zábavy a aj keď sa nevenujú práve preberanému učivu, zlepšuje sa ich výslovnosť a 

rozsah hlavne neformálnej slovnej zásoby.  

7.A. - v 7.A sa počas školského roku učilo veľmi ťažko kvôli žiakom, ktorí sú arogantní, nerešpektujú 

pravidlá, pohŕdajú pozitívnymi hodnotami, ktoré sa im škola snaží odovzdať a spôsobili veľké škody v 



motivácii a správaní žiakov. Tejto situácii zodpovedali aj výsledky žiakov, až na ojedinelé výnimky, sú 

na nízkej úrovni.  

8.A - Po problémoch v minulom roku žiaci príjemne prekvapili svojím záujmom o prácu. Učivo 8. 

ročníka je dosť náročné. Väčšina žiakov ho zvládla veľmi dobre. Slabší prospech dosahoval žiak Ziouane.  

Na hodinách v 8. Triede sme pozerali niekoľko filmov v origináli – všetky sa stretli s úspechom. Štyria 

žiaci z tejto triedy odchádzajú na päťročné bilingválne gymnáziá.  

 

9.A - V triede sú výrazné rozdiely, čo sa týka záujmu o predmet a aktivitu na hodinách. Celkovo je trieda 

slabšia. Dvaja žiaci majú problém s písaním aj čítaním – sú integrovaní. Aj v tejto triede sme pozerali 

filmy v origináli. Žiaci dosiahli prospech v rozmedzí 2-4. 

 

Nemecký jazyk 

 

6.A - Žiaci mali dvojhodinovú dotáciu nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Bol to ich prvý kontakt 

s týmto CJ. Po prvom roku výučby nemčiny môžem konštatovať, že učivo zvládli podľa plánu, na hodiny 

sa usilovne pripravovali a veľmi pekne pracovali. Naučili sa viacero piesní vrátane gospelových 

a príležitostných (Veľká Noc, Deň matiek). Nemčinu postupne zapájali i do spoločných modlitieb. Pekne 

zvládali počúvanie i čítanie s porozumením, postupne si osvojovali nemecký pravopis s prihliadnutím na 

špecifické potreby žiaka s poruchou učenia. Naučili sa viesť krátke a jednoduché dialógy na bežné témy. 

Od prvých hodín si pekne osvojili i tvorbu otázok. Za veľmi peknú prácu počas celého roka je udelená 

žiakom tejto triedy ústna pochvala a v posledný deň školského roka im budú odovzdané diplomy. 

Vyzdvihujem i peknú prácu žiačky Lillian Mabeny, ktorá sa zapojila do práce na hodinách počas 

niekoľkých týždňov v rámci pobytu na Slovensku. Pekne pracovala so skupinou spolužiakov na projekte 

na tému Veľká Noc. Z 9 klasifikovaných žiakov, boli 8 žiaci hodnotení známkou výborný a jedna žiačka 

známkou chválitebný. 

7.A - Žiaci mali trojhodinovú dotáciu nemčiny. Obsah učiva bol zvládnutý podľa plánu s prihliadnutím na 

žiakov so špecifickými poruchami učenia.  V druhom polroku boli klasifikovaných 10 žiakov. V priebehu 

druhého polroka prestúpil jeden žiak na inú školu. Žiak, ktorý prišiel do triedy v priebehu prvého polroka 

a ktorý mal nemecký jazyk prvý rok, zvládal učivo s problémami. Práca s triedou bola náročnejšia 

vzhľadom na ich neochotu a nezáujem spolupracovať s novým spolužiakom. Na hodinách sme 

precvičovali všetky zručnosti. Do budúcna sa viac zameriame na správny nácvik čítaného textu. Žiaci 

zvládli pekne prípravu projektu na tému „Môj obľúbený svätec“ a jeho prezentáciu. Z 10 žiakov boli 4 

žiaci hodnotení známkou výborný, 3 žiaci známkou chválitebný a 3 žiaci známkou dobrý. 

8.A - Žiaci mali trojhodinovú dotáciu nemčiny. Obsah učiva bol zvládnutý podľa plánu s prihliadnutím na 

žiačku s poruchou učenia. Žiaci sa pekne zapájali do práce na hodinách. Záujem o predmet narástol 

v rámci projektových blokov. Jednak skupiny pripravovali vlastný projekt na tému „moje obľúbené 

jedlo“, všetky skupiny pripravili vybrané pokrmy v školskej kuchynke a následne svoj projekt 

odprezentovali. V priebehu mesiaca jún sa aktívne zapájali do prípravy hodiny v rámci projektu 

„Wirmachenmit..“ V dvojiciach či trojiciach pripravovali pre spolužiakov kvízy, krátke filmy či besedu 

s členom rodiny z Nemecka.  Oba projekty boli pre žiakov veľmi motivujúce. Z celkového počtu 14 

žiakov bolo 11 žiakov hodnotených známkou výborný, 2 žiaci známkou chválitebný a 1 žiak známkou 

dobrý. 

9.A - Žiaci mali trojhodinovú dotáciu nemčiny. Obsah učiva bol zvládnutý podľa plánu s prihliadnutím na 

žiakov s poruchami učenia. Žiaci sa zapájali do projektov Veľká noc a Pešia zóna v mojom meste. 

Nacvičovali sme komunikáciu v bežných situáciách, samostatná práca v triede bola náročnejšia vzhľadom 

na 3 žiakov s poruchami učenia, z toho 2 neboli klasifikovaní známkou. Pre prácu som preto volila 

prevažne prácu v dvojiciach či skupinkách. V priebehu roka prišiel do triedy nový žiak, u ktorého pri 

hodnotení musel byť dodatočne zohľadnený jeho zdravotný stav a oslabenie kognitívnych schopností 

(sluchová pamäť). Zo 7 žiakov boli 5 klasifikovaní známkou, z toho 3 žiaci známkou výborný a 2 žiaci 

známkou dobrý. 



Od budúceho školského roka budú používať žiaci 6.A (teraz 5A) nové učebnice 

Deutschmaximalinteraktiv, ktoré majú i plne interaktívnu verziu, čím sa zohľadňujú aktuálne potreby 

súčasného trendu vo vyučovaní a rozširujú sa možnosti využívania nových informačných technológií. 

 

VYHODNOTENIE  PK  SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV(RMK, OBN, TSV, VYV, 

HUV, PRO) 

 

Duchovná služba pre žiakov: 

V tomto školskom roku 2016/2017 duchovnú službu vykonávali bratia saleziáni, ktorí slúžili školské sv. 

omše na prikázané sviatky. Don Ondrej Miliczki, don Jozef, don Andrej Kňaze a don Štefan Turanský, 

mávali tiež sv. omše v školskej kaplnke sv. Kríža na prvé piatky mesiaca a v rámci adventnej a pôstnej 

prípravy slúžili sv. omše každý piatok v danom mesiaci. Liturgickú prípravu mala na starosti vždy iná 

trieda podľa plánu. Týmto spôsobom boli žiaci viac zaangažovaní a motivovaní k účasti na sv. omši. 

Vo štvrtky pred prvopiatkovou sv. omšou bratia saleziáni vysluhovali v dopoludňajších hodinách pre 

žiakov sviatosť zmierenia. Taktiež vysluhovali pobožnosti: svätenie adventných vencov a trojkráľovské 

požehnanie školy.  

7.10.2016 na sviatok Ružencovej P. Márie sme počas  sv. omše, ktorú celebroval don Ondrej Miliczki, 

SDB, obnovili zasvätenie našej školy Ježišovi Kristovi a Panne Márii, aby sme tak vyprosili požehnanie a 

zvláštne milosti na príhovor P. Márie pre žiakov, pedagógov, zamestnancov, rodičov, spolupracovníkov a 

všetky našle rodiny. 

Duchovnú obnovu pred Vianocami zrealizovali bratia saleziáni podobne ako minulý školský rok pre 

žiakov 2.stupňa v piatok 16.12. 2016. Duchovná obnova pred Veľkou nocou bola tentoraz po triedach: 

5.A, 6.A v utorok 4.4.2017, 7.A v stredu 5.4.2017 a 8.A a 9.A vo štvrtok 6.4.2017 v saleziánskom 

stredisku na Mamateyovej ul. Triedni učitelia ocenili tento štýl DO v menších skupinkách. 

12.4.2017 sa uskutočnila krížová cesta pre 1.stupeň v Marianke, viedol ju don Ondrej Miliczki. 

Liturgické slávenie školských sv. omší na prikázané sviatky sprevádzal organista p. Peter Bračok 

v spolupráci so sr.Luciou Balážovou, p.uč. Zdenkou Huťovou a p.uč. Máriou Brejčákovou. 

Duchovná služba pre pedagógov, zamestnancov, rodičov: 

16.-19.11.2016 – duchovná obnova pre zamestnancov ZŠ s MŠ sv. Uršule v kňazskom seminári v Nitre – 

don Pavol Grach, SDB na tému apoštolskej exhortácie Evangelii Gaudium od Sv. Otca Františka. 

19.12.2016 – adventná duch.obnova pre zamestnancov – don Pavol Grach 

29.3.2017 – pôstna duchovná obnova pre zamestnancov – don Pavol Grach 

Kurz Biblie – don Pavol Grach ponúkol rodičom a pedagógom raz do mesiaca zaujímavú prednášku o Sv. 

Písme, ktorá sa však pre nedostatočný záujem zo strany rodičov konala len dva razy (október – november 

2016). 

Príprava ku sviatostiam 

1. sv. prijímanie: Sviatosť Eucharistie v tomto školskom roku prijalo 25 detí (24 žiakov z 3.A a 3.B triedy 

a jeden chlapec Jakub Palmans z inej školy, ktorý bol v 1.ročníku ich spolužiakom) 27.mája 2017 

v jezuitskom kostole Najsv. Spasiteľa. Slávnostnú sv. omšu celebroval don Ondrej Miliczki, SDB. 

Príprava: náuková časť na hodinách náboženstva, doplnkové aktivity a prehĺbenie, skúsenosť zdieľať 

vieru v spoločenstve napomohli 6 animátori, ktorí sa s deťmi stretávali raz mesačne v školskej knižnici; 

žiaci oboch tried boli podelení do troch skupín, každú skupinu mali na starosti dvaja animátori: Veronika 



Jurčíková, Mária Dobrovodská, Ingrid Königová, Terézia Kovarovičová, Adam Tóth a Monika 

Malachovská - študenti vysokých škôl, gymnázií a stredných škôl. Deti aj rodičia hodnotili pozitívne 

vytvorenie takýchto stretiek. Od januára 2017 raz do mesiaca bola sv. omša pre prvoprijímajúce deti 

a rodičov, ktoré slávil don Ondrej Miliczki. Prvú sviatosť zmierenia prijali žiaci v piatok 26.5. 2017.  

Sviatosť birmovania: Vzhľadom na nedostatočný záujem žiakov 9.ročníka o prípravu k sviatosti 

birmovania u nás na škole, nebolo možné vytvoriť skupinku stretka pre tento účel, preto traja žiaci (zo 7 

deviatakov) sa pripravovali na prijatie sviatosti vo svojich farnostiach alebo spoločenstvách.  

Besedy, prednášky, výstavy, tvorivé dielne 

V tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili niekoľkých besied, prednášok, aktivít: 

- 26.10.2016 – Exkurzia do Nitry po stopách sv. Cyrila a Metoda - pre 6.-9.ročník 

- 26.mája 2017 – exkurzia do Ústavu pamäti národa – 6. a 9.ročník 

- máj – film Pápež František – dokument o Sv. Otcovi Františkovi v kine Mladosť - 8. a 9.ročník 

- 7.6.2017 - beseda s br. Ondrejom Taranom, OFM Cap. – Satanizmus, okultizmus a ako sa z toho 

dostať – pre 8.a 9.ročník 

- 14.6.2017 – beseda o zasvätenom živote – sr.UlrikaMorozová, OSU a vdp. Juraj Ochaba, 

bohoslovec CMBF UK – pre 8.a 9.roč. 

- 21.6.2017 – beseda s p.Greškovou – Nebezpečné spoločenstvá a rozlišovanie – pre 8.a 9.roč. 

- besedy VMR zastrešovalo o.z. Fórum života pre 7.-9. Ročník na tému Úcta k životu, vzťahy 

medzi mužom a ženou 

 

Aktivity a akcie na škole, na hodinách RMK: 

- 18.10. 2016 - Milión detí sa modlí ruženec – vybraní žiaci 5. - 7.ročníka sa zúčastnili natáčania 

modlitby sv. ruženca v Lurdskej jaskynke na Kalvárii v Bratislave 

- Sviatok sv. Uršule – žiaci vyšších ročníkov pripravili po sv. omši aktivity na tému sv. Uršule pre 

žiakov 1.stupňa; scénka o sv. Uršuli počas homílie (4.roč.) 

- športové podujatie o putovný pohár sv. Uršule  

- Pôstne krížové cesty (triedni učitelia, učitelia náboženstva) v kaplnke, v triedach 

- Výroba 3-D kríža (4.roč.) 

- 12.apríl 2017 – krížová cesta detí 1.stupňa v Marianke 

- Vitráž – Stvorenie sveta (3.roč.), Stvorenie človeka – „výroba“ človeka z cesta (8.roč.) 

- Kresba + písanie ikonou (4.ročník), pečenie chleba, sadenie fazuľky (podobenstvá o kvase, 

o horčičnom zrnku) 

- Ježiš – priateľ detí – práca v skupinkách, práca so Sv.Písmom: ako P. Ježiš vníma deti, ako deti 

vnímajú P. Ježiša – výroba plagátu 

- Projekt e-Twinning: Angela isaroundus in Europe (Angela je medzi nami v Európe) – 7.roč. 

- Projekt e-Twinning: The Taste of Christmas (Chuť Vianoc) – 6.roč. 

 

Misie 

Žiakov sme povzbudzovali k sociálnemu cíteniu k chudobným krajinám, čo sa prejavilo aj v rôznych 

aktivitách, z ktorých sme finančne podporili misie v rôznych krajinách: zbieranie známok na misie, 

zapojenie sa do akcie Boj proti hladu v októbri 2016 (vyzbieraná suma 210 EUR), počas pôstneho 

obdobia zapojenie sa do akcie Tehlička pre Južný Sudán (vyzbieraná suma 815 EUR), v rámci ktorej sa 

konali aktivity ako napr. príprava afrických jedál, pôstny bazár, ktorého výťažok išiel na Tehličku. 

V novembrovej aktivite Sviečka za nenarodené deti sme predajom sviečok podporili aktivity Fóra života 

o.z. sumou 66 EUR. 

OBN - 6. ročník: - V rámci tematického celku venovanému regiónom  Slovenska a svojmu regiónu sme 

sa zúčastnili v apríli prechádzky na Kalváriu, ktorú sme spojili aj s modlitbou krížovej cesty, cestou sme 

navštívili Lurdskú jaskyňu Panny Márie na Hlbokej, v mesiaci máji sme  navštívili Múzeum obchodu 



a ochutnali tradičný bratislavský rožok. V mesiaci december sme navštívili Magistrát mesta Bratislavy, 

kde nás prijali iba na recepcii a vysvetlili nám chod a prácu magistrátu, resp. žiaci sa mali informovať, 

ako sa naplnil plán mesta na rok 2016 -17. V mesiaci máj sme spolu s 9. A navštívili Ústav pamäti 

národa. Žiaci si vytvárali na hodinách projekty, prezentácie, radi pracovali v skupinách a aktívne 

diskutovali k daným témam. 

OBN - 7. ročník - so žiakmi sa pracovalo na hodinách OBN veľmi dobre, vždy sme viedli živú diskusiu, 

nakoľko vyučovacie témy boli zaujímavé aj pre problémových žiakov, aktívne sa zapájali, vypracovávali 

si prezentácie a projekty, hlavne k téme rasizmus a ľudské práva, so žiakmi sme pozerali film 

s protičernošskou tematikou Čiernobiely svet, ktorý ich veľmi zaujal, rovnako sme si pozreli mnohé videá 

o terorizme, migrácii, islame a sektách.         

          

VYHODNOTENIE  PK PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV(MAT, FYZ, INF, GEO, BIO, CHE) 

 

Na všetkých prírodovedných predmetoch sme sa snažili viesť žiakov k používaniu odbornej terminológie, 

ktoré kladne ovplyvňuje úroveň teoretických vedomostí.  

Pri oboznamovaní žiakov s novými poznatkami sme poukazovali na súvis teórie s praktickým životom, 

čo vedie k lepšiemu pochopeniu prírodných princípov a zákonitostí, ich následnému ľahšiemu 

zapamätaniu, no najmä nepoukazuje na izolovanosť školských vedomostí od praxe. Neustále sme 

poukazovali na medzipredmetové vzťahy, aj pomocou rôznych projektov. Vďaka experimentom sme sa 

snažili žiakov motivovať k štúdiu prírodných vied, žiaci pozitívne hodnotia Chemicko-fyzikálne 

laboratórium, ktoré navštevovali najviac na chémii. Žiaci 5., 7. ročníka sa zúčastnili exkurzie v Aureliu – 

centrum vedy a techniky, kde si vyskúšali rôzne zábavné aktivity, ale aj vysvetlili princípy fungovania 

prístrojov, ukázali sme si Faradayovu klietku, vysvetlili niektoré vlastností kvapalín, skúšali sme lámať 

svetelné lúče pomocou šošoviek, ale aj zažili laserovú šou. V niektorých prípadoch nám experimenty 

nahrádzali animácie, zapájali sme do vyučovacieho procesu digitálne technológie, navštevovali sme 

multimediálnu učebňu a využívali interaktívnu tabuľu. Zadávali sme žiakom samostatné tvorivé projekty, 

učili sme ich kreatívne a logicky myslieť, viedli sme ich k logickej argumentácii, sebakritickému 

hodnoteniu a estetickému cíteniu. Rozvíjali sme prezentačné schopnosti žiakov. Viedli sme žiakov k 

triedeniu, analýze a vyhodnocovaniu informácií z rozličných informačných zdrojov. Zdôrazňovali sme 

rešpektovanie intelektuálneho vlastníctva a autorských práv.  

Kládli sme dôraz na tému životného prostredia (problém znečisťovania ŽP, ochrana prírody, separovaný 

zber). Zapojili sme sa do OLOMPIÁDY – súťaže v zbere separovaného odpadu (papier), ktorú organizuje 

firma OLO. Pri príležitosti Dňa vody a Dňa Zeme sme sa na hodinách v tom čase zvlášť venovali úlohám 

s environmentálnou témou, vďaka čomu si žiaci uvedomili potrebu chrániť našu Zem napr. šetrným 

zaobchádzaním s vodou a energiami, či separáciou odpadu, vytvárali sme tiež projekty na biológii 

s témou Vodný ekosystém.  

Venovali sme pozornosť usmerňovaniu správnych vzťahov chlapcov a dievčat, zdôrazňovali sme ochranu 

života a zdravia, diskutovali o vplyve alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus. Viedli sme 

žiakov k vlastenectvu a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturizmu, zamerali sme sa na 

poznanie zemepisných charakteristík svojej vlasti a regiónov sveta.  

Individuálne sme sa venovali slabo prospievajúcim žiakom, integrovaným žiakom i žiakom s poruchami 

učenia, pri ktorých sme postupovali podľa metodických pokynov. Kládli sme dôraz na precvičovanie 

a upevňovanie štandardných vedomostí, na vypracovanie písomných prác bol daným žiakom poskytnutý 

dlhší čas a dostávali úlohy primerané im schopnostiam. Individuálne sme tiež pripravovali nadaných 

žiakov na rôzne súťaže. Tento rok sme sa zapojili do projektu eTwinning v rámci hodín chémie, biológie, 

anglického jazyka aj náboženstva. Dve pani učiteľky sa zúčastnili školenia ohľadom organizovania 

a práce na eTwinningových projektoch. A tiež sme sa zapojili do programu Erasmus v spolupráci 

s Gymnáziom sv. Uršule. 



Veľmi pozitívne bolo ohodnotená návšteva Strednej priemyselnej školy strojníckej, kde žiaci 8. ročníka 

mali možnosť vidieť i prakticky si vyskúšať konkrétne aktivity zahŕňajúce toto štúdium. (Do budúcna 

plánujeme zrealizovať podobnú akciu aj v spolupráci s inými strednými odbornými školami). 

 

Matematika 

5.A – Žiaci v triede vykázali dobré vedomosti z prvého stupňa, avšak ukázali sa medzery v oblasti 

násobenia a zvlášť delenia prirodzených čísel, čo výrazne spomalilo tempo vyučovania pri preberaní 

tohto učiva v obore desatinných čísel. Napriek snaživosti žiakov sa ukazovala rôzna úroveň schopnosti 

logicky myslieť, používať súvislosti a oslobodiť sa od „šablón. Na druhej strane mnohí žiaci v tejto triede 

preukázali vysokú úroveň zvládania učiva, čo sa prejavilo aj ich prijatím na osemročné gymnáziá. Žiaci 

tejto triedy sa zapojili aj do matematických súťaží, kde dosiahli priemerné výsledky. Žiaci prejavili 

záujem o nové vedomosti, kládli zaujímavé otázky k preberanej téme. Významným prínosom bolo 

používanie pracovného zošita, ktorý výrazne ušetril čas na prepisovanie úloh, ale zároveň ponúkol 

žiakom nové, zaujímavé úlohy. Vyučovanie bolo doplnené aj pracovnými listami pripravených zvlášť na 

precvičovanie učiva. Počas vyučovania sme sa snažili aj o rozvoj medzipredmetových vzťahov pomocou 

rôznych projektov, ktorí žiaci vytvorili samostatne alebo v skupinách (matematická rozprávka- delenie 

prirodzených čísel, hmotnosť zvierat- porovnanie prirodzených čísel, nákres časti mesta – použitie 

rovnobežiek a kolmíc, dopravné značky – osová a stredová súmernosť). 

6. A - Z dôvodu potrebného dlhšieho opakovania učiva kvôli viacerým novým žiakom bol prvý štvrťrok 

zameraný prevažne na opakovanie, prehlbovanie a rozširovanie vedomostí desatinných čísel. Žiaci sú 

šikovní, snaživí a rýchlo dokážu porozumieť novému učivu. Logicky prepájajú vedomosti, ktoré už majú 

s novými a pracujú podľa pokynov. Sú aktívni a radi precvičujú dané učivo pri tabuli, potrebujú často 

počuť slová povzbudenia a zažiť úspech. Náročnejšie bolo riešenie slovných úloh na objem a povrch 

kvádra a kocky. Žiaci boli povzbudzovaní k samostatnému ústnemu prejavu pri odpovediach a boli 

vedení k sebahodnoteniu, čo im pomáha v prijatí svojich chýb a snažia sa ich nerobiť do budúcna. 

Využívali sme modely útvarov (kruh, trojuholník), siete telies (kocka a kváder). Pre pestrosť príkladov 

a dostatočné precvičenie sme riešili úlohy aj z pracovných zošitov, alebo dostupných internetových 

zdrojov.  

7.A - Žiaci sú šikovní, snaživí a rýchlo dokážu porozumieť novému učivu. Logicky prepájajú vedomosti, 

ktoré už majú s novými a pracujú podľa pokynov. Sú aktívni a radi precvičujú dané učivo pri tabuli, 

potrebujú často počuť slová povzbudenia a zažiť úspech. Problém bol pri preberaní zlomkov a bolo 

potrebné viacnásobné upevňovanie učiva, ale aj pri konštrukčných úlohách, kde robí žiakom problém 

rozbor úlohy. Niektoré žiačky sa aktívne zapájali do rôznych matematických súťaží počas celého roka, 

ale v ďalších kolách už neuspeli. Žiaci pracovali na niektorých úlohách v skupinách a tiež sme využívali 

rôzne aktivity na precvičenie ako bingo, súťažné delenie a pod. Pre pestrosť príkladov a dostatočné 

precvičenie sme riešili úlohy aj z pracovných listov vopred pripravených buď použitím iných učebníc, 

alebo dostupných internetových zdrojov. Žiakom na precvičenie matematických operácií slúžili 

matematické rozcvičky pozostávajúce z reťazca príkladov. 

8.A - Žiaci na hodinách pracovali a nerobila im problém ani spolupráca, či práca vo dvojiciach. 

Vyučovacie hodiny boli sprevádzané množstvom doplňujúcich otázok zo strany žiakov na dôkladnejšie 

pochopenie učiva, pri problémoch s nepochopením sme konzultovali individuálne, na základe čoho boli 

žiaci schopní učivo zvládnuť. Využívali sme modely útvarov (kruh, trojuholník) a modely telies – pri 

priestorovej geometrii. Na dôkladnejšie precvičenie sme využívali pracovné listy, modely telies, 

demonštračné prezentácie a matematické rozcvičky.   



9.A – Žiaci na hodinách v prvom polroku veľmi pekne pracovali a občasne pracovali aj v skupinách. 

Vyučovacie hodiny boli sprevádzané množstvom doplňujúcich otázok zo strany žiakov na dôkladnejšie 

pochopenie učiva, pri problémoch s nepochopením sme konzultovali individuálne, na základe čoho boli 

žiaci schopní učivo zvládnuť. Počas tohto školského roka bolo počas týždňa 6 vyučovacích hodín 

matematiky, čo výrazne pomohlo pri precvičovaní učiva, opakovaniu rôznych tém a dávalo priestor 

k riešeniu nejasností. Využívali sme modely útvarov (kruh, trojuholník, geometrické útvary na 

precvičenie zhodnosti a podobnosti) a modely telies  – pri priestorovej geometrii a pri preberaní osovej 

a stredovej súmernosti sme využili interaktívnu prezentáciu. Pri testovaní deviatkov sa u viacerých žiakov 

ukázalo, že dokážu naučené poznatky využiť a správne aplikovať. Žiaci majú výrazné nedostatky pri 

interpretácii textu, logickom uvažovaní a dôsledných výpočtoch. V triede boli integrovaní žiaci, napriek 

tomu boli snaživí a dobre sa s nimi spolupracovalo. Niekedy pracovali na rozličných úlohách a písomné 

práce mali osobitne vytvárané podľa svojich osobných schopností. Na dôkladnejšie precvičenie sme 

využívali pracovné listy, modely telies, demonštračné prezentácie a občasné matematické rozcvičky.   

Biológia 

5. A – Vyučovanie predmetu bolo zamerané na opakovanie, prehlbovanie a rozširovanie vedomostí, ktoré 

prebiehalo podľa reformovanej koncepcie a nových učebníc. Na výučbu sa využívali aj pracovné listy 

spracované pomocou internetových zdrojov a tiež e-učebnice pre 5. ročník. V tomto ročníku sme s triedou 

5.A pracovali aj na e-twinningovom projekte Ecosystems near our school, pričom sme navštívili 

Sandberg – pieskový vrch, kde sme skúmali faunu, flóru, ale aj skameneliny nachádzajúce na tomto 

chránenom území. Následne sme získané údaje spracovali formou prezentácie aj posteru a v závere 

školského roka odprezentovali 8. ročníku. 

Niektoré vyučovacie hodiny boli formou CLIL (teda aktivity a pracovné listy v angličtine). Žiaci boli na 

hodinách aktívni, chceli sa podeliť so svojimi poznatkami a preberanie učiva bolo sprevádzané mnohými 

doplňujúcimi otázkami. Na tejto zvedavosti žiakov bolo postavená následná príprava vybraných družstiev 

žiakov na biologickú olympiádu, v ktorej sa podarilo nášmu družstvu pekne umiestniť na 2. mieste. 

Hodiny boli aj praktického charakteru, kde žiaci na základe modelov a obrázkov určovali rastliny 

a živočíchy i mikroskopovali. Žiaci častokrát samostatne prezentovali informácie z učebnice o rôznych 

živočíchoch. 

6.A – Vyučovanie predmetu bolo zamerané na Život s človekom a v ľudských sídlach, Bunky, Stavbu 

rastlinného tela a charakteristiky vybraných skupín živočíchov, ktoré prebiehalo podľa reformovanej 

koncepcie a nových učebníc. Na výučbu sa využívali aj pracovné zošity a pracovné listy spracované 

pomocou internetových zdrojov a tiež e-učebnice pre 6. ročník. Počas vyučovacích hodín boli žiaci 

snaživí. Pri výučbe sme využívali aj rôzne pomôcky ako preparáty živočíchov, modely kvetov, bunky, 

pestovali sme žeruchu a pod. Žiaci tiež tvorili projekty, pri ktorých si precvičili prezentačné schopnosti 

a zároveň aj výklad učiva posledného tematického celku. Pri prezentovaní sme využívali písomné bodové 

hodnotenie všetkými, čo viedlo k lepšej sústredenosti pri prezentovaní a tiež k uvedomeniu si niektorých 

nedostatkov a možné vylepšenie do budúcna. Praktické cvičenia sme robili formou mikroskopovania 

senného nálevu a pozorovaní rastu paradajok. 

7.A – Vyučovanie predmetu bolo zamerané na stavbu tela stavovcov, ľudské telo a jeho zdravie. 

Prebiehalo podľa reformovanej koncepcie a nových učebníc. Na výučbu sa využívali aj pracovné zošity 

a pracovné listy spracované pomocou internetových zdrojov a tiež internetový portál planéta vedomostí. 

Žiaci sa aktívne zapájali do tém, pretože ľudské telo im je blízke a dokázali uvádzať veľa príkladov 

a dávali podnetné otázky na diskusiu. Poznámky zo stavby tela stavovcov sme vytvárali pomocou 

pojmových máp. Tiež žiaci odpovedali formou hlasovania na kvíz „Dobre vedieť“. Formou projektov 

žiaci spracovali svoj denný režim na základe, ktorého si uvedomili správne a niektoré nesprávne návyky 

a prepojili tiež poznatky z matematiky na zostrojenie diagramov.  

8.A – Vyučovanie predmetu bolo zamerané na neživú prírodu a ekologické podmienky života 

organizmov. Na výučbu sa využívali aj pracovné zošity a pracovné listy spracované pomocou 

internetových zdrojov a tiež e-učebnice pre 8. ročník. Hodiny sme sa snažili spestriť si praktickými 

ukážkami hornín a minerálov a vhodnými videami a cvičeniami z e-učebnice. Žiaci tiež mali záverečné 



témy z ekológie spracovať vo dvojiciach formou prezentácie, čo ich motivovalo k naučeniu sa danej témy 

a lepšej sústredenosti na hodinách.   

9. A – Vyučovanie predmetu bolo zamerané na opakovanie, prehlbovanie a rozširovanie vedomostí, ktoré 

prebiehalo podľa reformovanej koncepcie a nových učebníc. Novým učivom bola genetika. Na výučbu sa 

využívali aj pracovné listy spracované pomocou internetových zdrojov a tiež internetový portál planéta 

vedomostí. Praktickými aktivitami si žiaci precvičovali svoje získané vedomosti pri pozorovaní 

mikroskopických organizmov, ktoré ich veľmi zaujalo. 

Krúžok Biologická olympiáda 

Krúžok navštevovalo 16 žiakov z toho 10 žiakov zo 4. ročníka a 6 žiakov z 5. ročníka. V rámci krúžku sa 

3 družstvá žiakov učili o 12 drevinách, o 12 živočíchoch a o 12 bylinách. Absolvovali 3 školské kolá 

a dostali sa na okresné kolo biologickej olympiády, kde sa 2 družstvá pekne umiestnili. Okrem  učenia 

žiaci absolvovali návštevu Prírodovedného múzea, vychádzku do Medickej záhrady, ale aj turistiku 

z Koliby na Železnú studienku. Počas krúžku sa rôznymi aktivitami dozvedali nové informácie, súťažili 

v kvízoch „Dobre vedieť“, ale aj mikroskopovali. 

Informatická výchova 

3. ročník: Žiaci pracovali svedomito, učivo zvládli. Zadané úlohy vedia vypracovať samostatne, bez 

akejkoľvek pomoci. Zvládnu uložiť obrázok či text do svojho priečinku. Cieľom bolo, aby si rozšírili 

zručnosti pri kreslení obrázkov, vyrobení jednoduchej animácie, formátovaní textu a programovaní 

v detskom programovacom jazyku Baltík, v ktorom dosiahli veľmi dobré výsledky. 

4. ročník: Žiaci pracovali svedomito. Zvládnu samostatne pracovať podľa pokynov. Vedia pracovať 

s textovým editorom Word, v ktorom vedie vkladať obrázok, vytvárať plagáty, formátovať text. 

Grafickým programom RNA, v ktorom vedia vytvoriť aj zložitú animáciu. Vedia uložiť svoj projekt do 

cieľového adresára. Vedia pracovať s internetom a vo vyhľadávači nájsť obrázok či informácie do 

projektu, na ktorom pracujú. Cieľom bolo rozšíriť ich základné zručnosti v práci s počítačom z minulých 

rokov. Žiaci sú šikovní a nemajú výraznejšie problémy.  

Informatika: 

5. ročník: Žiaci pracovali svedomito. Učivo zvládli bez väčších problémov. Vedia pracovať samostatne. 

Majú osvojené základné zručnosti v práci s počítačom a programami, s ktorými sa pracuje na 

vyučovacích hodinách. Rozšírená bola výučba programovania v detskom programovacom jazyku Baltík. 

Niektorí žiaci sa zapojili medzinárodnej súťaže v programovaní v programe Baltík. 

6. ročník: Žiaci pracovali svedomito. Učivo zvládli bez väčších problémov. Vedia pracovať samostatne. 

Majú osvojené základné zručnosti v práci s počítačom a programami, s ktorými sa pracuje na 

vyučovacích hodinách.  

7. ročník: Žiaci pracovali svedomito. Učivo zvládli bez väčších problémov. Vedia pracovať samostatne. 

Majú osvojené základné zručnosti v práci s počítačom a programami, s ktorými sa pracuje na 

vyučovacích hodinách.  

8. ročník: Žiaci pracovali na zadaných úlohách len z motivácie známkami. Vedia pracovať samostatne. 

Majú osvojené základné zručnosti v práci s počítačom a programami, s ktorými sa pracuje na 

vyučovacích hodinách.  

Chémia 

 

7.roč.: žiaci zvládli základy chemických dejov a faktory chemických reakcií, vrátane laboratórnych prác. 

V druhom polroku sme sa zamerali na rozvoj prezentačných zručností.  

http://7.ro/


8.roč.: žiaci prejavovali nadpriemerné chemické myslenie, rýchle chápanie a iniciatívu. Veľmi pekne 

zvládli základy názvoslovia a chemických reakcií.  

9.roč.: žiaci prejavovali po Testovaní 9 a prijímacích skúškach na stredné školy zníženie záujmu 

o vyučovanie. V druhom polroku sme prebrali základné minimum deviatackeho učiva - uhľovodíky, ich 

deriváty a prírodné látky. 

 

V druhom polroku v rámci projektu Erasmus na hodinách chémie a anglického jazyka sa vybrané témy 

zopakovali s využitím metódy CLIL, konkrétne: 

6.roč.: Skupenstvá vody, Kryštalizácia, Laboratórne pomôcky, Príprava kryštálov v laboratóriu. Keďže v 

tomto ročníku žiaci chémiu ešte nemajú, nadviazala som na učivo fyziky a všeobecný prírodovedný 

prehľad. 

7.roč.: Fyzikálne a chemické deje, Bezpečnosť práce v laboratóriu, Kryštalizácia 

8.roč.: Bezpečnosť práce v laboratóriu, Laboratórne pomôcky, Kryštalizácia 

9.roč.: Laboratórne pomôcky, Bezpečnosť práce v laboratóriu, Zásady zdravej výživy 

Pre účely projektu a metódy CLIL som vypracovala pracovné listy a postery. V 9.A sa na vyučovaní 

vybraných tém podieľal p.učiteľ Škoviera na hodinách anglického jazyka. Pani učiteľka Brejčáková 

využila CLIL pri téme Ekosystémy a Potravový reťazec v prírode. 

V rámci projektu Erasmus som ďalej v spolupráci s p. učiteľkou Martou Poliakovou, GSU, pripravila 

súťaž našich ôsmakov s ich rovesníkmi na gymnáziu, ktorá sa týkala základných prírodovedných 

poznatkov a učiva 8. ročníka, ktoré je na ZŠ a osemročných gymnáziách rovnaké. Otázky v súťaži 

nadväzovali na CLILové hodiny a boli vypracované v anglickom jazyku. Žiaci Tercie A gymnázia 

dosiahli 73,44% úspešnosť, naši žiaci dosiahli 65,41% úspešnosť.  

Fyzika 

V školskom roku 2016/2017 sme vo všetkých predmetoch postupovali podľa schváleného školského 

vzdelávacieho programu.  

Technika a svet práce 

V 6. ročníku sme v tomto školskom roku spájali teóriu s praxou, pracovali sme v školskej dielni, deti 

presádzali kvety, robili vianočné drobné darčeky alebo robili projekty. Táto práca ich bavila a v budúcom 

školskom roku budú žiaci v tejto činnosti pokračovať. 

V 7. ročníku bol tento predmet delený na techniku v prvom polroku a svet práce v druhom polroku. 

V rámci tohto predmetu sme presádzali kvety, navštívili sme kvetinárstvo, kde si dievčatá urobili z kvetov 

čelenky a chlapci pre mamičky ikebany.  

V 8. ročníku tiež mali žiaci v prvom polroku techniku, ktorá bola zameraná na elektrotechniku 

a v druhom polroku svet práce. Žiaci sa celý polrok starali o kvety v triedach, pretože aj to bolo náplňou 

učiva tohto predmetu. Títo žiaci, keďže sa pripravujú na ďalšie štúdium na stredných školách, navštívili 

SPŠ strojnícku. Tu mali žiaci možnosť veľa vecí z tohto odboru, exkurzia sa im páčila, tiež činnosti, ktoré 

mohli pod dozorom pedagógov skúšať. 

http://8.ro/
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V budúcom školskom roku by sme chceli aj v tomto predmete viac prepájať teóriu s praxou a ukázať 

žiakom, že aj táto práca je zaujímavá a veľmi prospešná.  

VYHODNOTENIE MZ ŠKD 

MZ ŠKD v školskom roku 2016-2017 vychádzalo z Plánu práce školy a Pedagogicko-organizačných 

pokynov MŠ SR. Hlavné ciele činnosti MZ ŠKD boli splnené. 

V ŠKD bolo 5 oddelení. Deťom sme ponúkli najrozmanitejšie činnosti tak, aby využívanie voľného času 

viedlo deti k zdravému rozvoju osobnosti k výchove orientovanej na pozitívne ľudské hodnoty. Zamerali 

sme sa na rozvoj estetického cítenia, tvorivosť a na športovú zdatnosť. Vzhľadom na to, že sme typ 

rodinnej školy, posilňovali sme úctu k rodičom a rodine, ku kultúrnym a národným hodnotám. Naďalej 

sme prehlbovali poznatky a právne vedomie detí o ľudských hodnotách, úcte k ľudským právam. 

V oddeleniach sme deti viedli k harmónii. Na príprave na vyučovanie sme deti viedli k pravidelnej 

samostatnosti a tvorivosti. Darilo sa nám viesť deti osvojovať si zdravý životný štýl v duchu 

environmentálnej výchovy. Deti sme viedli k tolerancii a akceptovaniu iných ľudí. Snažili sme sa 

vytvárať pre deti ovzdušie, ktoré bolo preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia.V ŠKD je 

rodinné ovzdušie, duch slobody a lásky, vznikajú pekné priateľstvá a vzájomná úcta medzi deťmi. 

 

Pre deti ŠKD sme pripravili rôzne zaujímavé stretnutia s významnými osobnosťami uskutočnili sa 

besedy,  športové a kultúrnepodujatia.Medzi najzaujímavejšie akcie v tomto roku boli rôzne stretnutia 

s umelcami, športovými osobnosťami aj samotnými rodičmi:  

 Hviezd. Nám. Tvorivé dielne –Dni majstrov 

 Návšteva Dómu sv. Martina 

 Týždeň mobility v Bratislave ,stretnutie s mestskou políciou, sledovanie dopravných značiek... 

 Týždeň zdravia - ochutnávka ovocia a zeleniny spojená s výstavkou 

 Kino Mladosť- Bela a Sebastián- filmové predstavenie 

 Staromestská knižnica – Maľovanie dúhou 

 Beseda -Fatimská Panna Mária -blížiaca sa storočnice –p. Vojtková 

 Návšteva BIB 

 Mesiac október- Babka, dedko a ja- úcta k starším 

 8.10. Týždeň zdravej výživy v každom odd. ŠKD 

 12.10. Kino Mladosť- BIB- veselé animácie V. Malíka 

 16.10. Ochutnávka ovocia a zeleniny spojená s výstavkou a hádankami o ovocí a zelenine, medzi 

1. a 2. oddelením 

 4.11.Návšteva Ondrejského cintorína- celá ŠKD 

 11.11. Dómu sv. Martina -sviatok sv. Martina- prehliadka katedrály a krypty 

 Adventné posedenie,výroba  adventných vencov 

 Vychádzky na vianočné trhy, drevený Betlehem na Hviezdoslavovom  nám. 

 1.12. Tvorivé dielne – adventné: vianočná výzdoba tried, chodieb  

 1.12.Bábkové divadlo- Snehová kráľovná 

 4.12. 100 rokov vlak Legionár -odborný  výklad dopravné múzeum 

 Tvorivé dielne v ŠKD- pečenie a zdobenie medovníkov v spolupráci ŠJ 

 Vychádzka na Primaciálne námestie- Betlehem- počúvanie kolied a piesní o zime 

 11.12. Bibiána- tvorivé dielne - Darček pre priateľa 

 10.12. Medzinárodný deň ľudských práv- rozprávanie –kreslenie 

 18.12. Vlastivedno-turistická vychádzka - návšteva Hodín - odborný výklad. Dr. Justíny  Strešovej 

 21.12. Spoločné poďakovanie v školskej kaplnke za končiaci sa  rok 2016 

 2016- prežívame jubilejný rok  sv. Martina 

 Tehlička 2016-čítanie, príbehov a hry 

 V adventnom  období sme sa stretávali v školskej kaplnke na Večeradle s Pannou Máriou, 

 Beseda a výtvarné práce na tému: „ Domov je tam, kde žijem“ 

 Vianočné tvorivé dielne 



 Výzdoba tried, chodieb, okien – vianočno-zimná 

 Nácvik besiedky ( 1. oddelenie spojené s 2. oddelením) 

 Návšteva BIBIANY – výstava H. CH. Andersena 

 Najkrajší vianočný – novoročný vinš 

 Vychádzky spojené so zimnými športmi 

 „Milujem zimu“ –výstavka zimných prác 

 Kŕmenie vtáčikov, výroba búdky pre vtáčikov 

 Návšteva a pozeranie Betlehemu v kostoloch – Jezuiti, Kapucíni, Modrý kostolík 

 Stavanie snehuliakov 

 Kresťanstvo v Indii – vernisáž fotografií – na ZŠ M. Alexie 

 Sviatok sv. Angely – pripomenutie čítaním a kresbami 

 Výtvarná súťaž – „Fašiangy – Turíce“, tradície, ľud. zvyky, výtvarné práce, súťaž organizovalo 

staré mesto v Zichyho paláci, získali sme 2. miesto 

 Fašiangové stretnutie – karneval v triede 3. A, 3.B 

 Fašiangový karneval – všetky oddelenia ŠKD v hornej telocvični školy 

 Pôstne obdobie -Krížová  cesta očami detí, modlitba v šk. kaplnke 

 Mesiac knihy, návšteva školskej knižnice, Mestskej knižnice, čítanie s porozumením 

 Mamička bola deťom čítať rozprávky na pokračovanie 

 Návšteva Bibiány- Súťaž výkresov- Vtáky 

 Návšteva Prírodovedného múzea, zúčastnili sa všetky oddelenia okrem 5. oddelenia (8.3.) 

 Návšteva Dopravného múzea, zúčastnili sa tieto triedy: 3.A, 3.B, 2.A (10.3.) 

 DOD: tvorivé dielne v ŠKD (15.3.) 

 Pokračovanie: Večeradlo v kaplnke, triedy: 1.A, 1.B 

 Modlitba krížovej cesty každý piatok v pôstnom období, kreslenie na túto tému, dobré skutky, 

1.A, 1.B 

 Deň vody: poukázali sme na význam vody pre život (22.3.) 

 Beseda s p. Mudr.Vidošovičovou – Prvá pomoc 

 Stretnutie s animátormi pred 1.sv. prijímaním 

 Návšteva domu umenia pre deti - Bibiany, zapojenie do súťaže Plavčík a Vratko 

 Súťaž Spieva celá ŠKD  

 Zápis (7.4.,8.4.): výroba darčekov pre budúcich prvákov, zapojila sa celá ŠKD  

 Veľká noc: tvorivé dielne, výzdoba tried, vyfarbovanie veľkonočných omaľovávaniek, farbenie 

vajíčok, veľkonočné dekorácie 

 Deň zeme: rozhovor o ochrane prírody, význame lesov; kreslenie na danú tému, prezeranie 

encyklopédie (22.4.) - Môj najkrajší strom 

 Poľná nemocnica na SNP – Lekári bez hraníc, trieda: 3.A, 3.B 

 20.4. vernisáž tematickej výstavy- Sebavyjadrenie v Dome  QuoVadis 

 Svetový deň hygieny rúk (5.5.) 

 Svetový deň mlieka – rozhovor, mliečne výrobky – ochutnávka 1.6 

 Plavecký výcvik Vlčie hrdlo (3.5., 4.5., 5.5., 9.5., 10.5., 11 

 MDD (1.6.) – športové podujatie- súťaže 

 Deň matiek (14.5.), otcov (18.6.), rodiny (15.5.): rozhovory o rodine, kreslenie, posedenie 

s mamičkami, futbal s otcami  žiakov (športové popoludnie) 

 Súťaž ,,Zahrajme sa na básnikov“ – tvorba krátkych básní 

 Záver školského roka – oslávenie spevom a tancom 

 Beseda so spisovateľkou ToňouRevajovou v 5. oddelení a s 2.B (15.3. 

 Beseda so spisovateľkou Paulou Sabolovou, zúčastnili sa tieto triedy: 1.A, 1.B 

 Najkrajšie knihy Slovenska- výstava 

 22.3. Deň Vody- rozhovor, kreslenie, Vodárik a Voduška po stopách vody 

 Darčeky k zápisu 

 Tvorivé dielne a výzdoba tried- Veľkonočné tradície- rozhovor  



 Apríl- mesiac lesov- kreslenie ,význam lesov- beseda 

 3.5. – 11.5. Plavecký výcvik Vlčie Hrdlo 

 Deň matiek- darček pre mamu ,básne a piesne 

 9.5. Deň Európy- rozprávanie 

 Spievajme spolu na školskom dvore- spolupráca so ZUŠ -p. učiteľ Oto Gregor – žiak, hra na  

gitare 

 17.5. Slnko v meste- pri príležitosti kampane -Európske solárne dni v Eurovei 

 22.5. Pripomenuli sme si výročie narodenia sv. Otca Jána  Pavla II. 

 Výstava fotografií V.Havla 

 24.5. Bibiána – Emócie- výstava -všetky oddelenia 

 30.5.futbalový zápas detí a otcov na školskom dvore 

 1.6. MDD – bábkové divadlo – Zlaté prasiatko 

 5.6. futbalové stretnutie s p. Czontó- futbalovým manažérom- beseda 

 Bábkové predstavenie ČIN- ČIN - Trnavské Mýto 

 DOD v Prezidentskom paláci 

 

Nezabudli sme ani na duchovné cítenie. Boli sme sa pomodliť a zapáliť sviečky pri Panne Márii Lurdskej, 

v Dóme sv. Martina. Z gaštanov si deti zhotovili ruženec a spoločne sme sa modlili počas roka sv. 

Martina. Modlitba je našim darom počas celého roka pri rôznych aktivitách. Počas celého roka sme si 

pripomínali rôzne sviatky a významné výročia. Modlili sme sa za rôzne chudobné krajiny a deti iných 

národov. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexuálna výchova 

Výchovné pôsobenie k manželstvu a rodičovstvu na našej škole vychádza z kresťanského pohľadu na 

ľudskú sexualitu, ktorý čerpá z biblických prameňov a dokumentov katolíckej Cirkvi (Katechizmus 

katolíckej Cirkvi, Gravissimumeducationis, Humanae vitae, Familiarisconsortio, Evangelium vitae, 

Ľudská sexualita – pravda a poslanie, výchovná príručka O ľudskej láske,...). Ťažisko výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu je sústredené najmä v predmetoch rímskokatolícke náboženstvo a občianska 

výchova.    

Výchova k manželstvu a rodičovstvu bola v tomto školskom roku zacielená na utváranie základných 

vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými 

poznatkami a etickými normami. 

Na prvom stupni sa výchova k manželstvu a rodičovstvu zameriavala predovšetkým na rozvíjanie 

priateľských vzťahov hlavne v rámci predmetov rímskokatolícke náboženstvo a prosociálna výchova. 

Žiaci boli vedení k vytváraniu vzájomných medziľudských vzťahov, utváraniu kolektívov v jednotlivých 

triedach. 

Žiaci sa zúčastňovali rôznych aktivít stanovených plánom jednotlivých predmetov, ale aj plánov výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu. 

Na druhom stupni sa žiaci venovali témam VMR v rámci predmetov RMK, biológia, prosociálna 

výchova, občianska náuka, čiastočne aj literárna výchova. 

Vychádzajúc z podmienok našej školy a z doteraz získaných skúseností pri realizácii tejto problematiky, 

začíname s výchovou k manželstvu a rodičovstvu už od  3. ročníka. Plánujeme iba také aktivity,  ktoré sú 

primerané veku žiaka a u  ktorých je predpoklad ich splnenia.  

 

Tretí ročník bol špecifický prípravou k prvej spovedi a svätému prijímaniu. Tu už žiaci sa snažili hlbšie 

rozoberať témy Desatora a boli hlbšie vedení k výchove svedomia. 

V štvrtom ročníku si žiaci viac uvedomovali seba, svoje postavenie v rodine, v triednom spoločenstve, 

v spoločenstve školy.  



V piatom ročníku bola v občianskej výchove rodina a triedne spoločenstvo ťažiskovou témou. V šiestom 

ročníku bola VMR založená predovšetkým na hlbšom formovaní a udržovaní  dobrých medziľudských 

vzťahov, budovaní vzájomných vzťahov k sebe navzájom. 

V siedmom až deviatom ročníku sme sa začali venovať sexualite priamo ako takej na hodinách biológie 

v téme rozmnožovanie, v literatúre, v RMK sme začali rozoberať témy lásky a vzťahov. Sem sme už 

zaradili aj rôzne prednášky a aktivity na rozvoj harmonických vzťahov medzi mužom a ženou 

primeraných ich vekovej kategórii. 

 

V  školskom roku 2016 -2017  prebehli v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu tieto aktivity: 

 

Vitráž stvorenie sveta a človeka (3. ročník RMK) 

Zázrak života – prezentácia a video o živote človeka pred narodením (4. ročník RMK) 

Beseda o ľudskom tele (4. ročník PDA, PUB) 

Cesta Maxíka do rodiny –putovania plyšovej hračky a zošita, do ktorého rodičia spolu s deťmi 

zaznamenávajú, kreslia, čo výnimočné, najmä v ich vzťahu, im priniesol deň (4. ročník RMK) 

Sviatok sv. Uršule – príprava scénky na sv. omšu (4. ročník) 

Úcta k ľuďom, úcta k životu, úcta k pohlaviu – (RMK 8. a 9. ročník) 

Tvorba darčeka pre mamičku – (žiaci v ŠKD) 

Dokument  „Zázrak života“  - (RMK 8. ročník) 

Deň sukní a kravát (2. stupeň ZŠ) 

Rozmnožovanie a vývin jedinca. Rast jedinca. Obdobia v živote človeka. Pohlavné choroby a ich 

prevencia. (BIO 7. Ročník) 

Prednášky na tému láska a vzťahy s odborníkmi a dobrovoľníkmi z Fóra života a poradne Alexis (7. – 9. 

Ročník) 

Beseda  o povolaní s rehoľnou sestrou a kňazom (8.- 9. ročník ) 

Témy o láske a vzťahoch počas triednických hodín (7.- 9. ročník)  

Premietanie filmov na tému láska a vzťahy (napr. Snehová kráľovná, October baby, Fireproof, Poklady 

v snehu, Bella a pod. ) v 3, 4, 7,8,9 ročníku (RMK, PUB, OBN) 

 

Niektoré aktivity (besedy a prednášky pre 8. – 9. ročník) ostali otvorené a ich pokračovanie bude 

zapracované do plánu pre budúci školský rok. 

 

Prevencia sociálno-patologických javov a drogová prevencia 

 

Pri plnení stanovených úloh v školskom roku 2016/2017 sme sa riadili mottom: „,, Droga zostane 

drogou, a to bez ohľadu na to, o akú drogu sa jedná a kto a prečo ju užíva.“ 

Postupovali sme podľa skoncipovaného plánu práce. Rešpektovali sme jednu z hlavných priorít našej 

školy, ktorou je PREVENCIA.  Pojem droga sme chápali v tom najširšom slova zmysle, teda nie len ako 

látku, ktorá má negatívny účinok na ľudské zdravie a je návyková.  

 

Jadro celého nášho snaženia v oblasti predchádzaniu sociálno-patologickým javom vrátane užívania drog, 

prebiehalo – pochopiteľne – na vyučovacích hodinách. Tematicko-výchovné plány väčšiny predmetov 

obsahujú výchovné ciele aj v tejto oblasti.  

 

Na hodinách chémie v 9. ročníku sa preberala téma alkohol a závislosti: čo spôsobuje fyziologickú 

závislosť ako aj rodinné a spoločenské dopady alkoholizmu a ďalších závislostí na drogách. Deviatakov 

téma zaujala, ukázalo sa, že niektorí majú známych, ktorí prišli do kontaktu s drogami. Cieľom hodín 

bolo aj zdôrazniť nebezpečenstvo ľahkomyseľného "skúšania neznámeho" a varovať našich žiakov v 

zraniteľnom období dospievania. 

 

V rámci hodín biológie v 7. ročníku sa pri téme dýchacia sústava spomínali škodlivé vplyvy na dýchaciu 

sústavu, pozornosť sa venovala hlavne problematike fajčenia a so žiakmi sa na túto tému diskutovalo. 



V záverečnom tematickom celku „zdravie a život človeka“ si žiak spracoval formou prezentácie tému 

„vplyv návykových látok na zdravie človeka (drogy - marihuana, hašiš, pervitín, kokaín, heroín; alkohol; 

nikotín; lieky a pod.)“.  

 

V rámci hodín rímskokatolíckeho náboženstva si žiaci 7.A v októbri pozreli dokumentárny film Deti a 

drogy v rámci témy „sloboda a závislosti“.  

 

Na hodinách nemeckého jazyka v rámci témy "žiť zdravo" sa s ôsmakmi a deviatakmi hovorilo o 

škodlivosti fajčenia, pitia alkoholu, nezdravého stravovania. Pozornosť sa zamerala na poukázanie toho, 

čo je zdravé a prospešné pre zdravý životný štýl.  

 

Podobne aj na hodinách anglického jazyka sa v 8. ročníku preberala téma „zdravý životný štýl a zdravá 

strava“. V 9. ročníku sa preberala téma „šikanovanie“. Žiaci mali za úlohu sami navrhnúť, čo môžu proti 

šikanovaniu urobiť žiaci, učitelia alebo vedenia škôl.  

 

Prevencia závislosti bola integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na hodinách slovenského 

jazyka a literatúry, dejepisu a občianskej výchovy: 

V 5. ročníku na hodinách dejepisu v rámci témy „Sťahovanie národov“ prebehla diskusia k problému 

migrácie a jej negatívneho dopadu na príliv drog, pašovanie, kriminalitu. 

V 6. ročníku na hodinách slov. jazyka  v rámci témy syntax – práca s učebnicovým textom Umelci alebo 

vandali – venovala sa pozornosť problematike grafitov, na hodinách literatúry sa pokračovalo v debate na 

tému vandalizmus a so súvisiacou témou „fajčenie a drogy“. 

V 7. ročníku na hodinách  občianskej náuky v rámci tém: „migrácia“ – diskusia k problému utečencov 

a negatívneho dopadu na príliv drog, pašovanie, kriminalitu, Deklarácia práv dieťaťa – zneužívanie detí 

na prácu, predaj drog, šikanovanie. 

V 8. ročníku na hodinách dejepisu v rámci témy „umenie v 19. stor.“ sa žiaci dozvedeli, ako ovplyvňovali 

lieky a drogy umelcov. 

V 9. ročníku na hodinách dejepisu v rámci tém 1., 2. sv. vojna,  studená vojna sa pozornosť zamerala na 

poukázanie na negatívny vplyv narkotík v armáde. 

V 9. ročníku na hodinách občianskej náuky žiaci pozerali dokumentárny film „Ukrajiny – dom nádeje“ 

s protidrogovou tematikou.  

V 3.A mali žiaci na hodine prírodovedy tajničku na tému drogy a fajčenie, súčasťou vyhodnotenia mala 

byť aj diskusia o týchto negatívnych javoch. 

 

V 7.A V rámci triednických hodín a prevencie šikanovania sa v 7. ročníku venovala pozornosť témam 

„Kto som, každý sme iný“ (jedinečnosť seba samého), rozdiely a ako odbúrať predsudky, rozvíjala sa tiež 

komunikácia a vyjadrovanie pocitov, ale aj empatia. 

Okrem toho sa v dňoch 29. až 31. mája 2017 trieda 7.A zúčastnila orientačných dní s názvom témy „Moja 

trieda, moja partia“ u saleziánov na Mamateyovej ulici. Počas týchto troch dní, sa žiaci učili spolupráci 

pri rôznych aktivitách, vzájomnej komunikácii, riešeniu konfliktov, ale aj reflektovaniu reakcií 

spolužiakov. Prínos tejto akcie je zatiaľ ťažké hodnotiť.  

 

V rámci protidrogovej prevencie sme usporiadali dve besedy s pracovníkmi polície. 30.11. mali žiaci 8. 

a 9. ročníka besedu s pluk. JUDr. Mariánom Geletom, PhD. Táto beseda sa stretla s veľkým úspechom. 

Beseda obsahovala videozáznamy zo zákrokov proti dílerom drog, medzi žiakmi kolovali rôzne vizuálne 

pomôcky, na konci žiaci mali množstvo otázok. Podobná beseda sa konala aj pre žiakov 5. – 7. ročníka.  

 

Žiaci 9.A sa zúčastnili besedy na tému „Úcta k životu“. Pripravili ju traja dobrovoľníci z organizácie 

Fórum života. Beseda sa týkala najdôležitejších etických problémov aktuálnych v našej spoločnosti.  



 

Dňa 7.6.2017 zorganizovala s. Lucia pre 8.A a 9.A besedu s br. Ondrejom Taranom,  OFM Cap. o 

nebezpečenstvách satanizmu a okultizmu, prevencii a o tom, ako sa dá dostať spod vplyvu Zlého.  

 

Environmentálna výchova 

Enviromentálna výchova sa na školách nevyučuje ako samostatný predmet, a preto ako prierezová téma je 

súčasťou obsahu jednotlivých predmetov a to na prvom aj druhom stupni.  

Orientovali sme sa na 3 základné princípy: 

- Učiť žiakov o životnom prostredí 

- Vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia 

- Vychovávať žiakov pre životné prostredie 

Na hodinách sme uplatňovali rôzne metódy a formy práce – samostatnú aj skupinovú prácu, tvorbu 

projektov, riadený rozhovor, didaktické práce a tiež rôzne aktivity v prírode. 

Na 1. stupni sme ENV uplatňovali vo všetkých predmetoch, hlavne však na hodinách prírodovedy, 

vlastivedy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania. Vo všetkých triedach sa žiaci po celý školský rok 

starali o kvetinovú výzdobu v triedach aj na chodbách, žiaci po celý rok zbierali papier, v niektorých 

triedach žiaci robili rôzne projekty a nástenky zamerané na ochranu životného prostredia, žiaci sa učili 

ako šetriť vodu, el. energiu, ako sa správať v lese – neznečisťovať lesy, neplašiť zvieratká a pod. Žiaci na 

2. stupni - v 6. ročníku na hodinách techniky robili kŕmidlo pre vtáčiky, žiaci 8. a 9. ročníka na hodinách 

biológie robili prezentácie na témy – Znečisťovanie zložiek prostredia, Životné prostredie, faktory, ktoré 

ovplyvňujú životné prostredie, Starostlivosť o životné prostredie. 

Na hodinách geografie pri preberaní fyzikálnej geografie jednotlivých oblastí sveta rozprávali o zásahoch 

človeka do prírody a možnosti ochrany prírody.  

Na hodinách svetu práce žiaci spoznávali rôzne rastliny, liečivé aj okrasné, presádzali  kvety, navštívili  

kvetinárstvo, robili projekty a prezentácie. 

Na 1. aj na 2. stupni si každoročne pripomíname významné dni, ktoré sa týkajú ochrany našej Zeme ako 

Deň vody, Deň Zeme, Deň vtáctva, Apríl – Mesiac lesov a iné. Všetci žiaci na rôznych hodinách mali 

aktivity zamerané na ochranu a správanie sa v prírode.  

Počas výletov a exkurzií mali žiaci možnosť pozorovať život v prírode, kvety, stromy, zvieratá 

a uvedomovať si, že prírodu je treba chrániť, pretože nepatrí iba nám, ale aj budúcim generáciám a preto 

sa v prírode budeme aj  tak správať. 

 

Správa výchovného poradcu 

Úlohy školského poradenstva sa plnili v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov 

i v oblasti problémového a delikventného vývinu žiakov. Poskytovala sa metodická a informačná pomoc 

zákonným zástupcom žiakov, žiakom základnej školy a pedagogickým pracovníkom školy. V procese so 

špeciálno-vzdelávacími potrebami žiakov som spolupracovala s vedením školy, s triednymi učiteľmi, so 

školským psychológom i Krajskou pedagogicko- psychologickou poradňou v Bratislave. Tieto úlohy sa 

plnili priebežne podľa plánu na školský rok 2016/2017. 

V oblasti profesijnej orientácie boli potrebné informácie sprostredkované žiakom, triednym učiteľom 

i rodičom a to osobne, mailom, alebo na informačnej tabuli VP. Na nástenke boli priebežne uverejňované 

informačné letáky o stredných školách , ich ponuky na dni otvorených dverí, ktorých sa mohli žiaci 

končiaci deviaty ročník zúčastňovať. Počas triednych aktívov ZRPŠ som rodičov informovala osobne 

o rôznych možnostiach štúdia. Rodičom bola ponúknutá osobná konzultácia, čo aj niektorí rodičia 

využili. Ďalšie informácie im boli priebežne zasielané mailovou poštou. V rámci triednických hodín 5.A, 



8.A, 9.A  som žiakov taktiež priebežne informovala o možnosti výberu škôl a termínoch odovzdávania 

podkladov pre ŠVS. Bol včas  zabezpečený zber informácií pre štátne výpočtové stredisko o prihláškach 

piatakov, ôsmakov a deviatakov. Na ich evidenciu a spracovanie sa využívala výpočtová technika 

a program Proforient. 

V školskom roku 2016/17 bola jedna trieda deviateho ročníka s počtom 7 žiakov. Deviataci využili 

možnosť psychologického vyšetrenia pedagogicko-psychologickej poradne k voľbe povolania 

s následnou konzultáciou s pracovníčkami poradne. Podmienky na Testovanie 5 a Testovanie 9 boli 

vytvorené podľa potrieb žiakov vyžadujúcich špeciálnopedagogický prístup.  Prijímacích pohovorov sa 

zúčastnili všetci žiaci 9.ročníka. Umiestnení boli už v 1. kole.  

Z 8. ročníka sa hlásilo na 5.ročné gymnáziá 6 žiakov, z nich boli prijatí 4  žiaci. 

O štúdium na 8.roč. gymnázium  malo záujem 7  žiakov, z ktorých bolo 5 prijatých. 

V oblasti starostlivosti o talentovaných žiakov boli vytvorené podmienky na ich rozvoj a realizáciu 

v rôznych aktivitách a súťažiach. 

V starostlivosti o žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami boli doporučené a zabezpečené 

odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenia a ďalej sa postupovalo na základe 

príslušných záverov, ktoré sa evidujú. Školská psychologička sa so súhlasom rodičov počas celého šk. 

roka venovala žiakom so špeciálnymi poruchami učenia či výchovnými ťažkosťami. 

Hodnotenie týchto žiakov sa dialo v súlade s Metodickými pokynmi k výchove a vzdelávaniu žiakov 

s vývinovými poruchami učenia. 

Zápis detí do 1.ročníka sa realizoval v súlade s platnou legislatívou a pokynmi uvedenými v POP, 

sledovalo sa ich zaškolenie a takisto aj prechod žiakov zo 4.ročníka na II. stupeň.  

V spolupráci s MŠ sa zrealizovala návšteva detí v rámci Dňa otvorených dverí, o čom som informovala 

rodičov týchto detí na ich rodičovskom združení, kde som rodičom poskytla aj ďalšie informácie 

ohľadom vzdelávania na ZŠ. Viacerí rodičia zapísali deti do 1. ročníka v našej ZŠ.  

Pri prechode žiakov na II. stupeň som spolupracovala s triednou učiteľkou 5.roč. a učiteľmi, ktorí v tejto 

triede vyučujú. 

 

Správa školského psychológa 

 

V školskom roku 2016/2017 boli realizované tieto úlohy: 

- Sledovanie úrovne školskej spôsobilosti detí 1. ročníkov v oblasti kognitívnej, sociálnej 

a emocionálnej, následná diagnostika a intervencia. 

-  Konzultácia detí pri zápise do 1. ročníka, spolupráca pri príprave a konzultácia podľa aktuálnych 

potrieb. 

- priebežná spolupráca s CPPP a Pohľadom detí v psychologickej starostlivosti, navštevovanie CPPPaP 

za účelom spolupráce a metodického vedenia. 

- V spolupráci s CPPPaP u 9. ročníkov organizácia testovania v oblasti profesijnej orientácie žiakov, 

realizované predbežné testovanie u žiakov 8. ročníka  

- Individuálna práca s problémami u žiakov, individuálne poradenstvo pre žiakov v rámci osobnostného 

vývinu – zvládanie školy, ťažkostí v rodinnom prostredí, vzťahy medzi žiakmi v triede. 

- realizovaný predmet Prosociálnej výchovy zameraný na rozvoj sociálnych zručností, zvládania hnevu 

a morálneho zvažovania, na utuženie kolektívu a posilnenie sebadôvery žiakov, u žiakov 4. a 5. 

Ročníka. 

- Realizované skupinové a intervenčné aktivity v 7. ročníku v rámci triednických hodín s cieľom 

rozvíjania vzájomnej komunikácie, zvládania vlastných limitov, hnevu, vzájomných vzťahov. 



- Vykonávanie psychodiagnostického vyšetrenia deficitov čiastkových funkcií podľa Sindelárovej u 

žiakov a následné korekčné cvičenia. 

- Poskytovanie individuálneho poradenstva pedagogickým pracovníkom v oblasti osobnostného 

rozvoja, riešenie problémov psychickej záťaže učiteľov a možnosti jej eliminácie. 

- Pomáhanie pri riešení medziľudských vzťahov v škole a pri zlepšovaní jej sociálnej klímy. 

- Spolupráca s výchovným poradcom pri žiakoch so ŠVVP a koordinátorom prevencie sociálno- 

patologických javov. 

- Vykonávanie konzultačnej, poradenskej a terapeutickej činnosti pre rodičov a spolupráca s nimi pri 

hľadaní a realizovaní optimálnych postupov pri výchove a vzdelávaní. 

- Zúčastňovanie sa rodičovských združení a informatívnych stretnutí s rodičmi s cieľom konzultácie 

a poradenstva. 

- Zúčastňovanie sa pracovných, pedagogických a klasifikačných porád. 

- V rámci sústavného vzdelávanie zúčastňovanie sa odborných seminárov zameraných na rozvíjanie 

poradenských, diagnostických a terapeutických zručností (seminár EMDR a psychotraumatológia, 

psychoterapeutický výcvik, psychodiagnostické semináre). 

 

Správa koordinátora informatizácie 

Hlavným cieľom informatizácie je implementácia vhodných pedagogických metód s integráciou 

moderných informačných a komunikačných technológií v procese vzdelávania. 

Na začiatku šk. roka bol vypracovaný plán práce koordinátora informatizácie, v ktorom boli stanovené 

ciele a úlohy pre tento šk. rok. 

 pre vyučovanie informatiky bola v tomto šk. roku k dispozícii multimediálnu učebňu. Všetci žiaci 

od tretieho ročníka až po deviaty ročník boli oboznámení na úvodnej hodine informatiky s 

pravidlami pre používanie digitálnych technológií a pre využívanie multimediálnej učebne. 

S danými pravidlami boli oboznámení i všetci pedagogickí zamestnanci, ktorí tieto učebne so 

žiakmi navštevujú v rámci svojich predmetov.  

 počas celého roka pracovala vyučujúca informatiky spolu s niektorými pedagogickými 

zamestnancami na tvorbe a aktualizácii webovej stránky školy. V tomto školskom roku zanikla 

pôvodná web stránka školy. Od septembra 2016 sa začala používať nová webová stránka školy, na 

ktorú sa postupne preniesli všetky potrebné údaje z pôvodnej webovej stránky školy. 

 počas celého školského roku sa využívala na klasifikáciu internetovú žiacka knižka. 

 zapojili sme sa do súťaže iBobor, ktorá podporuje využívanie informačných a komunikačných 

technológií, súťaž prebieha on-line; 

 plný počet bodov dosiahol žiak zo 4.A:Viliam Gottweis – 100% 

 na informatike sme sa v rámci programovania zamerali na prácu s programom Baltík s cieľom 

zapojiť sa do medzinárodnej súťaže BALTIE 2017 pre žiakov ZŠ. V tomto programe sa učia 

pracovať žiaci 3. – 6. ročníka. 

Z tohto dôvodu sa upravili plány vyučovania informatickej výchovy v 4. ročníku, aby sa žiaci lepšie 

pripravili na túto súťaž. Týždeň pred uskutočnením školského kola súťaže Baltie 2016 mohli 

vybraní žiaci prichádzať na nultú hodinu a pripravovať sa na súťaž pod vedením p. uč. Ivicovej. 

Žiaci 4. ročníka sa prvýkrát zapojili do súťaže Baltie. Do krajského kola postúpilo 9 žiakov z I. a II. 

stupňa a do národného kola postúpili 3 žiaci zo 4.B a 5.A. 

 žiaci 7. a 8. ročníka sa učia na hodinách informatiky programovať v programovacom jazyku Scratch 

 dbali sme na propagáciu a informovanosť žiakov ohľadom bezpečného používania internetu, 

prostredníctvom rôznych stránok venujúcim sa danej problematike 



 vo vyučovacom procese vo všetkých ročníkoch a predmetoch sme sa snažili využívať digitálne 

technológie a rozvíjať kompetencie žiakov v tejto oblasti 

- do učebne 3.B bol preto napevno nainštalovaný projektor a nahradené niektoré staré počítače 

notebookmi v multimediálnej učebni, 

- do každej triedy, v ktorej nie je stolový počítač bol umiestnený notebook 

 vo výchovno-vzdelávacom procese sme využívali edukačne vhodný obsah na elektronických 

nosičoch a webových stránkach a nainštalované edukačné programy v multimediálnej učebni 

a v učebniach vybavených počítačom; 

(vzdelávací portál pre učiteľov naucteviac.sk s využitím digitálneho obsahu Planéty vedomostí pre 

rôzne predmety, ktorým sme nielen spestrovali vyučovanie, ale predovšetkým nám daný portál 

pomáhal nahradiť nedostupné pomôcky k vyučovaniu najmä prírodovedných predmetov, taktiež 

sme používali e - učebnice z biológie v 5., 6., a 8. ročníku) 

 na začiatku školského roku absolvovali učitelia školenie k práci s interaktívnou tabuľou. Cieľom 

bolo motivovať učiteľov, aby vo výchovno-vzdelávacom procese využívali interaktívnu tabuľu 

nielen na premietanie, ale aj prácu v rôznych programoch, ktoré na to určené. Vo svojich hodinách 

pracovala s interaktívnou tabuľou p. uč. Hricová na hodinách  nemeckého jazyka. 

 

Práca koordinátora informatizácie bola celý školský rok zameraná na monitorovanie, koordinovanie a 

metodické usmerňovanie procesu informatizácie na škole, na spoluprácu s vedením školy a učiteľmi 

v danej oblasti a na spoluprácu so správcom výpočtovej techniky na škole. 

Požiadavky a návrhy do budúceho šk. roku:  

 s prácou v programe Baltík by bolo veľmi vhodné vytvoriť krúžok, aby bol priestor na lepšie 

pochopenie základov a pokročilejšie programovanie 

 uvažovať nad náhradou stoličiek, ktoré sa momentálne používajú v multimediálnej učebni  za iné, 

ktoré budú vyhovovať požiadavkám z hygienického aj praktického hľadiska alebo adekvátnym 

spôsobom náhrady škody, ktorú na nich žiaci spravia (vozenie sa, točenie sa alebo iná nevhodná 

manipulácia) 

 povzbudzovať učiteľov prostredníctvom školení, MZ a PK, aby využívali vo vyučovacom procese 

interaktívnu tabuľu 

 potrebovali by sme mať jednotný operačný systém na všetkých počítačoch v multimediálnej učebni 

 umiestniť do multimediálnej učebne viac počítačov alebo notebookov z dôvodu zvýšenia počtu 

žiakov v triedach 

 vyriešiť systém vetrania v letných mesiacoch kedy je v učebni veľmi teplo a výmena vzduchu je 

nedostatočná, napr. klimatizačným zariadením alebo ventilátorom 

 

Hodnotiaca správa Metodického združenia MŠ 

 

Metodické združenie pracovalo podľa Plánu aktivít MZ pre školský rok 2016/2017, ktorý bol operatívne 

upravovaný a dopĺňaný. V priebehu školského roka sme realizovali 4 stretnutia.  

Prvé zasadnutie MZ sa konalo 10. 10. 2016. Predmetom prvého stretnutia MZ bolo plánovanie výchovno-

vzdelávacej činnosti v súlade s inovovaným ŠVP a ŠkVP, navrhli sme si jednotný spôsob plánovania.  

Na druhom zasadnutí MZ zo dňa 15. 3. 2017 sme sa zaoberali skvalitňovaním výučby prostredníctvom 

využívania inovatívnych a rôznorodých pomôcok a materiálov. Ďalej na tomto stretnutí sme sa venovali 

metódam zážitkového učenia, predstavili sme si konkrétne druhy aktivít s využitím daných metód 

v edukačnom procese. 



Tretie stretnutie MZ sa konalo dňa 12. 5. 2017 v spojení s MŠ sv. Angely Merici v Trnave. Predmetom 

tohto stretnutia bola prednáška s workshopom, na ktorej Kristína Žoldošová, doc., PaedDr., PhD. Členom 

MZ a prítomným predstavila aktivity spojené s prácou s ozubenými kolieskami a s pokusmi. 

Štvrté stretnutie MZ sa konalo dňa 27. 6. 2017. Predmetom tohto stretnutia bolo predstaviť členom MZ 

hodnotiacu správu o činnosti MZ, ktorú vypracovala vedúca MZ. Venovali sme sa aj návrhom k plánu 

MZ v šk. roku 2017/2018, ktoré vedúca MZ môže vziať na vedomie pri vypracovaní plánu MZ pre šk. 

rok 2017/2018; napokon členovia MZ, ktorí sa zúčastnili odborných seminárov a vzdelávacích modulov 

kontinuálneho vzdelávania, informovali ostatných členov o ich obsahu, prínose či prípadnom využití vo 

výchovno-vzdelávacom procese. 

Počas celého šk. roka sme sledovali aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní detí predškolského veku 

na webových stránkach štátnych pedagogických inštitúcií.  

 

Voľno-časové aktivity školy 

 

Žiaci mali možnosť rozvíjať svoje schopnosti v týchto záujmových útvaroch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

 

Názov projektu Termín 

začatia 

realizácie 

projektu 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

Výsledky 

Tehlička pre Afriku Marec 2004 doteraz 
Misijné bazáry a zbierky detí pre 

rovesníkov v Afrike... 

NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU ROČNÍK 

Futbalový krúžok OZ krúžky v škole 
1.-4. 

roč.+MŠ 

Biologická olympiáda p. uč. Brejčáková 4.-5.roč. 

Premeny papiera p. uč. Lisinovičová 2.-3.roč. 

Tanečná hodinka p. uč. Vodislavská 1.stupeň 

Lego – tvorivé stavebnice Tvorivé stavebnice 1.stupeň 

Lego – wats english Wats english 1.stupeň 

Mažoretky OZ Mažoretky Bratislava 1.-6. roč. 



Olompiáda 
September 

2011 
doteraz 

Zber papiera a plastov, pravidelne 

vyhodnotenie zberu 2x ročne 

a odmeňovanie najlepších zberateľov 

Spolupráca 

s uršulínskymi školami 

September 

2013 
doteraz 

Spoločné stretnutia ZŠsMŠ A. Merici 

z Trnavy a ZŠsMŠ sv. Uršule z BA na 

metodických dňoch v Trnave, v BA 

Erasmus Plus Január 2016 Máj 2017 

Projekt „Učme zaujímavejšie, 

vyskúšajme nové metódy a 

spolupracujme s priateľmi v 

Európe!“ 

E-Twinning Marec 2016 doteraz 
Spoločný projekt uršulínskych škôl 

na platforme eTwinning 

 

 

METODICKÉ DNI 

...Ako to všetko začalo... 

V dňoch 2. - 4. júla 2012 sa zamestnanci našej základnej školy spolu so zamestnancami ZŠ sv. Angely 

Merici v Trnave rozhodli navštíviť Základnú školu sv. Voršily v Prahe. Stretli sme sa tam s p. riaditeľkou 

Janou Novákovou, ktorá nám predstavila ich uršulínsku školu. Strávili sme spoločne veľmi príjemné 

predpoludnie v družnom rozhovore pedagógov troch škôl. Po výmene skúseností sme sa "rozhovorili" o 

možnej spolupráci medzi týmito uršulínskymi školami.  

 

A aby nezostalo iba pri sľuboch, hneď v septembri (2012) sme začali napĺňať svoje predsavzatia!  

21. októbra je veľký sviatok celej našej školy  – sviatok sv. Uršule – patrónky našej základnej školy. Na 

tento deň sme sa rozhodli pozvať na prvú oficiálnu návštevu kamarátov zo ZŠ A. Merici v Trnave. Dali 

sme vyrobiť športové putovné poháre sv. Uršule, aby sme mohli oficiálne oceniť víťazov športových 

súťaží.V januári, na sviatok A. Merici, patrónky trnavskej ZŠ sa situácia vymenila a naši žiaci spolu 

s pedagógmi cestovali na opätovnú návštevu do Trnavy, aby sa zúčastnili šport. súťaží o pohár sv. Uršule 

a sv.Angely.Vyvrcholením celej celoročnej spolupráce bol spoločný Metodický deň pedagógov oboch 

ZŠ v Trnave. Stretnutie i za prítomnosti zriaďovateľa, ktoré sa uskutočnilo 7. mája 2013, bolo veľmi 

plodné. Zo spoločných stretnutí bol vypracovaný „Výchovný program pre 1. a  2. stupeň ZŠ“. 

Tento program si pedagógovia oboch základných škôl zapracovali do výchovnej zložky vo svojich 

vyučovacích hodinách. A celý šk. rok 2013/14 sa ho snažili napĺňať.V závere šk. roka sa v piatok 8. mája 

2014 sa potom následne uskutočnil 2.ročník Metodického dňa uršulínskych ZŠ. Tentokrát sme boli 

hostiteľmi my, ZŠ sv. Uršule.V piatok, 7. mája 2015v rámci metodickéhodňa sme spolu so ZŠ A. 

Merici z Trnavy navštívili ZŠ Narnia v Bratislave. Pri spoločnom stretnutí sme si vymenili skúsenosti 

s pedagógmi zo ZŠ Narnia a zúčastnili sme sa v ich škole otvorených hodín. 

 

V šk. roku 2015/16 sa spolupráca začala už v septembri. Štyria pedagógovia z našej školy (vedenie 

školy a 2 p. učiteľky) navštívili 11. septembra 2015 spoločne s vedením školy a pedagógmi zo ZŠsMŠ 

A. Merici z Trnavy Základnú školu sv. Voršily v Olomouci.Pozvanie sme dostali od p. riaditeľa 

z olomouckej školy.Navštívili sme jednotlivé vyučovacie hodiny, pozreli sme si pamätihodnosti 

Olomouca, prijal nás primátor mesta a pani riaditeľky a pán riaditeľ z týchto 3 škôl sa na pracovnom 

stretnutí dohodli na spolupráci počas šk. roku.Očakávania sa úplne nenaplnili, ale v spolupráci by sme 

chceli pokračovať i v ďalšom šk. roku.Naši priatelia z Olomouca boli pozvaní k nám do Bratislavy, aby 



spolu s nami oslávili 25.výročie školy, žiaľ, nepodarilo sa im prísť, ale poslali nám videopozdrav a ako 

darček k výročiu obraz vytvorený ich žiačkou. Sú na ňom znázornené monumenty Olomouca 

a Bratislavy. Tento obraz zdobí jednu zo stien našej školy.Prípravou na metodický deň 2016 nebolo iba 

duchovno-formačné stretnutie v novembri 2015 v Marianke s p. Kolníkom Poslanie a hodnoty 

školy, ale bola ňou i 28. apríla 2016 spoločná cesta riaditeliek, zástupkýň a pedagógov 4 

uršulínskych škôl (2 ZŠ, 2 gymnázia – BA, TT) do základnej školy v Hradci Králové. Zúčastnili sme 

sa tam Dňa otvorených dverí. Počas tohto dňa nám bola teoreticky i prakticky predstavená metóda 7 

návykov v škole.Metodický deň v Trnave, 27. mája 2016, na ktorom sa zúčastnili všetci učitelia 

z oboch škôl – ZŠ sv. Uršule z BA a zo ZŠsMŠ A. Merici z TT bol zameraný na Sedem návykov 

efektívnych ľudí (JimCollins, Stephen R. Covey). Učitelia si vypočuli prednášku „Aj vo mne je líder“ 

a pozreli prezentáciu p. Bártu. Pracovali sme v skupinách na témy zvolené pedagógmi a diskutovali 

o problémoch, ktoré nás trápia.Záver nebol celkom jednoznačný – niektorí pedagógovia by v práci 

s deťmi veľmi radi pokračovali týmto smerom, iní naopak vyjadrili svoje odmietnutie v tejto oblasti 

spolupracovať.  

V šk. roku 2016/2017 sme nadviazali na tradíciu už ako ZŠ s MŠ sv. Uršule a dňa12.5.2017 sa 

uskutočnil Metodický deň v Bratislave. Po úvodnej svätej omši v uršulínskom kostole sme sa občerstvili 

a rozdelili do piatich skupín, ktoré mali rôzne zamerania: “Rozvoj technického a konštrukčného 

premýšľania v materskej škole“; „Silný líder dokáže vybudovať silný tím“; „Profesionalita, 

kompetentnosť a autentickosť učiteľa výchovných predmetov“; Problémy a poruchy detí a mládeže 

s učením a moderné spôsoby ich odstránenia“ a „Problémové správanie žiakov v škole“, každý podľa 

vlastnej potreby. Každej skupine sa venoval odborník na danú tému. Spoločným obedom sme ukončili 

spoločné stretnutie a vzdelávanie. Už dnes sa tešíme na ďalšie na ZŠ s MŠ sv. Angely do Trnavy. 

Poslanie a hodnoty školy: 

Poslanie: 

Rozvíjame osobnosť dieťaťa k plnohodnotnému životu v radosti, v slobode a v láske. 

Hodnoty: 

ZODPOVEDNOSŤ  

Riadime sa jasnými, vopred dohodnutými pravidlami a dohodami. Nesieme zodpovednosť za svoje 

konanie. (Vyjadrovacia, časová a miestna presnosť) 

SPOLOČENSTVO  

Sme spoločenstvo, ktoré si dôveruje a vie odpúšťať. Vytvárame vzťahy založené na spolupráci, láske, 

úcte a vzájomnej komunikácii.  

ÚCTA 

Vážime si a prijímame každého človeka s jeho darmi aj odlišnosťami. Podporujeme rozvoj jeho 

jedinečnej osobnosti. 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia  

V školskom roku 2016/2017 prebiehalo vyučovanie v vo všetkých ročníkoch - 1. – 9. ročníku podľa 

ŠkVP. Škola má vytvorený vzdelávací program, ktorý vychádza z potrieb a zamerania školy a paralelne aj 

s potenciálu a aprobačného zamerania svojich pedagógov.  

Hlavné piliere školy: výchova v duchu viery a podľa evanjelia, záujmovo- vzdelávacia činnosť, 

celoživotné vzdelávanie učiteľov, kultúrne aktivity, šport.  



Naďalej sa pokračovalo v premene školy z tradičnej na školu otvorenú, inovačnú s hlbokým 

dodržiavaním evanjeliových hodnôt, ktoré sú v relácii s hodnotami školy.  

V priestoroch školy vládne pokojná, skoro rodinná atmosféra. Ku vnútorne pozitívnej klíme prispieva i 

výzdoba školy. Vedenie školy kladie veľký dôraz na estetiku prostredia, čo sa prejavilo vo väčšej 

kvetinovej výzdobe schodiskového priestoru a tried, vo vyprataní tried, kabinetov a skladov od 

nepoužívaných a nefunkčných vecí a vo vymaľovaní vstupného priestoru školy, obnovy zborovne školy 

a samozrejme na nástenkách a oknách. 

Nakoľko škola má charakter rodinného typu, veľký dôraz sa kladie na osobný prístup každého 

zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi. 

Marketing školy bol zameraný hlavne na podchytenie potenciálnych prvákov. Pripravil sa buletin,  

darčeky a zápis do prvého ročníka – do jazykovej a hudobnej triedy. Poslali sa listy a buletiny do 

kostolov. Bola obnovená webstránka, ktorá pravidelne informuje. 

Multimediálna učebňa, učebňa s interaktívnou tabuľou a učebne, v ktorých sú umiestnené dataprojektory 

a počítače sa v možnej miere využívali vo vyučovacom procese. 

V novovybudovanej učebni – chemicko-fyzikálno-biologické laboratórium, žiaci pod vedením učiteľov 

prakticky objavovali tajomstvá prírodovedných predmetov. 

Škola sa otvorila spolupráci so strednými školami s technickým zameraním. Žiaci 8.A boli na SPŠ 

strojníckej, kde si v malých skupinkách sprevádzaní stredoškolskými učiteľmi pozreli odborné učebne 

a tiež pracovali na výzvach profesorov. Žiaci ocenili otvorenie sa aj iným školám ako sú gymnáziá. Na 

jeseň 2017 sa stretnú so študentami a profesormi SPŠ stavebnej v Bratislave. Riaditeľka školy bude 

nadväzovať ďalšie užšie kontakty s riaditeľmi stredných škôl, najmä so SPŠ elektrotechnickou 

a Obchodnou akadémiou. Tak budú mať možnosť ôsmaci a deviataci, ktorí nepôjdu na gymnáziá, nájsť si 

tú správnu školu a rozvíjať svoje talenty a dary od Boha. 

Škola ponúkla deťom, žiakom, rodičom a učiteľom sväté omše v kaplnke školy každý piatok, čo je 

veľkým darom od Boha a saleziánov, ktorí súhlasili so zmenou z 1 svätej omše na 4 počas 1 mesiaca. 

Škola ponúkla počas šk. roky zamestnancom školy trikrát poldňovú duchovnú obnovu a jedenkrát 3,5 

duchovné cvičenia spojené s poldenným výletom na budovanie dobrých vzťahov. 

 

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb žiakom a rodičom  

Kvalitná a dobrá spolupráca školy a rodiny je základom koncepcie školy. Neustále sa preto usilujeme 

upevňovať vzájomnú väzbu vo vzťahoch učiteľ – žiak – rodič. Uvedomujeme si navzájom, že škola a 

rodina sú dva dôležité činitele pri formovaní dieťaťa. Ak jeden z nich zlyhá, skôr či neskôr to pocítime 

všetci. Škola ponúkala rodičom i v tomto šk. roku rôzne aktivity, ktorými sa rodičia mohli zapojiť 

do celkového diania školy, alebo triedy, napr.:  

 tvorivé dielne vianočné besiedky v triedach  

 zber papiera a plastov 

 Rodičia rodičom – pre rodičov budúcich prváčikov 

 Možnosť zúčastňovať sa na školských sv. omšiach (v kaplnke, v kostole...) 

 Príspevok 2% z dane – rodičia – škole 

 

Rodičia mali možnosť stretávať sa s učiteľmi pravidelne na triednych schôdzkach, ale taktiež 

i prostredníctvom individuálnych konzultácií s vyučujúcimi pri riešení problémov so žiakmi. 

Prostredníctvom zasadnutí Rady školy a Rady rodičov vedenie školy pravidelne informovalo členov rady 

a triednych dôverníkov o výchovno-vzdelávacej práci v škole. 



Zriedka sa objavila i nespolupráca rodičov so školou, hlavne pri problémových žiakoch. 

Profesiu šk. psychológa, ktorá je u nás na škole vytvorená, zaraďujeme medzi pomáhajúce profesie, ktoré 

rozvíjajú a napomáhajú spolupráci s rodinou. 

Tradične poskytujeme priestory školy na výučbu pre MŠ, ZŠ a gymnázium a športové aktivity pre rôzne 

organizácie v našej telocvični. 

Škola spolupracuje so Súkromnou základnou umeleckou školou, Osloboditeľská 1, Bratislava, ktorá 

ponúka našim žiakom možnosť navštevovať odbory hudobný, odbor výtvarný, tanečný a literárno-

dramatický. Žiaci majú tak možnosť navštevovať tieto odbory priamo v budove svojej školy. 

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  

Bežné prevádzkové výdavky: mzdové náklady, náklady na energie (plyn, elektrická energia, voda), 

náklady na nutné opravy a údržbu, náklady na služby (odvoz odpadu, telefón, poštovné) boli kryté 

finančnými prostriedkami, ktoré nám boli pridelené formou dotácií zo štátneho rozpočtu určovaných 

príspevkom na žiaka.  

1. o finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ: 

• normatívny príspevok na žiaka v kalendárnom roku 2017: 1 370,31 € 

• počet žiakov na ZŠ k 31.07.2017: 183 

• celková dotácia zo štátneho rozpočtu k 31.07.2017:  1 872,00 €. 

 

2. o finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu pre MŠ: 

• normatívny príspevok na žiaka v kalendárnom roku 2017: 13,00 € 

• počet žiakov v MŠ k 31.07.2017: 26 predškolákov 

• celková dotácia zo štátneho rozpočtu k 31.07.2017:  186 900,00 € 

• finančné prostriedky boli využité na nákup didaktických pomôcok a divadelné predstavenia.   

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy: 

• príspevok na vzdelávacie poukazy k 31.07.2017: 960,00 € 

• na mzdové náklady pedagogických zamestnancov v rámci záujmovej činnosti žiakov vo výške: 

960,00€ 

 

4. o finančných prostriedkoch získaných podľa osobitných predpisov: 

• prostriedky získané z prenájmu nebytových priestorov školy (triedy, telocvične) k 31.07.2017 

vo výške: 17 528,78 € 

• prostriedky získané za zber papiera k 31.07.2017: 246,40 € 

• prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (2 %) k 31.07.2017: 4 985,50 € 

• finančné prostriedky boli použité na financovanie prevádzky školy (energie, opravy priestorov, 

obnovu zborovne, opravu odpadu a obnovu sanity na 4.NP na chlapčenských toaletách). 

 

Stav budov - /uskutočnené zásahy počas šk. roka 2016/2017, potreby do budúcnosti/:   

aj za pomoci finančných prostriedkov z RR, z prenájmov, 2%, z projektov: 

- sme vymenili svietidlá (100 ks)na 90% v celej škole (triedy, chodby) 

- boli vymenené vstupné vonkajšie dvere do Zeleného salónika 

- bola vymenená školská tabuľa v 3.A 



- bola obnovená zborovňa (maľovanie, výmena nábytku, podlaha, nová kuchynská linka, nainštalovaný 

dataprojektor) 

- zakúpilo sa ďalšie náradie potrebné pri práci s drevom a železom 

-  bola vymenená a opravenásanitárnatechnikaa odpad na 4.NP na chlapčenských toaletách 

-  v ŠJ bol vymenený kotol na ohrev vody 

-  uskutočnila sa revízia a oprava elektroinštaláciev celej budove školy 

-  boli vymenenékoberce v 2 triedach MŠ 

- vybudovala sanová herňa pre ŠKD 

- bol vymaľovaný vstupný priestor školy (1.etapa; v 2. etape bude namaľovaný obraz sv. Uršule, kt sa 

stane centrom priestoru, vymaľovaný schodiskový priestor na 2.NP a dokončené detaily – lavičky, 

nástenky, názov školy, uršulínsky znak...) 

- bol vyprataný priestor školy od starých a nepotrebných vecí (2 kontajnery + je pripravený ďalší 

odpad na odvoz) 

- v triedach na II. stupni bolo dôkladne upratané (odložené sú lavice a stoličky, kt. sa momentálne 

v triedach nevyužívajú, aby sa nezničili) 

- bola osadená nová tabuľka s názvom školy na fasádu budovy 

 

Potreby do budúcnosti: 

- úprava školského dvora /vysadenie trávy/ 

- posledná výmena okien v kancelárii školy, v riaditeľni, v kancelárii zástupkyne školy, v šk. 

kuchynke a na fasáde spoločného vnútrobloku s gymnáziom 

- klimatizácia v multimediálnej učebni a výmena stoličiek pre žiakov 

- obnova multimediálnej učebne (maľovanie, nové stoly a stoličky, nové počítače) 

- maľovanie tried, výmena podlahy v triedach na 2. poschodí (priestor II. stupňa) 

- hygienické zariadenia- modernizácia 

- obnova fasády spoločného vnútrobloku s gymnáziom 

- obnova elektroinštalácie v celej škole (ZŠ) 

- obnova spodnej telocvične (drevený obklad, cvičebné náradie) 

- obnova kúrenia a vybavenia spotrebičmi v ŠJ 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň 

výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  

 

SILNÉ STRÁNKY 

 Podpora zriaďovateľa 

 Odbornosť pedagógov 

 Dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 

 Odborné učebne na II.stupni 

 Umelecké odbory priamo v areáli školy 

 Poloha 

 Školský klub detí 

 Duchovný a pastoračný program 

SLABÉ STRÁNKY 

 Chýba školský špeciálny pedagóg 

 Opotrebovanosť exteriéru budovy  

 Nedostatočný záujem rodičov o 

dianie v škole 

 Nedostatočné ohodnotenie 

pedagogických zamestnancov 

 



v spolupráci so saleziánmi 

 Voľno-časové aktivity,  záujmová činnosť 

 Multimediálna a IKT učebňa 

 Malý počet žiakov v triedach 

 Spolupráca s CPPaP, školský psychológ 

 Organizovanie spoločných podujatí 

 Organizovanie zaujímavých projektov, 

činností a aktivít 

 Organizovanie školy v prírode, výletov, 

víkendoviek na 2.stupni 

 Školská jedáleň  

 Dobrá úroveň webstránky 

 Účasť v podávaní grantových projektov  

(3 projekty v šk. r.) 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 Ponúknuť  rodičom kvalitný školský 

vzdelávací program 

 Spolupráca s uršulínskymi školami vo 

svete i prostredníctvom E-Twinningu 

 Progresívnejšia reklama 

 Zintenzívnenie spolupráce s rodičmi 

i v rámci rôznych spoloč.-kultúr. podujatí 

 Užšia spolupráca s Gymnáziom sv. Uršule 

 Užšia spolupráca s uršulínskymi školami 

na Slovensku a v Čechách (Olomouc, 

Praha) 

 Webstránka 

 Prezentovanie projektov a aktivít žiakov 

cez médiá 

 Zapojenie školy do projektov 

vyhlasovaných MŠ SR 

 Inovovanie spôsobu komunikácie s 

rodičmi  

 Realizovanie otvorených hodín 

RIZIKÁ 

 Demografický vývoj 

 Zvyšovanie výdavkov na prevádzku  

 Odchod žiakov na 8-ročné a 5-ročné 

gymnáziá 

 Nedostatok finančných prostriedkov 

na školské zariadenia pre cirkevné 

školy 

 Preťaženosť pedagogického zboru 

 Znižujúca kultivovanosť 

obyvateľstva, prejav neúcty, 

nespoločenské správanie 

 

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii MŠ na verejnosti 
 

1. Pravidelné aktivity s deťmi 

- Sväté omše 

- Športové aktivity na školskom dvore 

 

2. Prezentácia aktivít v médiách 

- Informácie o plánovaných akciách v MŠ na web stránke 

- Prezentácia činnosti detí na webovej stránke 

- Oznam o zápise do MŠ – webová stránka + verejnosť 

- Fotografie akcií na webovej stránke 

 



3. Podujatia s rodičmi 

- Rodičovské združenie na začiatku školského roka 

- Rodičovské združenie – pre predškolákov 

- Triedne stretnutie počas šk. roka 

- Individuálne konzultácie 

- Besiedka k Vianociam 

- Besiedky ku Dňu matiek 

- Sväté omše počas šk. roka v uršulínskom kostole 

- Šarkaniáda 

- Malí záchranári – kurz prvej pomoci pre deti MŠ, spolupráca s rodičom - lekárom 

 

4. Podujatia, výlety, exkurzie pre deti 

- Pravidelné sv. omše v školskej kaplnke 

- Testovanie školskej zrelosti 

- Poďme spolu do rozprávky - návštevy knižnice, čítanie z kníh 

- Návštevy Bibiany (Osmijankove sladké rozprávky, ...) 

- Návštevy Detského múzea 

- Turistické vychádzky na bratislavský hrad 

- Vychádzky do Medickej záhrady, do Sadu Janka Kráľa 

- Šarkaniáda v Prezidentskej záhrade 

- Školská vianočná besiedka 

- Triedne besiedky 

- Bolo raz jabĺčko krásne 

- Športová olympiáda 

- Malí záchranári – kurz prvej pomoci pre deti MŠ 

- Vitaj, sv. Mikuláš v MŠ – piesne, básne, balíčky od sv. Mikuláša 

- Adventná príprava – zbieranie dobrých skutkov 

- Vianočná rozprávka – vianočné pásmo pre rodičov a hostí 

- Vianočné prekvapenie pod stromčekom 

- Trojkráľové požehnávanie priestorov MŠ 

- Sviatok sv. Angely – program pre deti, život sv. Angely 

- Karneval – dopoludnie plné tanca, zábavy, súťaží, predvádzania masiek 

- Pravidelné divadielka v MŠ (Palculienka, Zázračná Ema, O múdrej sove, Šašoloď, 

Divadlo na hojdačke – Žabí princ, Ovečka ide do Afriky, ...) 

- Interaktívne predstavenia v MŠ (Miro Jilo – Veselohry pre deti, Žonglér v MŠ) 

- Sadíme semienka – sadenie fazule, žeruchy, starostlivosť o rastliny 

- Motýlia záhrada – pozorovanie vývojových štádií motýľov 

- Deň Zeme – súťaže, aktivity na danú tému 

- Plavecký výcvik – účasť detí na plaveckom kurze v Plaveckej Akadémii 

- Športový deň 

- Chceme byť lepší - pôstna príprava na Veľkú noc 

- Výlet do Zoologickej záhrady 

- Výlet loďou na Devín 

- Výlet K MDD do Kids House  

- Návšteva ZŠ 

- Fotograf – umelecké fotenie  

- Deň sv. Antona u františkánov 

- Ideme na zmrzlinu  

- Zbierka potravín počas pôstneho obdobia – Doma u Kapucínov 

- Sokoliari v MŠ 

- Noc v škôlke pre predškolákov 

- Rozlúčka predškolákov 

 



Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach MŠ 
 

Materská škola má samostatný vchod, ktorý využívajú rodičia prvých dvoch tried. Vstup do triedy 

predškolákov je možný cez vchod základnej školy.  

Materská škola je trojtriednym predškolským zariadením. V priestoroch materskej školy sa nachádza 

spálňa, ktorá je prepojená s triedou pre najmenšie deti, jedáleň s výdajňou jedál, hygienické zariadenie 

pre deti prvých dvoch tried a zborovňa. Súčasťou sú dve šatne vybavené šatňovými skrinkami 

a lavičkami. V priestoroch základnej školy je hygienické zariadenie pre predškolákov.  

Triedy sú vybavené dreveným nábytkom, stolmi a stoličkami, ktoré sú v súlade s ergonomickými 

požiadavkami. Materiálne vybavenie v podobe pomôcok pre deti je voľne prístupné. Súčasťou materskej 

školy je detská i odborná literatúra, telovýchovné náčinie, hudobné nástroje (klavír a gitara), didaktická 

a audiovizuálna technika, výpočtová technika a interaktívna tabuľa s vizualizérom v triede predškolákov. 

V druhej a v tretej triede sú skladovateľné ležadlá, ktoré sa denne rozkladajú v triede pred odpočinkom 

detí.  

Spálňa pre najmenšie deti je vybavená stabilne rozloženými ležadlami pre každé dieťa a slúži tiež na 

uskladnenie didaktických pomôcok a literatúry do skríň.  

Pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu je materská škola dostatočne vybavená 

spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné aktivity detí. Spotrebný materiál je 

pravidelne dopĺňaný niekoľko krát počas školského roka z dôvodu nedostatočného priestoru na jeho 

uskladnenie vo väčšom množstve. 

Exteriér tvorí školský dvor, na ktorom je oplotené ihrisko s umelým povrchom, spoločné pre materskú 

školu, základnú školu a gymnázium. Materská škola má na školskom dvore vlastné ihrisko, ktoré tvorí 

trávnatá plocha, pieskovisko, šmýkačka s domčekom a tri hojdačky.  

 

 

Ciele a ich plnenie v MŠ 
 

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti boli plnené priebežne podľa ŠkVP „So sv. Uršuľou za Pánom 

Ježišom“, ktoré vyplývajú zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie, 

s prihliadnutím na vlastné zameranie cirkevnej materskej školy. Obsah a špecifické ciele v tematických 

okruhoch boli prevedené do špecifických výchovno-vzdelávacích cieľov. Dĺžka ich trvania závisela od 

náročnosti zvolenej témy, pričom jedna téma bola v trvaní približne jedného týždňa. Vzdelávacie 

štandardy boli rozpracované do obsahových celkov a tie následne do týždenných kurikulárnych projektov. 

Uvedené ciele boli sledované aj pri hospitačných činnostiach a môžeme konštatovať, že na vytýčených  

cieľoch sme pracovali a je potrebné ich ďalej rozvíjať.       

 

Ciele plnili deti za pomoci učiteliek nad rámec činnosti a obsahu vyplývajúcich z plnenia  výkonových 

štandardov štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a školského vzdelávacieho programu „So sv. 

Uršuľou za Pánom Ježišom“. Uplatňovali a rozvíjali ho počas celého dňa v jednotlivých organizačných 

formách (edukačné aktivity, voľné hry, pobyt detí vonku, športové hry, slávnosti, akcie...). Pozornosť sme 

venovali využívaniu inovačných a zážitkových metód. Dbali sme na dosiahnutie jednotlivých 

kompetencií dieťaťa, rozvíjali sme predčitateľskú, matematickú a počítačovú gramotnosť. Vo výchovno-

vzdelávacej činnosti sme uplatňovali zážitkové učenie, slovné, demonštračné i praktické metódy 

a individuálne, skupinové a frontálne formy práce. Využívali sme dostupnú literatúru, námety z médií 

a CD/DVD programov.  

 

Pri vyučovaní náboženstva sme si inšpirovali metodikou  náboženskej výchovy, ktorú máme rozdelenú do 

troch častí podľa veku detí – Rastieme k svetlu, Pozvanie k rastu, Za svetlom. Realizovali sme aktivity a 

činnosti s deťmi zamerané na spoznávanie Božej lásky v prírode, daroch prírody, v rodičoch a pod., 

prostredníctvom aktivít založených na obsahu Svätého Písma. Náboženskú výchovu sme obohacovali aj v 

speváckom krúžku prostredníctvom piesní.  



 

V oblasti environmentálnej výchovy sme sa zamerali na nasledovné aktivity a činnosti: 

- pestovanie a starostlivosť o rastlinky, kvety, sadenie fazuliek, žeruchy 

- pozorovanie rastu rastlín v záhradke sestier Uršulínok 

- pozorovanie prírody počas vychádzok do prírody (Medická záhrada, Sad J. Kráľa, Grassalkovičová)        

- environmentálne cítenie, ochrana prírody, zdravia  

- pozorovanie vývojových štádií motýľov – Motýlia záhrada 

- pestovanie vzťahu k prírode počas edukačných aktivít zameraných na výtvarnú, pracovnú, hudobnú 

výchovu 

 V oblasti zdravej a pohybovej výchovy sme realizovali činnosti zamerané na prevenciu pred 

civilizačnými chorobami a rozvíjanie zdravého životného štýlu. Pozitívny vzťah detí  k pohybu, k 

správnemu stravovaniu (zelenina, ovocie, mlieko...) sme uplatňovali prostredníctvom každodenných 

pohybových aktivít na školskom dvore, Šarkaniády, výletom na Devín, do Zoologickej záhrady a 

prechádzkami do Medickej záhrady, Sadu Janka Kráľa, Športovej olympiády i školskou akciou pod 

názvom Bolo raz jabĺčko krásne. 

 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti podľa poskytovaného stupňa 

výchovy a vzdelávania (podľa tried) v MŠ 
 

Výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti prvej triedy – trieda Sedmokrásky 

 Učitelia na triede:  Martina Badinská, Mgr. Miloslava Kamodiová 

 Počet detí v triede: 20 

 Vek detí: 3 – 4 

Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti sme vychádzali zo Školského vzdelávacieho programu „So 

sv. Uršuľou za Pánom Ježišom“. Zaraďovali sme aj témy plynúce zo zamerania našej cirkevnej materskej 

školy, ktoré sú uvedené v metodike katolíckeho náboženstva pre 3-4 ročné deti - Rastieme k svetlu. 

 

Kognitívna oblasť 

Deti rozvíjali svoje poznanie prostredníctvom hry, zážitkového učenia i vlastným bádaním, skúmaním, 

experimentovaním.  Nadobúdali poznatky o ľuďoch, rodine, zdraví, ľudskom tele, prírode, zvieratách, 

doprave, o témach z oblasti multikultúry, o našej krajine, planéte, zvykoch, sviatkoch i časových 

vzťahoch. Prostredníctvom aplikovania didaktických hier, piesní, hudobno-pohybových hier, riekaniek, 

básní a využívaním pomôcok sme rozvíjali pozornosť, tvorivosť, pamäť, sluchové vnímanie, rečový 

prejav. Zaraďovali sme hry na rozvíjanie slovnej zásoby a súvislého vyjadrovania. 

Deti nadobúdali základné poznatky a predstavy o farbách, množstve, veľkosti, základných rovinných 

útvaroch, oboznamovali sa s porovnávaním, triedením a priraďovaním. Nadobudnuté poznatky sa 

pokúšali uplatňovať v praktických činnostiach. Pri náboženských témach si utvárali vzťah k Bohu, k 

modlitbe k piesňam, poznávali cirkevné sviatky a Najsvätejšiu Trojicu, patrónku MŠ, snažili sa 

praktizovať hodnoty a oboznamovali sa s príbehmi Starého (Stvorenie sveta, Noemova archa) a Nového 

Zákona (narodenie a verejný život Pána Ježiša, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie). 

 

Perceptuálno – motorická oblasť 

Počas celého školského roka sme zaraďovali do edukačnej činnosti ranné rozcvičky – zdravotné cviky. 

Priebežne sme nacvičovali tančeky, scénky. Deti sa zúčastňovali pravidelných pohybových aktivít – hrali 

sa hudobno-pohybové hry, zdokonaľovali sa v podávaní, chytaní a hádzaní lopty, rozvíjali si hrubú 

motoriky prostredníctvom naháňačiek, psychomotorických cvičení. Na vychádzkach sa učili chodiť vo 

dvojiciach a kráčať po rôznom teréne. Hygienické a samoobslužné činnosti zvládli na veku primeranej 

úrovni, niektoré deti potrebovali pomoc učiteľky. Stravovacie návyky si osvojili, jedia lyžicou 

a vidličkou. Grafomotoriku si rozvíjali prostredníctvom kreslenia. Zamerali sme sa aj na uvoľňovacie 

cvičenia. Deti prejavovali spontánny záujem o kreslenie, pričom sme dbali o správny úchop grafického 

materiálu, tlaku na podložku a správneho sedenia. Jemnú motoriku si rozvíjali prostredníctvom 

konštruovania, modelovania, kreslenia a manipuláciou s drobnými predmetmi. Jemná motorika sa u detí 

vyvíja primerane veku, niektoré deti si zvládnu zapnúť gombíky, zips či prevliekať šnúrky cez dierky.  

 



Sociálno-emocionálna oblasť 

Sociálno-emočná inteligencia je u detí primeraná veku. Zamerali sme sa na zvládanie emocionálneho 

prežívania každodenných situácií vo vzťahu k sebe aj k okoliu. Deti sme viedli k osvojeniu si základných 

morálnych postojov, k prosociálnemu cíteniu, empatii, tolerancii, láskavosti. V rôznych skupinových 

a kolektívnych činnostiach rozvíjali schopnosť sociálnej interakcie a prezentovanie vlastnej identity 

s ohľadom na druhých. Deti sa učili hodnotiť pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, zaujať postoj 

voči správaniu sa detí. Do hudobných činností sa zapájali s radosťou, experimentovali s farbami 

a prejavovali záujem o výtvarné činnosti. Dve deti, jeden chlapec a jedno dievča, prejavujú nadanie vo 

výtvarnej oblasti, kresba je nad priemerom. Deti sa aktívne a tvorivo angažovali v dramatických 

činnostiach. Prejavovali záujem o knihy, slovne popisovali obrázky a vymýšľali si príbehy. Deti boli 

ochotné pomôcť iným, správali sa empaticky. Konflikty zvládali primerane veku, v kolektíve vznikli 

kamarátske väzby.  

 

Výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti prvej triedy – trieda Margarétky 

 Učitelia na triede:  Mgr. Mária Koscelníková, Mgr. Oliver Selecký 

 Počet detí v triede: 22 

 Vek detí: 4 - 6 

Trieda Margarétok bola v šk. roku 2016/2017 heterogénnou triedou, v ktorej bolo 6 detí predškolského 

veku. Po spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré u nás 

vykonalo testovanie školskej zrelosti a následnú konzultáciu psychológov s učiteľmi a rodičmi, mali 3 

deti odloženú školskú dochádzku a jedno dieťa bolo predčasne zaškolené. Z triedy Margarétky nastúpia 4 

deti do ZŠ v šk. roku 2017/2018. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala v súlade so ŠVP a ŠkVP. Plánovanie VVČ vychádzalo zo 

ŠVP a ŠkVP; popri témach určených Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy sme 

zaraďovali témy vychádzajúce zo zamerania našej cirkevnej MŠ. Pri plánovaní činností výchovno-

vzdelávacieho procesu sme sa zamerali na individuálne potreby detí a zaraďovali sme činnosti najmä 

v oblastiach, v ktorých sme vnímali potrebu zdokonaľovať zručnosti detí (grafomotorické cvičenia pre 

deti predškolského veku).  

Diagnostika detí bola realizovaná v mesiaci január písomnou formou, na základe pozorovania 

každého dieťaťa a individuálnej práce s ním. Zistenú úroveň schopností a zručností dieťaťa sme sa snažili 

následne rozvíjať, pričom výsledky tejto činnosti sme zaznamenali v záverečnej diagnostike v mesiaci 

jún. 

Kognitívna oblasť 

Rozvoj kognitívnej oblasti prebiehal vo všetkých organizačných formách dňa. Deti získavali nové 

informácie individuálnym poznávaním, prácou v skupinách ale aj frontálne.  

Svoje poznanie rozvíjali na základe už nadobudnutých poznatkov; rozvíjali svoje predstavy 

o množstve, hmotnosti, veľkosti, o rovinných útvaroch, o porovnávaní, triedení a priraďovaní. 

Oboznamovali sa s priestorovými útvarmi, počítali do 10 a priraďovali číslo k danému počtu predmetov. 

Oboznamovali sa s jednoduchými operáciami v číselnom rade do 10. Deti poznajú časti tela, spoznávali 

funkcie dôležitých orgánov, vedia rozlíšiť nebezpečné situácie, poznajú telefónne čísla záchranných 

zložiek. 

Snažili sa orientovať v časových vzťahoch, vedia pomenovať dni v týždni, rozlišovať ročné obdobia, 

oboznamovali sa s mesiacmi v roku. Poznávali faunu a flóru prostredníctvom edukačných aktivít, 

výtvarných aktivít ale aj názorne v prírode. Pozorovali počasie, jeho zmeny, pomenovávali prírodné javy 

a získavali základné poznatky o našej planéte a o vesmíre. Deti vedia, že Zem tvorí pevnina, oceány 

a moria, že na Zemi žijú ľudia rôznych národností, rôznych farieb pleti a jazykov. Rozlišovali dedinu 

a mesto, spoznávali svoju vlasť, mesto Bratislava - hlavné mesto, uvedomovali si existenciu iných miest. 

Poznajú štátnu hymnu, meno a sídlo prezidenta SR, oboznamovali sa so štátnymi symbolmi.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sme využívali metódy pozorovania, skúmania, 

experimentovania; dbali sme na časté využívanie zážitkových metód (návštevy rôznych inštitúcií, živé 



motýlie húsenice v MŠ, časté aktivity v prírode, a pod.). Využívali sme rôznorodé didaktické pomôcky a 

digitálne technológie (Bee-bot, interaktívna tabuľa, digitálny mikroskop). Deti nadobúdali poznatky 

v oblastiach, ktoré sú stanovené v Školskom vzdelávacom programe a v Internom dokumente MŠ sv. 

Uršule: Rozvrhnutie tém k jednotlivým mesiacom v šk. roku 2016/2017; ktoré vychádzajú z požiadaviek 

stanovených v Štátnom vzdelávacom programe pre materské školy. 

Sociálno-emocionálna oblasť 

Výchovu a vzdelávanie sme realizovali v kresťanskom duchu, deti sme viedli k láskavému prístupu, 

vzájomnej úcte, počúvaniu sa navzájom, rešpektovaniu sa. Snažili sme sa ich viesť k pomenovaniu 

svojich emócií (pri vzniku problémovej situácie, ale aj v rannom či poobednom kruhu), k používaniu slov 

„ďakujem“, „prepáč“, „prosím“, „nech sa páči“ a tiež k tomu aby si uvedomovali, že  každý má právo na 

omyl a dôležité je odpustiť si navzájom. Snažili sa samostatne nenásilne riešiť problémové situácie. Tiež 

sme ich viedli k tomu, aby vedeli zaujať empatický postoj k slabším ľuďom (materiálna pomoc 

chudobným v spolupráci s bratmi františkánmi), k ľuďom s postihnutím, aby vedeli povedať „NIE“ 

nesprávnym veciam, aby sa vedeli obdarovať, podeliť, súcitiť a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Deti si 

rozvíjali schopnosť prezentovať vlastnú identitu s rešpektovaním ostatných, rozlišovali pozitívne 

a negatívne charakterové vlastnosti, prejavovali ochranárske postoje k prírode a uvedomovali si vzácnosť 

a potrebu živej a neživej prírody. Veľký dôraz sme kládli na sebahodnotenie detí; či už išlo o hodnotenie 

svojho správania, alebo sebahodnotenie v jednotlivých činnostiach. Deti sa učili vyjadriť svoj názor 

otvorene a bez obáv, vyjadriť svoje pocity, učili sa vzájomnej otvorenej komunikácii. Snažili sa slobodne 

rozhodnúť sa pre hru, rozvíjať ju, vytrvať v nej do ukončenia a prijať do hry aj ďalšie deti.  

Sociálno-emocionálnu oblasť sme u detí rozvíjali prostredníctvom hudobných a dramatických 

činností, viedli sme ich k tvorivosti vo výtvarných činnostiach, poskytli sme im priestor na rozvoj 

predstavivosti pri práci s knihou. Deti sa zúčastňovali rôznych dramatických či hudobno-dramatických 

predstavení, do ktorých sa aktívne zapájali.  

Perceptuálno-motorická oblasť 

Na základe predchádzajúcich skúseností si deti zdokonaľovali svoje schopnosti a zručnosti 

v perceptuálno-motorickej oblasti. Deti sme viedli k samostatnosti; sebaobslužné činnosti (obliekanie, 

obúvanie) sa snažili zvládnuť samostatne, v prípade topánok so šnúrkami s pomocou pedagóga; umývanie 

zubov, hygiena (predškoláci – samostatní, mladšie deti – vedené k samostatnosti). Deti predškolského 

veku pri stolovaní používali kompletný príbor, deti mladšieho veku lyžicu a vidličku.  

Deti sme viedli k návyku čistoty a poriadku pri práci, najmä počas výtvarných a pracovných činností. 

Jemnú motoriku rúk si rozvíjali prostredníctvom práce s drobným materiálom, navliekaním korálok, 

hrami s prírodninami (strukoviny, cestoviny), manipuláciou s modelovacou hmotou, s pieskom, 

konštrukčnými hrami (lego, hríbiková skladačka, paličková skladačka), pričom sa snažili pracovať 

samostatne, s minimálnym zásahom pedagógov (podľa individuálnych potrieb jednotlivých detí). 

Grafomotorické zručnosti boli rozvíjané pravidelne každý týždeň, pričom u väčšiny detí je badateľný 

pokrok, pretože ku koncu šk. roka mali všetky deti osvojený správny úchop grafického materiálu. Deti sa 

tiež oboznamovali s interaktívnou tabuľou a s využívaním pera pri práci s ňou.  

Prostredníctvom pravidelných pohybových aktivít, zdravotných cvičení, počas pobytu vonku i počas 

edukačných aktivít zameraných na pohyb sme u detí formovali pozitívny vzťah k pohybu, rozvíjali 

orientáciu v priestore i základné lokomočné pohyby. Počas pohybových aktivít deti využívali náradie 

(vlnkový ortopedický chodník, rebrík, lano, lavičky, žinenky,...) i náčinie (lopty, šatky, kruhy, padák,...). 

Pomocou rôznych hudobno-pohybových hier a pohybových hier sa učili dodržiavaniu pravidiel, 

spolupráci aj vyjadreniu obsahu textu prostredníctvom dramatizácie. Deti si osvojovali jednoduché 

tanečné kroky, ktoré prezentovali na triednych besiedkach. Učili sa rytmizovať piesne hrou na telo, ale 

i pomocou detských hudobných nástrojov. Snažili sa pohybovo reagovať na zmenu tempa a zvuku, 

improvizovali na počutú hudbu a snažili sa vyjadriť charakter piesne kultivovanými pohybmi. 

 

 



Výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti prvej triedy – trieda Slnečnice 

 Učitelia na triede:  Veronika Vachová, Mgr. Mária Jánošová 

 Počet detí v triede: 21 

 Vek detí: 5 - 6 

 

Slnečnice sú predškoláci, ktorí sa pripravujú na nástup do základnej školy. Preto mali možnosť využiť testy 

školskej zrelosti. Na konci šk. roka sme sa rozlúčili s 20 Slnečnicami, ktoré v Septembri nastúpili do ZŠ. Jedno 

dieťa má odklad povinnej školskej dochádzky. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa riadili  Školským vzdelávacím programom a Štátnym vzdelávacím 

programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Zaraďovali sme taktiež témy plynúce zo 

zamerania našej cirkevnej materskej školy.  

Kognitívna oblasť 
V tejto oblasti deti rozvíjali poznanie pomocou učiteliek  a vlastným pozorovaním a skúmaním. Deti si prehlbovali 

poznatky o sebe, svojej rodine, prírode, okolí. 

Poznatky boli deťom predkladané prostredníctvom zážitkových metód, pozorovania, skúšania, experimentovania, 

vypĺňaním pracovných listov. Hlavnou metódou bola hra. V edukačnom procese sme využívali rôzne didaktické 

pomôcky (knihy, Orffov inštrumentár) a digitálnu techniku ( digitálny mikroskop, interaktívna tabuľa, včielka 

BeeBot, počítač), prostredníctvom ktorých sa u detí rozvíjala tvorivosť, predstavivosť, priestorová orientácia, 

zručnosti pri ovládaní techniky a logické myslenie. Svoje poznatky si utvrdzovali vypracovaním pracovných listov, 

ktoré boli zamerané na rozumovú a jazykovú výchovu, matematické predstavy a grafomotorické cvičenia. 

Pozornosť detí bola na veku primeranej úrovni. Prostredníctvom básní, riekaniek, piesní a hudobno-pohybových 

hier si deti rozvíjali pamäť, rytmické cítenie,  rečový prejav, sluchové vnímanie a priestorovú orientáciu. Ďalej si 

rozvíjali slovnú zásobu a súvislé vyjadrovanie. 

Deti si prehlbovali svoje poznatky a predstavy o: veľkosti, hmotnosti, množstve, základných rovinných útvaroch, 

rôznorodosti rastlín a živočíchov. Triedili, priraďovali, stavali priestorové útvary. Nadobúdali poznatky o rodine, 

ľudskom tele, zdraví, povolaniach, prírode a jej ochrane, o zvieratách, počasí, vesmíre, o doprave a bezpečnosti pri 

cestovaní dopravnými prostriedkami. Taktiež sme sa zamerali na poznávanie našej krajiny (spoznávanie Slovenska, 

hl. mesta SR, tradícií, zvykov, sviatkov). Svoje nadobudnuté poznatky sme uplatňovali v praktických činnostiach 

(prechádzky po Bratislave, návšteva ZOO, výlet na Devín, pozorovanie premeny húseníc na motýle). Pri 

náboženských témach si deti utvárali vzťah k Bohu, ku svätým, k modlitbe. Spolu sme sa učili piesne, rozprávali 

sme sa o Najsvätejšej Trojici, o Panne Márii a patrónke MŠ. Oboznamovali sme sa s príbehmi zo Starého 

(Stvorenie sveta, Noemova Archa) a Nového zákona (narodenie Pána Ježiša, jeho život, ukrižovanie, 

zmŕtvychvstanie), prostredníctvom ktorých sme mali možnosť vidieť Božiu dobrotu a lásku, načerpať hodnoty 

kresťana a snažiť sa o ich každodenné praktizovanie. Čerpali sme z metodiky Rastieme k Svetlu a zo Svätého 

Písma. 

Perceptuálno – motorická oblasť 
Rozvoj psychomotorických kompetencií prebiehal každý deň, prostredníctvom zdravotných cvičení, rôznych 

pohybových aktivít a pobytu vonku. Dvakrát do týždňa sme mali možnosť využiť telocvičňu na základnej škole. 

Deti si zdokonaľovali hádzanie, podávanie, chytanie, kotúľanie náčinia, beh cez prekážky, slalom, skoky. Počas 

prechádzky chodili hore, dolu schodmi a po rôznom teréne. Motoriku sme rozvíjali aj prostredníctvom používania 

Orffovho inštrumentára, nacvičovania tancov a divadelných predstavení. Hygienické návyky a samoobslužné 

činnosti boli u detí primerané ich veku. Vedeli sa sami vyzliecť a obliecť, občas s pomocou pani učiteľky. Šnúrky 

si vedelo zaviazať len pár detí. Pri stravovaní používali celý príbor, taktiež s občasnou pomocou. Grafomotoriku si 

deti rozvíjali prostredníctvom vypracovania pracovných listov a kresby, ktorú obľubovali. Snažili sa dbať na 

správny úchop písacej potreby, na tlak na podložku a správne sedenie za stolom. Jemnú motoriku si rozvíjali 

prostredníctvom vyrábania výrobkov, konštruovania, modelovania z plastelíny, lepenia, strihania, manipulácie 

s predmetmi, či kreslenia.  



Sociálno – emocionálna oblasť 
Počas výchovno – vzdelávacieho procesu, sme deti viedli ku kresťanským hodnotám, pričom sme sa snažili byť im 

príkladom. Deti sa vedeli podeliť, pomôcť si a ospravedlniť sa. Videli sme ich ku láskavosti, empatii, 

prosociálnemu cíteniu a hre bez konfliktov. Počas hier a súťaženia sme sa učili spolupracovať, hrať „Fair Play“, 

prehrávať a vedieť dopriať druhému. Deti vedeli rozlíšiť dobro od zla a zaujať k nim primeraný postoj. Boli vedené 

k šetrnému zaobchádzaniu s hračkami či k ochrane životného prostredia. Spolu dokázali zahrať divadlo, ktoré si 

pripravili na Vianočnú besiedku alebo Deň matiek. Zapájali sa do hry na Orffov inštrumentár, improvizovali pri 

hre, javili záujem o výtvarné činnosti (hlavne dievčatá). Niektoré deti navštevovali záujmové krúžky (výtvarný, 

hudobný, športový). Rozprávky mali veľmi radi a ak mali možnosť, vzali si knižky a prezerali si ich a veľmi často 

sa identifikovali s jednotlivými postavami. Čo sa týka emocionálneho prežívania, mali sme možnosť všimnúť si, že 

niektoré deti veľmi často riešili problémy plačom. Medzi deťmi bolo badať prirodzenú rivalitu o prvenstvo. 

 

Kontrolná a hospitačná činnosť v MŠ 
 

Kontrolná činnosť bola realizovaná v dvoch oblastiach, v oblasti pedagogickej a prevádzkovej činnosti. 

V pedagogickej činnosti bola kontrola a hospitačná činnosť zameraná na adaptačný proces začínajúcich 

pedagogických zamestnancov, na využívanie inovatívnych metód vo výchovno-vzdelávacom procese, na 

využívanie digitálnych technológií (napr. digitálna hračka včielka Bee-Bot, interaktívna tabuľa, 

vizualizér) v edukačnom procese, na úroveň pedagogickej dokumentácie, na prácu s deťmi 

v predškolskom veku, na individuálny prístup k deťom so ŠVVP, na komunikáciu pedagógov s rodičmi 

(ústna, mailová komunikácia). 

Zistené nedostatky boli operatívne odstraňované. V realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu sa 

závažné nedostatky nevyskytli, je však potrebné dbať na dostatočné poskytnutie priestoru pre rozvoj 

komunikačných schopností dieťaťa, rozvíjať jeho prirodzenú potrebu vyjadrovať sa a zároveň schopnosť 

počúvať. Je potrebné klásť väčší dôraz na seba hodnotenie detí, poskytnúť im počas dňa dostatok 

priestoru na vyjadrenie sa. Pedagogická dokumentácia bola kontrolovaná, prípadné nejasnosti boli 

operatívne vysvetlené a následne realizované v zmysle platnej legislatívy.  

Kontrolná a hospitačná činnosť prebiehala aj formou náhodných krátkych návštev a pozorovaní, pri 

ktorých bol sledovaný prístup k deťom a plnenie stanovených cieľov. Výsledky činností s deťmi boli 

sledované aj pri zhotovených grafomotorických, výtvarných a pracovných produktoch. Denný 

harmonogram jednotlivých činností bol dodržaný. 

Pri kontrole činnosti prevádzkových zamestnancov neboli zistené závažné nedostatky v plnení 

pracovných povinností. Treba dbať na plnenie určených pracovných povinností a na flexibilitu v prípade 

potreby zastúpenia prevádzkového zamestnanca a snažiť sa nezasahovať do kompetencií pedagógov pri 

práci s deťmi.  

Zamestnanci dodržiavali stanovený pracovný čas a harmonogram pracovnej doby.  

 

Odporúčania a návrhy 

- venovať pozornosť vlastnému kontinuálnemu vzdelávaniu, zúčastňovať sa školení a rozvíjať svoje 

kompetencie, 

- sledovať súťaže a projekty a aktívne do nich zapájať materskú školu a deti individuálne, 

- venovať pozornosť individuálnym špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám detí a v prípade 

potreby komunikovať s odborníkmi. 

 

Oblasť spolupráce materskej školy s rodinou a ostatnou komunitou 
 

 počas školského roka boli zrealizované besiedky pre rodičov, 

 rodičia mali možnosť zúčastniť sa svätých omší, 

 deti materskej školy sa zúčastnili dňa otvorených dverí v ZŠ sv. Uršule,  

 pre deti materskej školy spoločne so žiakmi ZŠ bola zrealizovaná akcia Sokoliari na šk. dvore, 

 o duchovnú oblasť v MŠ sv. Uršule sa stará p. Félix Maria OFM (sv. omše, stretnutia s deťmi 

a zamestnancami) 



 deti materskej školy sa zúčastnili akcie u bratov františkánov, 

 zamestnanci MŠ mali duchovnú obnovu u bratov františkánov pod vedením p. Félixa, 

 počas šk. roka boli sestry uršulínky pozývané na besiedky a sv. omše. 

 

 

Záver 

Školský rok 2016/2017 bol v histórii školy iný ako predchádzajúce roky. V septembri 2016 sa ZŠ spojila 

s MŠ. Je to veľká udalosť pre život ZŠ s MŠ sv. Uršule, ktorá priniesla určité zmeny, ale hlavne veľa 

pozitívneho - mnohé pekné spoločné aktivity a spoločný rozvoj zamestnancov škôl. 

V tomto roku sa opäť zvýšil počet žiakov, ktorí budú od septembra 2017 navštevovať našu školu, a to 

o 42 prváčikov. 

Začiatkom mája 2016 sme sa dozvedeli potešujúcu správu: náš projekt „Učme zaujímavejšie, 

vyskúšajme nové metódy a spolupracujme s priateľmi v Európe!“ bol veľmi pozitívne ohodnotený a 

v Kľúčovej akcii KA1 ErasmusPlus sme získali grant. 

Čo to znamená pre našich žiakov? 

Aby sme posilnili európsku dimenziu školy, v školskom roku 2016/2017 sme začali spolupracovať s 

partnerskými školami v Európe prostredníctvom platformy eTwinning. Naši žiaci komunikovali so 

svojimi rovesníkmi z európskych krajín a spolupracovali pri riešení rôznych úloh v anglickom jazyku 

a prírodovedných predmetoch. 

 

Po prvýkrát učitelia MŠ, ZŠ aj Gymnázia sv. Uršule spolu so zriaďovateľkami – sr. Uršulínkami, oslávili 

Deň učiteľov spoločným agapé a športovými aktivitami (štvorhra v bedmintone, volejbal, stolný tenis). 

Všetci pedagogickí zamestnanci ocenili tento krok, ktorý viedol k spoznaniu sa navzájom a bližším 

vzťahom medzi našimi uršulínskymi školami. 

 

V šk. r. 2016/2017 nám bratia saleziáni vyšli v ústrety a sväté omše pre deti ZŠ, rodičov a zamestnancov 

školy boli pravidelne každý piatok. Je to veľká zmena oproti predchádzajúcim rokom, kedy bývali sv. 

omše 1x za mesiac. 

Počas roka sme mali aj 2 spoločné sväté omše detí zo škôlky s deťmi zo ZŠ. 

 

Na záver šk. roku 2016/2017 pozvala riaditeľka školy všetkých zamestnancov školy a sestry uršulínky na 

spoločný výlet na Svatý Kopeček a do Olomouca. Výlet sa vydaril a všetci máme krásne spomienky. 

 

Tento šk. rok hodnotím ako úspešný, zavŕšený dobrým priemerom školy i úspechmi žiakov v súťažiach. 

V silnej konkurencii sme sa snažili zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, vzťahy s rodičmi 

a obnoviť priestory školy. 

Ciele, ktoré boli vytýčené v koncepcii a koncepčnom zámere pretransformované do plánu na šk. rok 

2016/2017 boli splnené, preto považujem tento rok za úspešný. 

 

 

 

 

 



 

Sp ráv a  o  vý s l edk och  a  pod mi enk a ch  v ý ch ovn o - v zd e l áva ce j  č inn os t i  

Zá kl adn e j  š ko l y  s  ma t ersk ou  šk o lo u  s v .  U ršu l e ,  N edb alo v a  4 ,  8 11  0 1  

B rat i s l av a  

za školský rok 2016/2017 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade: 

 

 

 

Stanovisko Rady školy: 

Rada školy  odporúča – neodporúča  zriaďovateľovi Rímskej únii Rádu sv. Uršule, Slovenská 

provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska č.3, 811 01 Bratislava schváliť Správu o výsledkoch a 

podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou sv. Uršule, Nedbalova 

4, 811 01 Bratislava za školský rok 2016/2017. 

 

Predseda rady školy: Ing. Černák 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

RÍMSKA ÚNIA RÁDU SV. URŠULE, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska č.3, 811 

01 Bratislava, schvaľuje - neschvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti  Základnej školy s materskou školou sv. Uršule, Nedbalova 4, 811 01 Bratislava,za školský rok 

2016/2017. 

 

 

 

 

 

Mgr. Harmáčková Dana - Sr. Samuela OSU  

Provinciálna predstavená – za zriaďovateľa 


