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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.  

3. Koncepcia školy  

4. Plán práce školy na školský rok 2016/207 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií : MZ – 1.st., PK – prírodovedné predmety, PK – humanitné 

predmety. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Jeséniova 54 v Bratislave 

7. Ďalšie podklady : hodnotenia triednych učiteľov a vyučujúcich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 na Základnej škole s materskou školou, Jeséniova 54 v Bratislave za školský rok 

2016/2017. 

 

I. 

a) 1.Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy:  Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54 

2. Adresa školy: Jeséniova 54, 831 01 Bratislava 

3. telefónne číslo: 02/ 54 65 45 94                                                

4. Internetová adresa : www.zsjeseniovaba.edu.sk; 

      e-mailová adresa: saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk 

5. Zriaďovateľ: Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 

 

2. Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Ing. Zuzana Salíniová   riaditeľka školy  

PaedDr. Eva Fiamčíková zástupkyňa riaditeľky školy pre  2.stupeň ZŠ 

Mgr. Katarína Nehanská zástupkyňa riaditeľky školy pre 1.stupeň ZŠ 

+ŠKD  

Mgr.. Pavlína Bojnanská zástupkyňa riaditeľky školy pre úsek MŠ 

  

  

  

  

 

3. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

3.1 Údaje o Rade školy: 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Jeséniova 54 v Bratislave  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Členovia rady školy: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. Mgr. Zdenka Petrovičová predseda za ZŠ – ped. pracovník 

2. Ing. Andrea Vítková  za MÚ – BA III – Nové Mesto 

3. Mgr. Edita Pfundtner  za MÚ – BA III – Nové Mesto  

4. p.Peter Agoston  za MÚ – BA III – Nové Mesto  

5. Ph.D. Martin Vlačiky  za MÚ – BA III – Nové Mesto 

6. Bc. Jana Sookyová  za MŠ – ped. pracovník 

7. p. Iveta Fabušová  za ZS s MS - neped. pracovník 

8. p. Alexandra Dinková  za rodičov ZŠ 

9.  MUDr. Silvia Uhlárová  za rodičov ZŠ 

10. Ing. Adriana Tonhauzerová podpredseda za rodičov ZŠ 

11.  Ing. Marián Šoóš  za rodičov MŠ 

    

http://www.zsjeseniovaba.edu.sk/


    

Zasadnutia: 

  

03.10.2016 

Riaditeľka školy informovala prítomných o plánovanych akciách:  nadstavba Domčeka, čím 

sa zvýši  kapacita školy o dve triedy a výstavba novej, veľkej telocvične, na  výstavbu ktorej 

získala MČ sumu 200 000,-eur v zmysle výzvy MŠ SR. 

Riaditeľka školy ďalej oboznámila prítomných s návrhom Správy o výsledkoch výchovno-

vzdelávacej činnosti za rok 2015/2016, ktorú členovia RŠ prerokovali a schválili. Rada školy 

bola oboznámená aj so školským vzdelávacím programom. Predsedníčka RŠ informovala o  

akciách počas nového školského roku - tekvicová slávnosť, exkurzie, Mikuláš, predvianočná 

Viedeň,  vianočné besiedky, tvorivé dielne...., o tzv. „Anglických a nemeckých týždňoch“, 

ktoré sa budú konať  s „nativelektormi“,  o výučbe hry na flautu v 1-4.. ročníku v rámci 

hudobnej výchovy. Riaditeľka školy ďalej informovala, že  boli otvorené opäť dve 1.triedy, 

poďakovala MČ i rodičom za pomoc pri rekonštrukcii tried počas letných prázdnin. Zároveň 

informovala prítomných o nedostatku pracovných síl v školskej jedálni.. 

Predsedníčka RŠ zároveň oboznámila prítomných o záujmových útvaroch fungujúcich na 

našej škole, o príprave lyžiarskeho, plaveckého a korčuliarskeho kurzu, ako aj o škole 

v prírode. Opätovne stúpol počet žiakov ZŠ na 320 a MŠ na 140. 

 

6.3.2017 

Riaditeľka školy informovala o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1.polrok 

a predpokladaných výsledkoch za 2.polrok šk.roku 2016/17. Začiatkom apríla sa začne 

samotná realizácia nadstavby Domčeka, v rrámci nej vznikne aj ekoučebňa. Na prízemí je 

naplánovaná realizácia Ineraktívnej zóny, ktorej súčasťou budú šatne, relaxačná zóna, priestor 

na projekty a práce žiakovm, interaktívny náučný chodník kolibskou flórou a faunou. 

Riaditeľka zároveň oboznámila ostatných s ďalšími rekonštrukčnými prácami, ktoré boli 

zrealizované. Naplánovaná je aj revitalizácia počítačovej učebne. Naďalej pretrváva 

nedostatok pracovných síl na upratovanie, čiastočne sa vyriešil nedostatok pracovných síl 

v školskej kuchyni, naďalej hľadáme ľudí na voľné pracovné pozície. 

Predsedníčka RŠ informovala prítomných o uskutočnených ako aj pripravovaných akciách. 

 

22.6.2017 

Neformálne zasadnutie RŠ pri príležitosti tradičného „ukončenia školského roka: Guláška“ 

Členovia RŠ boli oboznámení s dosiahnutými výchovnovzdelávacími výsledkami za 2.polrok 

šk.roka 2016/17, ako aj sumárom za celý školský rok, s východiskami pre šk.rok 2017/18 

Členovia RŠ sa prostredníctvom neformálnych rozhovorov so zúčastnenými rodičmi a žiakmi 

oboznámili s celkovou atmosférou školy. 

. 

 

 

3.2) a) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných 

orgánoch riaditeľa školy:  

 

1. Prehľad  poradných orgánov riaditeľa školy :  

 MZ – 1.stupeň 

 PK – prírodovedné 

 PK - humanitné      

 



 

     

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy  

      Poradné orgány sa stretávali pravidelne minimálne raz za štvrťrok. Na každom 

stretnutí bol prítomný aj zástupca vedenia školy. Vo svojich plánoch mali detailne 

rozpracovaný plán práce školy na školský rok 2016/2017. Zástupcovia poradných orgánov 

sa zúčastňovali na zasadnutiach metodických združení v rámci Mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto. 

 

 

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Základná škola 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2015 Stav k 31. 8. 2016 

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 48 0 2 47 2 49 0 2 47 

2. 2 46 1 2 42 2 47 1 2 42 

3 2 52 0 2 44 2 50 0 2 44 

4. 2 52 1 1 35 2 50 1 1 35 

5. 1 25 2 0 7 1 24 2 0 7 

6. 1 21 7 0 0 1 23 6 0 0 

7. 1 30 1 0 0 1 30 1 0 0 

8. 1 26 1 0 0 1 26 1 0 0 

9. 1 20 2 0 0 1 20 2 0 0 

Spolu 13 320 15 7 175 13 319 14 7 175 

 

c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 

prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 

písm2.. c)) 

 

c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  
počet / % 

ODKLADY 
počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet / % 

SAMOSTATNÉ ( SPOJENÉ ) 

70 44/56% 1 0 2 

 



c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

 c.2.1 žiaci 9. ročníka 

 

 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 

20 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

10 10 9 9 0 0 1 1 0 0 

 

 

c. 2.2  žiaci 5. ročníka 

 

Počet 

žiakov 

5. roč. 

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

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

24 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

11 7 7 1 1 1 

 

 

c. 2.3. žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 

Ročník 

 

Počet žiakov 

prijatých na SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník 5 Bilingválne gymnázium 

7. ročník 0  

6. ročník 0  

5. ročník 0  

 

 

c.2.4. Iné skutočnosti, vysvetlivky.   Žiaci deviateho ročníka boli prijatí na SŠ v súlade so 

svojimi schopnosťami a študijnými výsledkami.  

 

d) Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou  

Počas školského roka 2016/2017 škola neuskutočnila žiadny kurz na získanie vzdelania 

poskytovaného ZŠ. 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

e.1.)   I. stupeň základnej školy 

 

Hodnotenie žiakov 1. ročníka 

 

Počet žiakov 

1. ročníka 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- veľmi dobré výsledky - 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- dobré výsledky - 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- slabé výsledky - 
1.A 26 26   
1.B 23 23   

 



 Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka  

Ročník Trieda 
 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried % 

SjaL Aj M NJ Inf Vlastiveda Prírodoveda Ø triedy 

2. 

 

2.A 87 100 98 100 100 0 100 98 

2.B 100 100 100 100 100 0 100 100 

3. 3.A 97 98 94 98 100 93 99 97 

 3.B 92 98 96 97 100 100 100 98 

4. 4.A 98 100 95 99 100 99 99 99 

 4.B 97 95 100 94 100 93 100 97 

Ø  jedn. 

predmet 
 95 96 97 98 100 96 100 98 

 

 

e.2. II. stupeň základnej školy 

 

Ro

č. 
Tr. 

  

S 

J 

L 

A 

N 

J 

N 

E 

J 

D

E 

J 

G 

E 

O 

O 

B 

V 

M 

A 

T 

FY

Z 

C

H

E

M 

B 

I 

O 

I 

N 

F 

V 

Y 

V/V

UM 

H 

U 

V 

T 

E 

V 

N 

A 

V/E

V 

T 

CH 

V 

Ø 

tri

ed

y 

5. 5.A 78 88 88 93 90  83   88 100 100 98 100 100  93 

                   

6. 
6.A 75 90 88 95 100 98 80 85 85 90 100 98  98 100 100  93 

                  

7. 
7.A 86 92 93 96 98 100 85 94 93 92 100 100 100 100 100 100 95 

                  

8. 
8.A 72 85 80 80 89 99 75 79 72 82 100 100  100 100 100 88 

                  

9. 
9.A 68 66 87 84 96 100 75 84 77 87 100 100  100 100  87 

                  

Ø  jedn. 

predmet 
76 84 87 90 95 99 80 86 82 88 100 100 99 100 100 100 91 

 

 

 

 

 

 

 

e 3.) Výsledky externých meraní – Monitor 9 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika 

Ø  SR v %  

Matematika 

Ø triedy v %  

Slovenský 

jazyk             

Ø SR  v %  

Slovenský 

jazyk            

Ø triedy v %  

9. A 20 19 56,4 65,0 61,2 69,3 

       

Celkom 20 19 56,4 65,0 61,2 69,3 

 



 

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2012/2013 ( §2 ods.1 písm. f) 

    

 

Trieda Uplatňované učebné plány 

1.A ISCED 1 

1.B ISCED 1 

2.A ISCED 1 

2.B ISCED 1 

3.A ISCED 1 

4.A ISCED 1 

4.B ISCED 1 

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

      

Základná škola Počet Školský klub detí Počet Materská škola Počet 

zamestnanci ZŠ  27 zamestnanci ŠKD 7 zamestnanci  MŠ 17 

Z toho PZ* 21 Z toho PZ 6 Z toho PZ 11 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 21 - kvalifikovaní 6 - kvalifikovaní 11 

- nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie  - dopĺňajú si vzdelanie  - dopĺňajú si vzdelanie  

Z toho NZ** 6 Z toho NZ 1 Z toho NZ 6 

Z počtu NZ  Z počtu NZ  Z počtu NZ  

- školský psychológ***  - upratovačky 1 - upratovačky 4 

- špeciálny pedagóg      

- upratovačky 2 Školská kuchyňa a jed. 8   

- ostatní  3     

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ 
59 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
38 

 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

 

 

Pozn.: - z toho  na kratší prac. úväzok- kurič, záhradník  MŠ,  kurič, záhradník ZŠ, uprat.  MŠ, učiteľka, 

vychovávateľka 

 

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia (možno použiť tabuľku z Identifikačných údajov 

o škole) 
 

Meno a priezvisko Aprobácia 

Ing. Zuzana Salíniová  TECH-MAT 

PaedDr. Eva Fiamčíková  BIO-CHEM 

Mgr. Katarína Nehanská 1.st.ZŠ 

Trieda 
Uplatňované učebné plány 

5.A ISCED 2 

6.A ISCED 2 

7.A ISCED 2 

8.A ISCED 2 

9.A ISCED 2 



Mgr. Zdenka Petrovičová 1.st.ZŠ 

Mgr. Mária Pozorová 1.st.ZŠ 

Mgr. Veronika Mozová 1.st.ZŠ 

Ing. Alena Hlavová Anj 

Mgr. Ivana Škulecová SJL-DEJ 

Mgr. Andrea Ulbrichová 1. st.ZŠ, MD 

Mgr. Ľudmila Cyprichová SJL-VYV 

Mgr. Katarína Klamárová 1. st. ZŠ, Sj,MD 

Mgr.Jozef Malíšek MAT - FYZ 

Mgr. Dáša Čúzyová 1.st.ZŠ 

Mgr. Alena Skočeková MAT-BIO 

Mgr. Dana Havranová 1.st. ZŠ 

Mgr. Martin Križan MAT-OV-EV 

Mgr. Gabriela Medveďová 1.st. - NJ 

Mgr. Zuzana Zúborová SJL - VYV 

Oľga Kutková vychovávateľstvo 

Mgr. Eva Kořínková NAV-ANJ 

Mgr. Eva Čermáková 1,st. ZŠ 

Mgr. Iveta Turňová HUV , vych. 

Jana Pridalová vychovávateľstvo 

Lucia Stašíková vychovávateľstvo 

Mgr. Silvia Kováčová NEJ, vychovávateľstvo 

Mgr. Reinhard Siebenstich VYV 

Jana Petrovičová vychovávateľstvo 

Mgr. Lucia  Gedajová BIO - Obv 

 

 

 

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2012/2013 

 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

GEO 1 

TECH 1 

NEJ 1 
 

 

 

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

      ( uvádzať za školský rok 2014/2015) 

 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Vzdelávanie pre 

vedúcich prac.  
0 0 0 0 

Zvyšovanie 

kvalifikácie 
1 1 0 0 

 

 



i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i) (uvádzať 

aktivity školy – aktivity realizované z iniciatívy školy (napr. Dni otvorených dverí, Deň 

chleba, atď.  aktivity do ktorých sa škola zapojila (napr. Deň narcisov, Deň jablka, atď.) – tu 

neuvádzať projekty, tie uvádzať v ďalšej časti. 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 

Guláška Matematická olympiáda 

Svetlonos v spolupráci s MŠ Olympiáda anglického jazyka 

Mikuláš Olympiáda nemeckého jazyka 

Flóra a fauna Koliby Pytagoriáda 

Deň otvorených dverí ... 2x za rok Hviezdoslavov Kubín 

Tvorivé dielne Klokan 

Deň dobra Otvorenie Kult.leta 

Kurz korčuľovania Biblická olympiáda 

Lyžiarsky kurz Frisbee 

Kurz plávania Ľahká atletika 

Škola v prírode Správaj sa normálne 

Farebný týždeň Európa v škole 

Anglické dni Cezpoľný beh 

Nemecké dni Futbal 

Deň exkurzií Hokejbal 

Deň jablka Florbal 

Šarkaniáda Novomestský škovránok 

Besedy s účastníkmi odboja Challenge Day 

Besedy s veterinárom Deň narcisov 

Klobúková párty Dobrá novina 

Fašiangy v škole Deň detí MČ BA NM 

EKOdni jarné, jesenné Šaliansky Maťko 

Veľkonočný bazár Deň dobrovoľníkov 

Vianočné trhy Šarkaniáda MČ BA NM 

 

 

Ďalšie informácie: Účasťou žiakov na uvedených aktivitách žiaci získavajú nielen telesnú 

zdatnosť, ale aj pocit spolupatričnosti a hrdosti, nadväzujú nové priateľstva, čím je 

podporovaný vo veľkej miere duch  rodinnej školy. Na akciách organizovaných školou sa  

vo veľkom počte zúčastňovali rodičia a spolupracovali taktiež na ich príprave. 

 

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie v medzinárodných 

súťažiach 
regionál

ne kolo 

krajské 

kolo 

celoslovenské 

kolo 
názov súťaže umiestnenie 

Dejepisná olympiáda 2.,4.m      

Biblická olympiáda 4.m. 

 

6.m.    

Súťaž mladých 

fotografov 

  1.m   



Olympiáda 

v nemeckom jazyku 

4.m     

Olympiáda v anglickom 

jazyku 

5.m     

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

 

 

Názov projektu Termín začatie 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Zdravá škola 2000  certifikát 

Infovek 2003  certifikát 

Dobrá novina 2009   

Modrá škola 2010   

BUBO 2010  certifikát 

Správaj sa normálne 2011   

Kolibská olympiáda  2014   

Zdravo s vareškou  2017   

 

 

 

 

k) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)   

 

 Z dôvodu záujmu rodičov a detí nám opäť chýbali triedy, taktiež nemáme možnosť 

prevádzkovať odborné učebne, napr,. na výučbu chémie, fyziky,....  Na základe uvedeného 

sme požiadali našu MČ o dostavbu dvoch tried v podkrovných priestoroch Domčeka, ktoré  

v nevyhovujúcom stave. Škola je  v dostatočnej miere  vybavená výpočtovou technikou.  

 

 

 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

ods. 1 písm. m). (viď príloha: ID protokolu: HLULIJWTZE) 
 

 

m) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).   
 

Hlavné úlohy v školskom roku 2016/2017 :  

 Pokračovali sme  v plnení projektov Infovek, Zdravá škola a Otvorená škola  a aktívne sa 

zúčastňovali  na príprave a realizácii nových projektov (viď bod j) 

 Podporovali sme  vzdelávanie zamestnancov (osvedčenia, kredity) 

 naďalej sme sa snažili skvalitniť spoluprácu s inými inštitúciami (škola úzko 

spolupracovala aj s Domom kultúry na Vajnorskej ulici, s Knižnicou na Jeséniovej a 

Pionierskej ulici, s Klubom dôchodcov na Jeséniovej ulici a na Stromovej ulici, s 



Červeným krížom, s políciou na Jahodovej ulici, so Zväzom protifašistických 

bojovníkov, Hydrometeorologickým ústavom, v  rámci spolupráce s rodičmi sme 

uskutočnili : Slávnosť tekvíc, Dni otvorených dverí; vianočné besiedky, Deň matiek, 

Guláška, na ktorých sa veľmi radi zúčastňovali nielen deti, ale aj rodičia. Naše aktivity 

sme prezentovali aj prostredníctvom Hlasu Nového Mesta,  v televíziách   JOJ a  BA. aj v 

oblasti sponzorstva), 

 v materiálnej oblasti sa zamerali na získanie nových učebných priestorov, boli 

v spolupráci s MČ BA NM dobudované formou nadstavbz Domčeka 

 podporili sme zvyšovanie  jazykových kompetencií žiakov prostredníctvom „native – 

lektora“ formou konveryačných skupín 

 venovali sme zvýšenú  pozornosť adaptácii žiakov prvého ročníka, 

 zodpovedne sme pripravili žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku na celoplošné 

testovanie deviatakov a na prijímacie pohovory na SŠ, 

 podporovali sme žiakov vo vydávaní časopisu Kolibáčik, 

 škola naďalej umožnila žiakom navštevovať množstvo záujmových útvarov,,  

 zamerali sme sa aj  na rozvíjanie finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov, úlohe bola 

venovaná mimoriadna pozornosť počas celého školského roku, žiaci sa zúčastnili akcií 

poriadaných našou MČ: Číta každý žiak, žiaci pravidelne navštevovali pobočku KBANM 

Jeséniova, zúčastňovali sa knižničných akcií. 

 v materiálnej oblasti sme  obnovili 3 učebne, školskú kuchyňu, previedli sme nákup 

učebných pomôcok, rozšírili sme telocvičňu v prírode  

 naďalej sa škola aktívne podieľala na zvyšovaní digitálnej zručnosti žiakov, ktorí 

využívali počas celého školského roku digitálnu a výpočtovú techniku nielen na hodinách 

informatiky, ale aj na ostatných predmetoch (tvorba prezentácií, tabuliek, výpočtov podľa 

vzorcov, referátov,...), v každej triede sú nainštalované dataprojektory s príslušenstvom, 

máme osadené tri interaktívne tabule. 

 

n) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             

1 písm.)  

 

SILNÉ STRÁNKY 

 vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

 individuálny prístup k žiakom so 

ŠVVP 

 typ rodinnej školy – rodinná 

atmosféra 

 výučba v prírode – 3 x Letná lesná 

trieda 

 zriadenie veľkého počtu záujmových 

útvarov 

 výučba dvoch cudzích jazykov od 

1.ročníka 

 výučba hry na flautu na 1.stupni 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatočné ohodnotenie pedagog. 

zamestnancov 

 nedostatok jazykových učební 

a odborných učební 

 nedostatočné priestorové kapacity 

školskej kuchyne a jedálne 

 

 

 

 

 

 



 

o)  ČINNOSŤ MATERSKEJ ŠKOLY: 

 

1. Projekty : 

 Projekt Škola podporujúca zdravie 

    Práca s Lego –dacta učebňou  

    BUBO 

    KIDS-smart 

    Bezpečnosť pre predškoláka 

    Stretnutie s knižnou kráľovnou 

 
 

2. Záujmová činnosť: 

 Oboznamovanie sa s cudzím jazykom.  

 Korčuľovanie 

 Plávanie 

 Turistické vychádzky do lesoparku 

 Divadelné predstavenia 

 Výtvarná súťaž 

 

3. Akcie : 

 Karneval s vlastnoručne vyrobenými maskami bez rodičov 

    Environmentálna výchova - zvieratá vodné, poľné, poníky, lesné 

    Divadelné predstavenie  

    Záhradná slávnosť   

    Svetlonos – vyrezávanie tekvíc a dotváranie s rodičmi 

    Vianočné posedenie s Mikulášom a program pre rodičov 

    Vítanie jari 

    Škola v prírode 

    Hľadanie pokladu 
 

 Úlohy výchovno-vzdelávacej činnosti sme splnili,  do diania v MŠ sme celoročne 

zapojili rodičov.. Pri práci s deťmi sme uplatňovali variabilné metódy práce, prihliadali sme 

na vekové osobitosti detí. Zdravie sme utužovali aj v Škole v prírode na Dobrej vode. Aktívne 

sme sa zúčastňovali všetkých akcií usporiadaných ZŠ. Výsledky našej práce sme predstavili 

rodičom a priateľom našej MŠ na Záhradnej slávnosti, kde deti predstavili zručnosti a radosť 

z toho, čo sa naučili za celý rok v MŠ.  

  
 

Úlohy do nového školského roku 2017/2018: 

 

 Pokračovať v začatom projekte jednotlivých tried, ktoré sú heterogénne a v ich 

zameraní 

 Zúčastňovať sa ponúkaných školení zo strany MC mesta Bratislavy  

 Uskutočňovať aktivity: korčuľovanie, gymnastika, plávanie , ŠvP  

 Využívať počítačový program Young-explorer dodaný firmou IBM, ktorý je zameraný 

na predškolský vek a je  súčasťou výchovno-vzdelávacej práce   

 V spolupraci s MČ dokončiť zateplenie budovy MŠ 

 Naďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu ZŠ a MŠ 



 Spolupracovať s SČK a Klubom dôchodcov na Kolibe 

 Pokračovať v projekte BUBO 

 Hľadať ďalšie možnosti na zlepšenie spolupráce s rodičmi, vtiahnuť ešte viac rodičov 

do diania v MŠ 

 Venovať zvýšenú pozornosť rozvoju predčitateľskej a literárnej gramotnosti u detí 

našej MŠ, aj v spolupráci s Knižnicou na Kolibe 

 

 

II. Ďalšie informácie o škole : 

 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú dodržiavané v zmysle platných 

predpisov. ( § 2 ods. 2 písm. a) 

 

 

b) Voľno-časové aktivity školy: 

1. Novinársky krúžok -   činnosť  krúžku je zameraná na tvorbu školského časopisu 

„Kolibáčik“ 

2. Keramický krúžok, v ktorom žiaci nadobúdajú zručnosti z tradičnej remeselnej 

výroby. 

3. Roztlieskavačky - reprezentujú školu na športových a kultúrnych podujatiach 

v rámci Bratislavy.  

4. Veda nás baví 

5. Hokejbal – jeho činnosť je zameraná na všeobecnú prípravu mladých 

hokejbalistov (v spolupráci so spolkom Bratislavský Fénix)  

6. Futbal – tréningov sa zúčastňujú  žiaci 1.stupňa. 

7. Tanečná príprava – zameraná na balet a moderný tanec 

8. Fotografický krúžok – krúžok vedie profesionálny fotograf, deti v súťažiach       

získali mnoho  odcenení, aj v rámci Slovenska. 

9. Výtvarný krúžok – je zameraný na umelecké stvárnenie reality, žiaci tu 

používajú rôzne techniky a materiály. 

10. Dramatická a umelecká tvorba - členovia reprezentujú školu na rôznych 

spoločenských podujatiach. 

11. Cyklistický krúžok 

12. Badmintonový krúžok 

13. Spoločenské hry 

14. Počítačový krúžok – žiaci 1.stupňa sa zdokonaľujú vo vedomostiach získaných 

na hodinách informatiky . 

15. Ľudové tance – ľudový súbor Kolibáčik 

16. Matematické cvičenia - sú určené pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka.  

17. Pravopisné cvičenia – sú taktiež určené predovšetkým pre žiakov ôsmeho 

a deviateho  ročníka. 

18. Wattenglish Slovakia – angličtina s „nativelektorom“ 

V rámci poobedňajšej činnosti žiaci navštevujú kurz plávania a korčuľovania.  

 Nakoľko sa škola nachádza  na bratislavskej Kolibe – sme „Zdravá škola“, dávame 

dôraz na aktívny , každodenný pobyt  detí na čerstvom vzduchu. 



 Školský klub detí je pre žiakov otvorený od 6,30 do 17,30 hod. V spolupráci 

s učiteľmi 1. stupňa v rámci svojej činnosti vypracovávajú domáce úlohy a individuálne 

pristupujú k žiakom pri riešení problémových úloh, venujú sa kreatívnym činnostiam a pod.. 

 

 

c) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú: 

 

Spolupráca s rodičmi: 

  

 Škola dlhodobo úzko spolupracuje s rodičmi našich žiakov. V minulom školskom roku 

sme za pomoci rodičov  uskutočnili  revitalizáciu spoločných priestorov – projekt 

MINIMÚZEUM a materiálne bola doplnená aj interaktívna zóna  Na škole prebieha zber 

papiera, takto získané financie sme použili na nákup odmien pre žiakov za súťaže 

a výchovno-vzdelávacie výsledky. ZRŠ prispelo na činnosť krúžkov materiálnou formou, 

zakúpilo aj učebné pomôcky. Spolupráca sa netýka len materiálnej stránky, ale aj iných 

oblastí,  ako sú spoločné akcie (Svetlonos, Vianočné besiedky, Deň matiek, Rozlúčka 

s deviatakmi, Guláška...). 

 

Spolupráca  s  mestskou  časťou : 

 Pod gesciou MČ NM bola zrealizovaná nadstavba Domčeka, čím ZŠ získala dve nové 

triedy a kanceláriu/kabinet. 

 Ako v minulom roku, tak aj v tomto školskom roku sme privítali akcie poriadané 

našou mestskou časťou. Medzi vydarené akcie patrili: Novomestský slávik, Otvorenie 

Kultúrneho leta na Kuchajde. 

 

Spolupráca  s  inými  inštitúciami : 

 

 Škola úzko spolupracuje s klubmi dôchodcov. Každoročne zabezpečujeme kultúrne 

programy v rámci ich činnosti. Na vysokej úrovni je naša spolupráca s  Knižnicou BA NM. 

Žiaci našej školy sa aktívne zúčastňujú podujatí, napr.  na krstoch nových kníh detských 

slovenských autorov, na besedách so spisovateľmi, naši žiaci sa zúčastnili akcie „Noc 

v knižnici“. Samozrejmosťou sú pravidelné návštevy žiakov za účelom vypožičiavania kníh 

v miestnej pobočke knižnice na Jeséniovej ulici. Spolupracujeme s Červeným krížom, 

s Klubom zdravotne ťažko postihnutých, s políciou na Jahodovej ulici, so Zväzom 

protifašistických bojovníkov, Hydrometeorologickým ústavom, so Slobodou zvierat... 

 Všetky aktivity školy sú zviditeľnené prostredníctvom Bratislavskej TV,  JOJ a našej 

webovej  stránky : www. zsjeseniovaba.edu.sk. 

 

d) Východiská  pre  budúci  školský  rok : 

 pokračovať v plnení projektov Infovek, Zdravá škola, Otvorená škola, aktívne sa 

zúčastňovať na príprave a realizácii nových projektov 

 podporovať vzdelávanie zamestnancov 

 naďalej skvalitňovať spoluprácu s inými inštitúciami aj v oblasti sponzorstva 



 podporovať zvyšovanie jazykových kompetencií žiakov prostredníctvom „native-

lektorov AJ“ počas konverzačných skupín a  „Anglického klubu“ 

 uskutočniť „Nemecké dni“ za účelom zvýšenia jazykových kompetencií z NJ 

 venovať pozornosť adaptácii žiakov prvého ročníka 

 zodpovedne pripraviť žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku na celoplošné 

testovanie deviatakov a na prijímacie pohovory na SŠ 

 podporovať žiakov vo vydávaní časopisu Kolibáčik 

 naďalej podporovať širokospektrálnu činnosť záujmových útvarov 

 zamerať sa na rozvíjanie finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov 

 v rámci projektu Minimúzeum plánujeme zrealizovať tzv „Náučný chodník histórie 

školy“. 

 v materiálnej oblasti sa zamerať na realizáciu výstavby novej, plnohodnotnej 

telocvične  v areáli školy, obnovu učební, nákup učebných pomôcok, zakúpenie nových 

edukačných programov, ďalšie rozšírenie telocvične v prírode, dokončiť výmenu zvyšných 

starých okien, previesť obnovu asfaltových plôch v priestoroch areálu školy 

 naďalej pracovať na zintenzívnení vzájomných vzťahov ZŠ a MŠ. 

 

 

 

V Bratislave,  


