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Vypracovala                                           Mgr. Milena Partelová 

 

 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. zo 18. 12.2020  o štruktúre 

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

a školských zariadení. 

2. Koncepcia školy na roky 2017/2022 

3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 

4. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ, Sibírska 39 v Bratislave 

5. Zákona o ochrane osobných údajov 

6. Vyhodnotenia projektov, záverov pedagogických rád, pracovných porád,  

vyhodnotenia plnenia plánov práce koordinátorov školy, metodických združení, 

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

Základnej školy s materskou školou na Sibírskej ulici č. 39 v Bratislave 

 za školský rok 2020/2021. 

 

I. 

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

 

1. Názov školy:        Základná škola s materskou školou 

2. Adresa školy:       Sibírska 39, 831 02 Bratislava 

3. Telefónne číslo:         02/44253786                                       faxové číslo: 02/44253786 

4. Internetová adresa:    www.sibirska.sk     Elektron. chránka: E0006563032               

                                      e-mailová adresa: sibirska@sibirska.sk 

5. Zriaďovateľ:              Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava 

 

 Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Milena Partelová riaditeľ školy 

PaeDr. Marta Kolčáková zástupca riaditeľa školy  

Mgr. Katarína Kleinová zástupca riaditeľa školy EP, Legerského 

Mgr. Anna Mračková zástupca riaditeľa školy EP, Pionierska 

Mgr. Ivica Podphradská Zástupca riaditeľa školy EP, Šuňavcova 

Lenka Šofrancová vedúca hospodársko-správneho úseku 

 Dušan Filipovič vedúci školskej jedálne 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy : (§ 2ods. 1 písm. c) 

 

 Údaje o rade školy: 

Rada školy pri ZŠ s MŠ, Sibírska 39 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 po voľbách z decembra 2019. Ustanovujúca 

schôdza novej Rady školy sa uskutočnila 30.1.2020. 

 

Členovia rady školy: 

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

1. Renáta Bullová  pedagogických zamestnancov    

2. Veronika Veisová  pedagogických zamestnancov    

3. Marianna Mašátová  zriaďovateľa 

4. Pavol Galamboš  zriaďovateľa 

5. Andrej Šušoliak predseda rodičov  

6. Pavol Troijak  zriaďovateľa 

7. Karolína Belás  rodičov  

8. Katarína Sáraszová   rodičov  

9. Jana Polnischová  rodičov MŠ 

10. Lenka Šofrancová  nepedagogických zamestnancov 

11. Martin Lovich  zriaďovateľa 
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+ za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaný za 

zriaďovateľa, delegovaný zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní 

 

 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021: 

V školskom roku 2020/2021 zasadala Rada školy 3x. Zasadanie bolo v začiatkom septembra, 

v decembri a z dôvodu uzatvorenia školy pre Covid 19 sa ďalšia schôdza  uskutočnila až 

v júni 2021. Na jednotlivých zasadnutiach boli prerokované  predložené materiály týkajúce sa 

práce školy: 

      -    Výročná správa RŠ   

- Záverečná správa za školský rok 2020/2021 

- Rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2020 

- Návrh rozpočtu školy 

- Plnenie rozpočtu školy 

- Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2020/2021 

- Vzdelávací program školy 

- Výchovný program školských zariadení 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov 

- Návrh plánu činnosti Rady školy  

- Projekty školy, granty 

- Výsledky kontrol v organizácii 

- Informácia o investičných zámeroch 

- Prebiehajúce a pripravované nájmy školy 

Rada školy je poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a 

záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti 

výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti 

školy, školského zariadenia, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych 

krajov z pohľadu školskej problematiky. 

Na svoje zasadnutia prizývajú pravidelne riaditeľku školy, vyjadrujú sa ku koncepčným 

zámerom rozvoja školy, k návrhom na racionalizačné opatrenia, k návrhom rozpočtu školy, 

k plánu práce školy, oboznamujú sa s výsledkami kontrol uskutočnených v organizácii. 

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy: 

Prehľad   poradných orgánov riaditeľa školy: 

Rada riaditeľa je zložená z vedúcich funkcionárov školy. Členmi sú RŠ, ZRŠ pre MŠ, ZRŠ 

pre ZŠ a ŠKD a vedúca hospodársko-správneho úseku. 

Na zasadnutia sú okrem vedúcich zamestnancov  na ňu prizvaní: vedúca/vedúci ŠJ, výchovný 

poradca, vedúci MZ a PK, školský psychológ, sociálny pedagóg školský špeciálny pedagóg, 

administratívny zamestnanec, školník prípadne iní ostatní zamestnanci. 

Predmetové komisie 

Metodické združenie pre I. stupeň 

Metodické združenie pre ŠKD 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov 

Predmetová komisia  humanitných predmetov 

Výchovná komisia 

Stravovacia komisia 

Inventarizačná komisia 
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Skartačná komisia 

Škodová komisia 

           Plány práce poradných orgánov riaditeľa školy vychádzajú z POP a potrieb školy. 

Členovia metodických združení a predmetových komisií sa spoločne stretávajú, aby priebežne 

riešili úlohy vychádzajúce z plánu práce školy. Na zasadnutí pedagogickej rady v čase 

polročnej a koncoročnej klasifikácie vedúci MZ a PK informujú o svojej činnosti ostatných 

členov pedagogického zboru, analyzujú sa výchovno-vzdelávacie výsledky za jednotlivé 

predmety a prijímajú sa efektívne opatrenia na zlepšenie. 

 

Údaje o žiakoch školy za školský rok 2020/2021 (§ 2 ods. 1 písm. d) 

    Triedy sa zriaďujú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Nižší počet žiakov 

v 9. ročníku bol zapríčinený najmä  prijatím žiakov na osemročné gymnáziá. Počty detí na 

prvom stupni školy sa neustále zvyšujú. 

   V organizácii vyučovania (začiatok a koniec vyučovania) sú zohľadnené objektívne 

prekážky. Rozvrh hodín bol zostavený podľa kvalifikovanosti a odbornosti pedagogického 

zboru, priestorových možností školy, odborných učební (rovnomerné rozdelenie záťaže 

a oddychu žiakov počas dňa). Škola zabezpečuje pitný režim a zdravú stravu v školskej 

jedálni (obed). 

Základná škola 

R o č n í k 
Počet tried Počet žiakov 

1. 3     55 

2. 3     55 

3 3     59 

4. 2     44 

5. 2 38 

6. 2 39 

7. 2 47 

8. 1 26 

9. 1 16 

Spolu 19 379 

 
MŠ, Legerského 

4 87 

  MŠ, Pionierska 4 84 

  MŠ, Šuňavcova 4 88 

Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancoch 

školy 2020/2021 (§ 2 ods. 4 písm. e) 
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§ 2 ods. 4 e 

 Základná 
škola 

EP MŠ (Legerského, 
Pionierska, 
Šuňavcova ) 

Počet pedagogických 
zamestnancov- učiteľ 

22 24 

Počet pedagogických 
zamestnancov- 
vychovávateľ 

8 0 

Počet asistentov učiteľa 3 0 

Počet asistentov učiteľa – 
POP II 

3 0 

Školský špeciálny pedagóg 1 0 

Odborní zamestnanci 2 0 

Zamestnanci školskej 
jedálne 

8 3 

Ostatní zamestnanci 5 8 
 

( § 2 ods. 4 písmeno f ) 

Dopĺňanie kvalifikácie: 1 za ŠKD, 1 za MŠ 

 

(§ 2 ods. 4 písmeno g ) informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského 

zariadenia na verejnosti 

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

Neformálna spolupráca s rodičmi Aktivity školských koordinátorov 

Lyž. kurzy a Švp. pre COVID sa neuskutočnili Titul fakultná škola 

Vianočné trhy formou online Z dôvodu Covid 19 sa veľa plánovaných akcií 

Vystúpenia žiakov v Dennom centre pre seniorov neuskutočnilo 

Podpora činnosti detského parlamentu  

Školské výlety ..pre COVID obmedzene  

Spolupráca s našimi tromi MŠ  

Exkurzie –z dôvodu COVID  obmedzene  

Uverejňovanie článkov v novinách Nového Mesta  

 

(§ 2 ods. 4 písmeno h) informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Názov projektu Výsledky 

 

 Pomáhajúce profesie v edukácií detí a 

žiakov II 

Práca podporného tímu 

a asistentov učiteľa na škole 

Postavme naše mesto na nohy Dobrovoľnícke aktivity 

Deti pre Bratislavu Ochrana vody 

Projekt ENTER micro:bit 

Rajo Mliečny program 

Boni Frukti Ovocie do škôl 

 

 

(§ 2 ods. 4 písmeno i ) informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení 
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Neuskutočnila sa kontrola ŠŠI 

 

(§ 2 ods. 4 písmeno j) informácie o priestorových podmienkach a materiálno – 

technických podmienkach školy alebo školského zariadenia 

1. vybudovanie odborných učební – z dôvodu prenájmu 5 tried sa vybudovali 

viacúčelové odborné učebne (FYZ-INF-ANJ, CHE-BIO, ANJ-HUV, ANJ-NBV), 

dokončilo sa vybudovanie polytechnickej učebne z projektu 

2. vymaľovanie chodieb a vestibulov – sme realizovali postupne a aj svojpomocne 

3. prepojenie internetu do tried  cez edunet   nedosahuje požadované prepojenie.  

snažíme sa prekonať prekážky v hrubých stenách zapájaním tried  cez káble, nielen 

WIFI      

4. V  telocvičniach sa prerobili šatne a toalety, vzhľadom na finančnú podporu 

Ministerstva školstva, vedy a výskumu a zriaďovateľa. 

5. vybavenie triedy novými lavicami a stoličkami - triedy sú postupne  vybavené (z 

darov a z rozpočtu školy), 

6. zrealizovalo sa zateplenie a fasáda nad vchodom po  oprave striešky. 

7. uskutočnila soprva regulácie radiátoro v budovách materských škôl na Legerského 

a Šuňavcovej ulici 

       začala sa príprava regulácie tepla v základnej škole, ktorá by mala vyriešiť vysoké  

       náklady na kúrenie 

 

(§ 2 ods. 4 písmeno k) 

SILNÉ STRÁNKY 

  odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

 zvyšovanie počtu žiakov školy 

 individuálna integrácia žiakov so 

ŠVVP 

 zapájanie sa do projektov 

 riadenie školy, 

 ponuka voľnočasových aktivít, 

krúžkov, 

 preventívne činnosti 

a starostlivosť o žiakov so 

špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, 

 systém výchovného poradenstva, 

 uplatnenie a úspešnosť 

absolventov 

 podpora vzdelávania 

pedagogických zamestnancov, 

 odbornosť vyučovania na 1. 

stupni, 

 výchovno-vzdelávaciu činnosť 

ŠKD, 

 ponuka výučby netradičných 

jazykov 

 priestorové podmienky, 

 spolupráca s občanmi v  rôznych 

aktivitách 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 nedostatočné ohodnotenie 

pedagog. zamestnancov 

 znižovanie počtu žiakov v 8. 

ročníku z dôvodu prijímania na 5 

ročné gymnáziá 

 množstvo potrieb v oblasti opráv 

a rekonštrukcií 

 t.č. prezentácia a propagácia školy  
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dobrej úrovni: 

 podmienky výchovy a vzdelávania 

Kľúčové pozitívne stránky školy: 

 realizácia projektov, 

 realizácia koncepčných zámerov, 

 aktivity školy s významným 

vplyvom na výchovno-vzdelávací 

proces 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 

 výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 

technológií 

 výborná práca s talentovanými 

žiakmi 

 usmerňovanie hodnotovej 

orientácie žiakov a rodičov 

RIZIKÁ 

 rastúci počet detí s poruchami 

učenia a správania 

 zhoršovanie technického stavu 

školy 

 

 

 

 

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 

písm 2 a, b ..3 a..e) 

Materská škola, Legerského ...0 detí so špec. vých.-vzdel. potrebami, počet prijatých 29 

Materská škola, Pionierska.....0 detí so špec. vých.-vzdel. potrebami, počet prijatých   27 

Materská škola, Šuňavcova ....0 detí so špec. vých.-vzdel. potrebami, počet prijatých   20 

 

3a) počet žiakov so špeciálnymi- výchovno vzdelávacími potrebami: 16 žiakov 

3b) počet zapísaných žiakov do prvého ročníka: 110 prihlášok 

3c) počet žiakov, ktorí si podali prihlášku na strednú školu: 28 žiakov 

       

3d) počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole: 21 žiakov 

3e) výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Trieda ANJ AJH BIO BLOK DEJ ETV FYZ GEG HUV CHE INV INF MAC MAT NBV 

II.A 1                         1,11   

II.B 1                         1,06   

II.C 1,21                         1,21   

III.A 1,19                         1,13   

III.B 1,1                         1,14   

III.C 1,05                         1,4   

IV.A 1,15                         1,25   

IV.B 1                         1,19   

V.B 1,79   1,95   1,53     1,42           2,16   

V.A 1   1,44   1,17     1,06           1   

VI.A 1,12   1,47   1,59   1,24 1           2,06   

VI.B 1,05   1,79   1,95   1,42 1,47           2   

VII.A 1,18   2,18   1,91   1,73 1,5   2,41       2,27   

VII.B 1,29   1,67   1,67   1,29 1,25   1,58       1,75   

VIII.B 1,54   1,42   1,38   1,46 1,12   1,88       1,65   



 9 

IX.A 1,13   1,19   1,88   1,19 1,06   1,06       1,88   

I.A                               

I.B                               

I.C                               

 

Trieda NEJ OBN OBV PRV MŠ PDA PRU RŠF SJL Spr TECH TSV TSV VLA VYV 

I.A          1      

I.B          1      

I.C          1      

II.A             1   1,11 1           

II.B             1   1,18 1           

II.C             1,11   1,26 1           

III.A           1,31     1,19 1       1,25   

III.B           1,14     1,19 1       1,14   

III.C           1     1,3 1       1,2   

IV.A           1     1,2 1       1,2   

IV.B           1,24     1,24 1       1,43   

V.B                 2 1           

V.A                 1,28 1           

VI.A   1             1,88 1           

VI.B   1,11             2,05 1           

VII.A   1,27             2,27 1           

VII.B   1             1,83 1           

VIII.B   1             1,73 1           

IX.A   1             2,06 1           

žiaci prvých ročníkov- slovné hodnotenie 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

II.A 18 18 0 0 

II.B 18 18 0 0 

II.C 19 19 0 0 

III.A 17 16 0 1 

III.B 21 21 0 0 

III.C 21 20 0 1 

IV.A 22 20 0 2 

IV.B 22 21 0 1 

V.B 20 19 0 1 

V.A 18 18 0 0 

VI.A 19 17 0 2 

VI.B 20 19 0 1 

VII.A 22 22 0 0 
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VII.B 25 25 0 0 

VIII.B 26 26 0 0 

IX.A 16 16 0 0 

I.A 18 18 0 0 

I.B 19 19 0 0 

I.C 18 18 0 0 

neklasifikovaní žiaci - žiaci v zahraničí 

 

 

Vyhodnotenie činnosti MZ 1. stupňa 

MZ zabezpečovalo plnenie výchovno-vzdelávacích úloh v predmetoch SJL, MAT, ANJ, 

PDA, VLA, VYV, PRV, HUV, TSV, ETV, INV 

1.HLAVNÝ CIEĽ, ÚLOHY, PLNENIE, OPATRENIA 

Zvyšovali sme úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu rozširovaním a zdokonaľovaním 

kompetencií žiakov. Žiaci priebežne počas celého roka uplatňovali v rámci jednotlivých 

predmetov svoje získané vedomosti, zručnosti, schopnosti v praktických činnostiach a 

projektoch.  

 v 1.- 4. ročníku sme postupovali podľa inovovaného ŠVP, ŠkVP, učebných osnov, 

metodických usmernení, tematických výchovno-vzdelávacích plánov v jednotlivých 

predmetoch  

 počas celého školského roka sme prepájali učenie sa žiakov so životom, rozvíjali sme 

kompetencie žiakov dané inovovaným ŠVP a ŠkVP  

 pri hodnotení sme postupovali podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov a pre hodnotenie žiakov so špeciálnymi pedagogicko-psychologickými potrebami 

 priebežne sme plnili úlohy vyplývajúce z Plánu práce školy, Plánu mesačných úloh, Plánu 

práce MZ, Pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR  

 celoročne sme využívali prvky progresívnych metód vo výchove a vzdelávaní a dostupné 

IKT 

Plnenie špecifických cieľov: 

I. Realizácia ŠkVP ISCED 1 

1. Výchovu a vzdelávanie žiakov v 1.- 4. ročníku ZŠ sme uskutočňovali podľa inovovaného 

ŠVP a ŠkVP  

 Povinný obsah vzdelávania v jednotlivých predmetoch sa nám podarilo dodržať vo všetkých 

ročníkoch aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou COVID 19. 

 Pri začlenených žiakoch sme postupovali podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích 

plánov, spolupracovali sme s podporným tímom školy a asistentami učiteľa. 

 Učitelia zaznamenávali do elektronickej triednej knihy učivo podľa TVVP. 

 

 

II. Rozvoj bazálnej a funkčnej gramotnosti žiakov  
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Úlohy a ich plnenie:  

1. Osvojiť si a zdokonaľovať techniku písania bolo prioritou predovšetkým vyučovania v 1.-

2.ročníku  

 Uskutočnili sme rôzne typy nácvičných diktátov (po zrakovej a sluchovej príprave, 

autodiktát, komentovaný, tvorivý, výberový, obrázkový).  

 Vo vyšších ročníkoch sme pozornosť venovali hlavne spätnej sebakontrole žiakov pri 

písanía a tvorivému písaniu.  

 Kontrolná činnosť vedúcej MZ bola zameraná na priebežnú kontrolu písomných prác a na 

pravopisnú správnosť písomných prejavov.  

 Závery: vyučujúci dodržiavali pri oprave písomných prác a diktátov dohodnutú stupnicu 

hodnotenia.  

 S cieľom motivácie a kladného hodnotenia žiakov sme urobili výstavky najkrajších 

projektov na chodbách. 

 Tvorivé písanie sme zavádzali do vyučovania integráciou predmetov SJL, PDA, PPR, VLA, 

VYV, INV, ale aj prezentáciami projektov z mimoškolskej činnosti žiakov.  

 Mnohé články v čítankách ponúkli žiakom priestor na dokončenie príbehov podľa vlastnej 

fantázie.  

2. Osvojiť si techniku čítania, posilňovať čitateľskú gramotnosť  

 Prostredníctvom rôznych spôsobov čítania sme u žiakov upevňovali techniku čítania 

nácvikom správnej artikulácie, prirodzenej intonácie a plynulého čítania s porozumením.  

 Počas celého školského roka sme žiakov viedli nielen k čítaniu s porozumením, ale aj k 

počúvaniu s porozumením, nakoľko pri ústnych odpovediach na otázky žiaci často odbiehajú 

od témy, prípadne odpovedajú len jednoslovne.  

 Žiaci si vyskúšali hlasné i tiché čítanie, čítanie vo dvojiciach i skupinové čítanie, kruhové 

čítanie, samostatné čítanie s následným riešením otázok súvisiacich s textom, triedne súťaže v 

čítaní.  

 Séria učebníc Šlabikár, Čítanka, Mimočítankové čítanie, časopisy poskytli žiakom 

dostatočný priestor na vyhľadávanie a spracovanie informácií z tlačeného a písaného textu a 

ich následné využitie pri riešení rôznych situácií každodenného života.  

 Žiaci v niektorých triedach si zaviedli čitateľské denníky, spracúvali krátke texty s 

následnou ilustráciou a prezentáciou. Prezentáciou prečítaných kníh rozvíjali nielen vlastné 

komunikačné a prezentačné zručnosti, ale aj vzbudzovali záujem u žiakov, ktorí čítajú menej.  

3. Uskutočniť interné testovanie žiakov v 3. – 4. ročníku prostredníctvom výstupných 

písomných prác v predmetoch SJL a MAT.  

 Počas celého polroka sme žiakov priebežne pripravovali na preukázanie získaných 

vedomostí, schopností a zručností prostredníctvom rôznych cvičení, problémových úloh, 

prácou so súvislými a nesúvislými textami, s otvorenými a uzavretými otázkami, s aplikáciou 

osvojených javov a dedukciou vedomostí. Prácu v druhom polroku prerušila mimoriadna 

situácia v dôsledku COVID 19. Z tohoto dôvodu sa nerealizovali výstupné písomné práce. 

4. Rozvíjať u žiakov zručnosti v predmete matematika zadávaním zaujímavých úloh, 

príkladov, hlavolamov a podnecovaním žiakov k účasti na matematických súťažiach (Maksík, 

Pytagoriáda). 
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 Pomocou pracovných listov sme viedli žiakov k samostatnosti pri plnení úloh bez pomoci 

učiteľa, k práci vo dvojici a skupinovej práci zadávaním úloh rôznej obtiažnosti.  

 Na hodinách geometrie sme žiakov viedli k presnosti a priestorovej predstavivosti. 

 

III. Rozvoj počítačovej gramotnosti žiakov  

Úlohy a ich plnenie:  

1. Prostredníctvom predmetu informatická výchova v 3.- 4.ročníku žiaci získali základné 

vedomosti a zručnosti pri práci s textom, grafikou a internetom.  

 Dostupnosť PC, tabletov a mobilov, rovnako ako možnosť pripojenia sa na internet 

umožňuje žiakom rýchlym tempom nadobúdať vedomosti a zručnosti v tejto oblasti.  

 Zvýšenú pozornosť sme venovali ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využili sme 

stránky k bezpečnému používaniu internetu /bezpecnenainternete.sk, zodpovedne.sk.  

 Využili sme dostupné informačno-komunikačné technológie (počítače, notebooky, 

interaktívne tabule, dataprojektor, reproduktory v kmeňových triedach a v PC učebniach) vo 

vyučovaní rôznych predmetov.  

 Dostupné informačno-komunikačné technológie využívali vyučujúci vo všetkých 

kmeňových učebniach, v ktorých boli k dispozícii. V prípade potreby sa vyučujúci so žiakmi 

presťahoval do triedy s IKT.  

 Počas prerušenia školskej dochádzky v dôsledku pandémie COVID 19 žiaci zdokonaľovali 

svoje počítačové zručnosti orientovaním sa a ovládaním platformy Microsoft Teams. 

 

IV. Hodnotenie 

Počas pandémie COVID 19 učitelia hodnotili žiakov kladne, povzbudzovali ich a vo zvýšenej 

miere chválili, pretože podmienky na učenie sa z domu boli neštandardné. 

 V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné 

písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho 

programu. 

 Učiteľ poskytoval žiakom slovnú spätnú väzbu vo forme hodnotenia výkonu. 

 V 1. ročníkoch sa hodnotenie realizovalo formou slovného hodnotenia. 

Bližšie v Správe o priebehu výučby a hodnotenia na 1. stupni. (Príloha 2) 

 
 

V. Zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov  

1.Učitelia anglického jazyka uplatňovali obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie 

(CLIL) v rámci medzipredmetových vzťahov. 

2. Počas celého školského roka prebiehala vzájomná výmena poznatkov a skúseností z 

využívania prvkov progresívnych metód vo výchove a vzdelávaní medzi učiteľmi všetkých 

ročníkov. 

 

Závery z plnenia cieľov:  
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1. Aj naďalej rozširovať a zdokonaľovať kompetencie žiakov v praktických činnostiach 

každodenného života integráciou povinného obsahu jednotlivých predmetov.  

2. Využívať na vyučovacích hodinách publikácie zo školskej knižnice s cieľom rozvíjať u 

žiakov vzťah k umeleckej literatúre a literatúre vôbec, viesť ich k samostatnosti pri 

vyhľadávaní a spracovaní informácií.  

3. Viesť žiakov vo zvýšenej miere nielen k čítaniu s porozumením.  

4. Viesť žiakov k písaniu čitateľských denníkov a ich následnej prezentácii, zvyšovať záujem 

o čítanie.  

5. V rámci všetkých vyučovacích predmetov systematicky posilňovať čitateľskú gramotnosť, 

zaraďovať problémové a logické úlohy, prácu s textami, úlohy s otvorenými a uzavretými 

otázkami, cvičenia na aplikáciu osvojených javov a dedukciu vedomostí. 

6. Venovať pozornosť tvorivému písaniu. 

7. Pracovať s portálom Edupage.  

 

2. ĎALŠIE ÚLOHY, PODUJATIA, AKTIVITY MZ  

V 1. polroku sa z dôvodu pretrvávania protipandemických opatrení väčšinu aktivít mohla 

zrealizovať vonku a v online priestore alebo nemohla vôbec zrealizovať. V 2. polroku sme 

zrealizovali niektoré z mála plánovaných podujatí a aktivít podľa plánu práce MZ, mesačných 

plánov školy, plánov triednych učiteľov až po uvoľnení protipandemických opatrení korona 

vírusu. 

 

 Žiaci 1. stupňa absolvovali Didaktické hry v prírode. (september) 

 Testovanie telesnej zdatnosti prvákov a tretiakov sa v októbri 2020 kvôli koronakríze 

nerealizovalo. 

 Žiaci vybraných ročníkov sa zúčastnili vianočnej akcie – Odznáčikovo, pri ktorej do šablón 

kreslili vlastné obrázky, z ktorých boli vyrobené magnetky, kľučenky a odznaky. (november)  

 V decembri žiaci 1. stupňa sledovali výchovný koncert online – Street dance. (december) 

 Žiaci 1. stupňa sa zapojili do akcie Vianočný bazár, do ktorého vyrábali výrobky, ktoré boli 

nahrané a predávané v eshope vytvorenom občianskym združením Sibírska deťom. 

(december) 

 Tretiaci a štvrtáci riešili matematické úlohy na Pytagoriáde. (december 2021) 

 Žiaci 1. stupňa súťažili v triednych kolách v školskom kole literárnej súťaže v prednese 

poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – zaslaním videonahrávky. (marec 2021) 

 Žiaci riešili úlohy v súťažiach Všetkovedko, Klokanko a Maxík.  

 Súťaž Slávik Slovenska sa kvôli koronakríze nerealizovala. 

 Štvrtáci sa zúčastnili exkurzie do ZOO v Bratislave. (jún) 

 Žiaci vybraných ročníkov sa zapojili do týždňa zdravej výživy. (jún) 

 Prváci a druháci sa zúčastnili divadelného predstavenia Miláčik - O rozmaznanom 

chlapcovi, ktorému sa nič nechce. (jún) 

 Žiaci vybraných ročníkov sa zúčastnili medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku English 

star. (jún) 

 Tretiaci sa zúčastnili kurzu 1. pomoci realizovanom Červeným krížom. (jún) 

 Prváci navštívili Včelársky skanzen a Motýliu farmu v Kráľovej pri Senci (jún) 
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 V triedach sme so žiakmi separovali odpad. 

 Žiaci 1. stupňa sa tešili na školu v prírode a na koncoročné výlety, ktoré sa neuskutočnili 

kvôli koronakríze. 

 Akcie plánované na 2. polrok: tvorivé dielne v ÚĽUV, Deň Zeme, Deň vody, MDD v škole 

sa kvôli koronakríze nerealizovali. 

 Neuskutočnil sa deň otvorených dverí, návšteva MŠ v ZŠ, zápis do prvých ročníkov 

v štandardej podobe.  

 

Progresívne a inovačné trendy  

 V triedach učitelia vytvárali pozitívnu klímu, ktorá motivovala žiakov k učeniu sa. Prepájali 

sme učivo so životom a osobnou skúsenosťou žiaka.  

 Na vyučovacích hodinách sme využili dostupné pomôcky a uplatnili rôzne formy a metódy 

získané z literatúry, časopisov, internetu a vzájomnou výmenou poznatkov medzi členmi MZ  

 Pri vyučovaní cudzieho jazyka venovali učitelia pozornosť predovšetkým zážitkovému 

vyučovaniu a metóde CLIL. Vyučovanie angličtiny integrovali učitelia aj na iných 

predmetoch ako SJL, MAT, PDA a to hlavne upevňovaním slovnej zásoby súvisiacej s 

preberaným tematickým celkom.  

Žiaci so ŠVVP  

 Triedni učitelia venovali zvýšenú pozornosť integrovaným žiakom a žiakom zo 

znevýhodneného prostredia.  

 Učitelia v 1.ročníkoch monitorovali adaptáciu prvákov na školské prostredie 

a spolupracovali s podporným tímom školy pri podozrení na špecifické poruchy učenia.  

 Vzniknuté problémy sme riešili bezodkladne individuálnymi pohovormi so žiakmi, 

zákonnými zástupcami, s vyučujúcimi, asistentom učiteľa. 

 

Talentovaní žiaci  

 Talentovaných ale i ostatných žiakov sme zapojili do súťaží odporúčaných v POP, súťaží 

organizovaných mestom a rôznymi organizáciami.  

Spolupráca s ŠKD  

 Spolupracovali sme s vychovávateľkami ŠKD pri vzájomnej výmene poznatkov o žiakoch, 

ich príprave na vyučovanie, pri triednych aktivitách, zveľaďovaní tried, chodieb.  

 

3.VZDELÁVANIE ČLENOV MZ V ŠKOLSKOM ROKU 2020 / 2021  

 

Všetci učitelia 1. stupňa sa vzdelávali, ako pracovať so školským portálom Edupage. V čase 

mimoriadnej situácie zvládli dištančné vzdelávanie žiakov online. 

 

Samovzdelávanie  

 vzájomná výmena poznatkov a skúseností medzi učiteľmi z využívania prvkov 

progresívnych a inovačných metód vo výchove a vzdelávaní.  

 sledovanie aktualít a noviniek na portáloch pre pedagógov: STATPEDU, MINEDU, 

NÚCEM, Virtuálna knižnica, Edupage 

 individuálne štúdium pedagogickej a odbornej literatúry  
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 Mgr. Stančíková – recenzie 

 praktické získavanie skúseností s online vyučovaním a prípravou naň 

 Mgr. Ferková a Mgr. Grebečiová zúčastňovanie sa webinárov 

 

4. ZÁVERY  

Spolupráca učiteľov 1.stupňa ZŠ bola dobrá. Zvládli sme aj dištančné vzdelávanie žiakov 

v čase koronakrízy v spolupráci s rodičmi. Učitelia vzdelávali žiakov online. Zmeny nastali 

v záverečnom hodnotení žiakov: výchovné predmety a informatika sa hodnotia 

absolvoval/neabsolvoval, ostatné predmety známkou. V prvom ročníku budú žiaci 

z predmetov SJL, MAT, ANJ a PRV hodnotení slovne.  

 

Vyhodnocovacia správa plánu práce PK M-prírodné predmety  

 

Nakoľko od októbra 2020 do konca apríla 2021 II. stupeň prešiel na dištančné vzdelávanie, 

úlohy, ktoré boli stanovené sa nepodarilo zrealizovať úplne. Nielen vyučujúci, ale aj žiaci sa 

museli nastaviť na novú formu vzdelávania, ktorú všetci úspešne zvládli. Pri hodnotení žiakov 

sa učitelia riadili usmerneniami MŠ ako aj schválenými hodnoteniami v rámci pedagogickej 

rady. Predmety technika a informatika boli hodnotené ako absolvoval. Všetky súťaže, do 

ktorých sa žiaci zapojili, boli realizované online. 

Vyučovanie predmetu fyzika počas dištančného vzdelávania nebolo čo sa týka počtu hodín 

krátené, takže v každom ročníku sa učivo prebralo, len sa nestihlo zopakovať. Ani jeden žiak 

nerobil komisionálne skúšky, resp. bol hodnotený známkou nedostatočný. 

Vyučovanie predmetu biológia sa z dôvodu krátenia hodín dištančného vzdelávania v každom 

ročníku  nestihol dobrať jeden tematický celok, ktorý si vyučujúci presunul na začiatok 

školského roka do vyššieho ročníka. Ani jeden žiak nerobil komisionálne skúšky, resp. bol 

hodnotený známkou nedostatočný. 

Vyučovanie predmetu chémia v ôsmom ročníku sa neprebral jeden tematický celok, ten sa 

presunul do deviateho ročníka. Ani jeden žiak nerobil komisionálne skúšky, resp. bol 

hodnotený známkou nedostatočný. 

Vyučovanie predmetu geografia z dôvodu krátenia hodín dištančného vzdelávania sa v 5. a 7. 

ročníku nestihol dobrať jeden tematický celok, ktorý si vyučujúci presunul na začiatok 

školského roka do vyššieho ročníka. Ani jeden žiak nerobil komisionálne skúšky, resp. bol 

hodnotený známkou nedostatočný. 

Vyučovanie matematiky v triedach 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B prebiehalo dištančne 3 hod za 

týždeň, pričom riadne vyučovanie malo prebiehať 5x za týždeň. Napriek skrátenému počtu 

hodín sa stihlo v každom ročníku   prebrať všetko predpísané  učivo v súlade so   štandardami 

vzdelávania. V šiestom a siedmom ročníku sa podarilo dokonca učivo celého ročníka 

dôkladne zopakovať. 

V máji sa na 2 týždne ocitla 7.A v domácej karanténe, vyučovanie prebiehalo v súlade s 

platným rozvrhom prezenčného vyučovania t.j. 5 hod za týždeň online. 

V   piatom ročníku  sa nestihlo zrealizovať záverečné opakovanie učiva z celého ročníka, 

nakoľko žiaci mali veľmi slabé zručnosti, v niektorých prípadoch až žiadne skúsenosti s 

geometriou. Žiaci nevedeli narysovať priamku, úsečku, nepoznali označovanie bodov, mali 

problémy narysovať súvisle rovnú čiaru, nepoznali označenie bodu, nikdy nepracovali s 
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kružidlom,  úplne absentovali skúsenosti s rysovaním. Ani jeden žiak nerobil komisionálne 

skúšky, resp. bol hodnotený známkou nedostatočný. 

Vyučovanie matematiky v triede 9.A za normálnych podmienok bol podľa štandardného 

rozvrhu: 5 + 1 hodina/ týždenne (1 hodina - príprava na Testovanie 9), online rozvrh: 4 

hodiny týždenne. 

Od začiatku školského roka sa v rámci hodín matematiky preberalo nové učivo, zároveň sa 

pripravovali na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na stredné školy. Od 26. októbra do 19. 

apríla vyučovanie prebiehalo dištančnou formou. Testovanie 9 bolo Ministerstvom školstva 

zrušené, prijímacie pohovory na stredné školy sa však uskutočnili. Prebralo sa kompletne celé 

učivo 9. ročníka, všetci žiaci zvládli aj testy z matematiky na prijímacích skúškach. 

Vyučovanie matematiky v triede 8.B za normálnych podmienok bol podľa štandardného 

rozvrhu: 5 hodín, online rozvrh: 4 hodiny týždenne. Od 26. októbra do 19. apríla vyučovanie 

prebiehalo dištančnou formou. Prebralo sa kompletne celé učivo 8. ročníka, začiatok 

nasledujúceho školského roka opäť bude zameraný na dôkladné zopakovanie učiva 8.ročníka. 

Vyučovanie matematiky v triede 5.A za normálnych podmienok bol podľa štandardného 

rozvrhu: 5 hodín, online rozvrh: 4 hodiny týždenne. Od 26. októbra do 19. apríla vyučovanie 

prebiehalo dištančnou formou. Koncom školského roka sme sa vrátili k prezenčnej výučbe, 

t.j. v kvalitnejšej forme sme mohli prebrať celky "Geometria a meranie" a "Súmernosť 

v rovine." Prebralo sa kompletne celé učivo 5. ročníka.  

Ani jeden žiak nerobil komisionálne skúšky, resp. bol hodnotený známkou nedostatočný. 

Testovanie 5 bolo Ministerstvom školstva zrušené, v máji 2021 však NÚCEM v rámci menšej 

vzorky škôl otestoval aj žiakov našej školy. NÚCEM dal v triedach dva testy z matematiky. 

Časť triedy písala test MAT1 a časť triedy test MAT2. Testy sú vyhodnotené samostatne. 

 

Matematika - kód testu 2151021 - (MAT1) 

- priemerná úspešnosť SR          51,24 % 

- priemerná úspešnosť našej školy 63,85 % (5.A 69,2 %, 5.B 58,5 %) 

 

Matematika - kód testu 2151022 - (MAT2) 

- priemerná úspešnosť SR           52,91 % 

- priemerná úspešnosť našej školy  58,70 % (5.A 69,7 %, 5.B 47,7 %) 

 

 Zrušilo sa Testovanie 9. V rámci dištančného vzdelávania informatiky sa žiaci 5. a 6. ročníka 

zúčastnili workshopov s Nadáciou Aj Ty v IT. Škola sa zapojila do projektu Enter, ktorým 

získala sety microbitov pre žiakov na hodiny informatiky. Taktiež  sa viaceré triedy zapojili 

do vianočného bazárika, kde sami doma vyrobili krásne výrobky, ktoré potom cez e-shop 

predávali. Okrem iného v rámci dištančného vzdelávania prostredníctvom učiteľov techniky 

žiaci mali možnosť sa preukázať a cez web kameru prezentovať svoje napr. zdravé raňajky 

alebo desiatu, čo si sami pripravili alebo v rámci rôznych sviatkov mohli ukázať alebo nafotiť 

zdravé maškrty. P. Tomková nabádala žiakov pri téme starých remesiel, aby sa pokúsili buď 

projektom alebo samotným výrobkom vžiť do danej doby. Taktiež žiačky 5.A triedy 

reprezentovali školu on line v rámci projektu Deti pre Bratislavu, kde úspešne odprezentovali 

projekt, kde škola získala 2.500 €. 

 

Pytagoriáda 
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školské kolo – úspešní riešitelia: 

kategória P5 – 6 žiakov 

kategória P6 – 7 žiakov 

kategória P7 – 1 žiak 

kategória P8 – 2 žiaci 

okresné kolo – úspešní riešitelia 

kategória P5 – 3 žiaci 

kategória P6 – 2 žiaci 

kategória P7 – 1 žiak 

Matematická olympiáda  

úspešná riešiteľka  okresného kola v kategórii Z5 -  K D, 5.A 

úspešná riešiteľka  okresného kola v kategórii Z6 -  K D, 5.A – 4.miesto (žiačka súťažila 

v kategórii Z5 aj Z6) 

Matematický klokan 

aktuálneho ročníka sa zúčastnilo 60 žiakov ZŠ, žiaci 1. stupňa súťažili prezenčnou formou 

v škole, žiaci 2. stupňa dištančnou formou online 

úspešný riešiteľ: 1 žiak, 5.A 

Maks 

titul „Maxihviezda“ získala K D, 5.A 

Geografická olympiáda – okresné kolo 

KD – 1.miesto  

JZ -  5. miesto 

ZŠ 9.miesto 

MC – úspešný riešiteľ 

ZP – úspešný riešiteľ 

OČ - úspešný riešiteľ 

Záverečná správa o činnosti MZ PK pre humanitné predmety 

   

 

     S ohľadom na pandémiu spôsobenú korona vírusom a dlhodobú formu dištančného 

vzdelávania na II. Stupni, nie všetky úlohy, ktoré sme si stanovili pre tento školský rok boli 

splnené. Napriek tomu sme výnimočnú situáciu zvládli veľmi dobre a vo všetkých 

predmetoch našej PK  prebiehalo dištančné online vyučovanie. Skonštatovali sme, že všetky 

hlavné úlohy týkajúce sa výchovného a vzdelávacieho procesu boli splnené, neprebraté učivo 

presunuli vyučujúce do ďalšieho školského roka.  

     Všetci členovia PK vykonávali dištančné vzdelávanie formou IKT. Využívali rôzne on-

line platformy - Edupage, Microsoft Teams, Skype, telefonickú a e-mailovú komunikáciu. 

V tejto PK sa nachádzajú dva cudzie jazyky: anglický a nemecký, obidva patria do skupiny 

povinného vzdelávania podobne ako dejepis a občianska výchova. 

 Predmet slovenský jazyk a literatúra mal upravenú formu a obsah tak, aby nedošlo 

k narušeniu plnenia učebných osnov a plánov. Rozsah bol zúžený na prijateľnú formu 

domáceho vzdelávania.  

Rozsah vyučovania cudzích jazykov bol zredukovaný na prijateľnú formu 2 

vyučovacie hodiny týždenne pre 5. až 9. ročník z nemeckého a anglického jazyka.  

     Povinné predmety, dejepis a občianska výchova, boli odučené počas dištančného 

vzdelávania v plnom rozsahu s výnimkou dejepisu v 9. ročníku kde bol rozsah vyučovania 

redukovaný z troch na dve hodiny týždenne.  
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     Okrem edukačnej činnosti bolo vo všetkých predmetoch PK obsahom vzdelávania aj 

zisťovanie úrovne poznatkov žiakov formou úloh, testov, slohových prác, čitateľských 

denníkov, projektov alebo online skúšania. Hodnotila sa príprava, aktivita, komunikácia 

a získané poznatky a zručnosti žiakov. 

     V  budúcom školskom roku chceme klásť ešte väčší dôraz na nedostatky, ktoré sa potvrdili 

aj pri dištančnom vzdelávaní, rozvoj čitateľskej gramotnosti, slovnej zásoby a kultúry 

rečového prejavu žiakov.  Na hodinách slovenského a anglického jazyka, ale aj dejepisu 

chceme ešte viac využívať  školskú knižnicu, organizovať rôzne čitateľské aktivity, zvyšovať 

jazykovú kultúru, organizovať besedy so spisovateľmi a zefektívniť spoluprácu s Knižnicou 

BA - Nové mesto na Pionierskej. Zároveň chceme rozšíriť ponuku krúžkov na II. stupni 

v rámci MZ PK. Všetko samozrejme s ohľadom na priaznivú epidemickú situáciu a prezenčnú 

formu vzdelávania. 

 

Správa o činnosti za jednotlivé predmety: 

Slovenský jazyk a literatúra: 

Žiaci 6.-9. ročníka sa zapojili do medzinárodného projektu „Záložka do knihy spája školy“. 

- Žiaci II. stupňa sa zúčastnili školského kola recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. 

- Z Š, 5.B – 2.miesto (2.kategória) 

- M Š, 7.A – 3.miesto (3.kategória) 

- TŠ, 7.B – 2.miesto (3.kategória) 

- Okresné kolá postupových súťaží boli zrušené. 

- Žiaci 8.ročníka N K a Š H sa zapojili do literárnej súťaže „Čítame pre radosť – čítame 

s Feldekom“. 

- Žiaci 5.ročníka sa zúčastnili Pilotného testovania. 

- SJL1 – celoslovenská priemerná úspešnosť 57,45%, 5.A - 60,7%, 5.B – 64,4% 

- SJL2 – celoslovenská priemerná úspešnosť 54,88%, 5.A – 64,4%, 5.B – 50,3% 

- Testovanie5 a Testovanie 9 z dôvodu Covid-19 bolo rozhodnutím ministra zrušené. 

- Do prerušenia vyučovania v dôsledku pandémie spôsobenej Covid 19 a po návrate 

žiakov do škôl bola aj v tomto školskom roku školská knižnica k dispozícii žiakom 

a učiteľom týždenne 50 minút.  

- Anglický jazyk 

- Olympiáda v AJ – v školskom kole sa zúčastnili 5 žiaci, vyhral A R, 8.B, ktorý získal 

aj 4.miesto v okresnom kole, ktoré sa konalo on line. 

- Žiaci 3. až 8. ročníka sa zúčastnili medzinárodnej súťaže „ English star, výsledky 

náročných testov budú zverejnené 31.7.2021. 

Dejepis, občianska náuka: 

- Metodické stretnutia učiteľov dejepisu, ktoré organizačne zabezpečuje mestská časť 

BA-NM sa v tomto školskom roku nekonali. 

- Všetky plánované akcie a postupové súťaže boli v dôsledku pandémie spôsobenej 

Covid-19 a prechodom na dištančnú formu vzdelávania zrušené.  

- Tam kde to bolo možné sme využívali on line platformu. Žiaci 5.ročníka absolvovali 

virtuálnu prehliadku všetkých expozícií Múzea mesta Bratislavy a absolvovali on line 

program „Haló, tu je múzeum“, kde sa zoznámili s profesiami v múzeu a ich 

pracovným zaradením. Žiaci 6. ročníka virtuálne navštívili „Antickú Gerulátu“ a žiaci 

7.ročníka „Spišský hrad“ a „Gotickú cestu“ po pamiatkach na východnom Slovensku. 

- Na hodinách dejepisu sme vo všetkých ročníkoch využívali vzdelávací portál 

„Fenomény sveta“, formu digitálneho vzdelávania pre II. stupeň. Pre žiakov to bola 
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veľmi atraktívna forma vzdelávania, žiaľ bez zakúpenej licencie sme nemohli 

využívať celú knižnicu – 600 videí pre 15 školských predmetov. 

- Na hodinách sme využívali časti filmov na priblíženie preberanej témy napr.film 

Jánošík – poddanský systém v 6.ročníku a videa. 

- Počas školského roka sme na hodinách dejepisu v 9.A pracovali so školskými 

príručkami vydávanými Denníkom N a v rámci rozšírenej dotácie hodín s pracovným 

zošitom „Dejepis – poznať, riešiť, diskutovať, RAABE. 

 

Vyhodnotenie činnosti ŠKD  

Plán práce vychádzal s Pedagogicko-organizačných  pokynov pre školy a školské zariadenia 

a orgány verejnej správy v školstve na školský rok 2020/2021  a plánu práce školy. 

V septembri 2020 sa prihlásilo do ŠKD 187  detí. Tento počet sa v priebehu školského roka 

menil z dôvodu presťahovania a ukončenia pobytu v ŠKD. Jednotlivé oddelenia boli vekovo 

zmiešané. Činnosť ŠKD , ktorá mala začínať ráno bola prispôsobená situácii s Covidom-19 . 

Ranné  a poobedné služby boli zrušené a boli nahradené skrátenými službami. Ráno sa 

začínalo o 07:20 a poobede sa končilo medzi 16:00 a 17:00.  

Výchovnovzdelávacia činnosť. 

Hlavným poslaním ŠKD je záujmová činnosť , ktorá sa zameriava   na uspokojenie a rozvoj  

záujmov  u detí v čase mimo vyučovania. Súčasťou tejto  činnosti je samozrejme  aj príprava 

na vyučovanie. Edukáciu v ŠKD sme zamerali na rozvoj kritického ,  tvorivého a kreatívneho  

myslenia, ktoré sú dôležité pre  každé dieťaťa. V žiakoch sme sa snažili formovať zdravý  

životný štýl, spoločenské cítenie, vnútornú motiváciu a orientáciu na životne dôležité 

hodnoty ako sú láska, zdravie a porozumenie. V spolupráci s rodičmi naše úsilie viedlo  

k predchádzaniu  všetkým formám diskriminácie, netolerantnosti  na základe inej národnosti, 

rasizmu a samozrejme aj voči xenofóbii. Výchovu sme smerovali  k dodržiavaniu nielen 

svojich práv ale aj práv iných, ktoré mali pomôcť každému človeku a k  rozvoju  

medziľudských vzťahov. Správanie žiakov sme pravidelne sledovali a následné problémy 

riešili urgentne za pomoci triednych učiteliek, v nutných prípadoch aj s asistenciou 

odborného tímu, ktorý bol na škole vytvorený. V ojedinelých prípadoch bola nutná aj 

konzultácia s rodičmi dieťaťa. 

Hlavným cieľom bol rozvoj hlavných  kompetencií dieťaťa, ktoré sme realizovali za pomoci rôznych 

činností, ktoré sme v danej situácii mohli realizovať. Dbali sme na pravidelné a veľmi potrebné 

striedanie činnosti, do ktorej sme zapájali aj prípravu na vyučovanie. 

Výchovnovzdelávacia  činnosť v ŠKD bola vypracovaná v mesačných plánoch jednotlivých 

vychovávateliek. Za pomoci rozhovorov, inscenačných metód ale aj výtvarných prejavov sme deti 

smerovali  k poznávaniu práv dieťaťa, princípov ochrany životného prostredia, k zdravému životnému 

štýlu , ale aj schopnosti náležite  využiť svoj voľný čas. Telesnú aktivitu sme  museli obmedziť kvôli 

pandémii Covidu-19 , ale zvyšovali sme slovnú zásobu  čítaním rôznych  kníh a detských časopisov. 

Priebežne sme posudzovali atmosféru v jednotlivých oddeleniach. 
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Dodržiavaním denného režimu a prácou s rôznymi materiálmi sme sa snažili u detí  rozvíjať nielen  

manuálne a technické zručnosti, sebaobslužné  návyky,   ale aj ich viesť  k zodpovednosti za svoju  

prácu a vedieť oceniť nielen  svoju snahu ale aj snahu ostatných. 

Pedagogická dokumentácia v oddeleniach ŠKD bola vedená podľa  pokynov vedúcej MZ a vedenia 

školy. Kontrola plnenia sa uskutočňovala priebežne aj  na poradách MZ ŠKD. 

Celý tento školský rok sa niesol v znamení Covid-19, preto sme činnosť v ŠKD museli prispôsobiť 

tomuto stavu.  Stravovanie  v školskej jedálni bolo od apríla tiež upravené nakoľko bolo zakázané 

miešanie detí rôznych oddelení. Prispôsobili sme tiež čas strávený vonku , ktorý sme predĺžili a snažili 

sme sa nemiešať s inými skupinami. Nemohli sme tiež splniť plán aktivít, ktoré sme si stanovili na 

začiatku školského roka napr. výlety, návštevy múzea. V obmedzenom čase sme mohli navštíviť 

knižnicu na Pionierskej ulici. Vychovávateľky zostávali vo svojich oddeleniach až kým neodovzdali 

posledné dieťa rodičom- zvyčajne do 16:00h. až 16:30h. Toto  ,,covidové“ obdobie sme našťastie 

zvládli veľmi dobre, nemuseli sme školu zatvárať. 

Zmena v organizácii práce počas opatrení súvisiacich s pandémiou Covid-19. 

Od 09.01.2021 do 01.04. 2021- dištančné vzdelávanie ( komunikácia s deťmi prostredníctvom 

informačných technológií). 

Od 15.3.2021 do 01.04.  2021 –  školu navštevovali deti kritickej infraštruktúry. 

Od 1.4.2021 do 30.6.2021-  práca s deťmi vo vytvorených skupinách . Každá skupina mala určený čas 

odchodu zo školy. Ranné a záverečné služby boli prispôsobené. Čas určený na pobyt vonku sme trávili 

na školskom dvore , kde sme sa striedali . 

Aktivity v skupinách boli prispôsobené nariadeniam , ktoré boli dané hygienikom SR a vedením školy.  

Vyhodnocovacia správa „Škola podporujúca zdravie“  

 

V šk. roku 2020/2021 škola z dôvodu pandemickej situácie pracovala v režime I. stupeň 

prezenčne aj dištančne a II.stupeň dištančne(október, máj) s veľmi prísnymi opatreniami, 

takže plánované úlohy, ktoré vychádzali z POP a z PP sa nemohli plniť. Napriek tomu 

a dodržiavaní opatrení na I.stupni sa podarilo zrealizovať  nejaké aktivity v rámci zdravej 

školy.  

V decembri sa triedy zapojili do vianočného bazárika, kde pripravili krásne výrobky, ktoré sa 

predávali cez e-shop. 

 3.B pripravovala tuniakovu pomazánku, kedy si ju každé dieťa samo pripravilo a pochutilo si 

na nej počas online vyučovania. 2.B piekla palacinky a wafle s plnkou ovocia a orieškov. 

Zorganizovali týždeň zdravej výživy, kde sa dohodli na farbách pre jednotlivé dni a podľa 

danej farby žiaci priniesli do školy ovocie alebo zeleninu.  

Počas posledného júnového týždňa boli realizovane aktivity ako ochutnávka a 

hádanie ovocia/zeleniny so zaviazanými ocami atd. Zapojenie bolo dobrovoľne. 

Taktiež sa podarilo zrealizovať divadelné predstavenie Miláčik v átriu školy. 

Na druhom stupni počas dištančného vzdelávania, aby sa žiaci viacej hýbali p.uč TVS mala 

dobrovoľné online hodiny TV, taktiež sa žiaci mohli dobrovoľne zapojiť do rôznych online 
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vebinárov a workshopov resp. prostredníctvom kanálov mohli si skúsiť prvky rôznych 

tanečných žánrov. Taktiež  sa viaceré triedy zapojili do vianočného bazárika, kde sami doma 

vyrobili krásne výrobky, ktoré potom cez e-shop predávali. Okrem iného v rámci dištančného 

vzdelávania prostredníctvom učiteľov techniky žiaci mali možnosť sa preukázať a cez web 

kameru prezentovať svoje napr. zdravé raňajky alebo desiatu, čo si sami pripravili alebo 

v rámci rôznych sviatkov mohli ukázať alebo nafotiť zdravé maškrty. P. Tomková nabádala 

žiakov pri téme starých remesiel, aby sa pokúsili buď projektom alebo samotným výrobkom 

vžiť do danej doby. Taktiež žiačky 5.A triedy reprezentovali školu on line v rámci projektu 

Deti pre Bratislavu, kde úspešne odprezentovali projekt, kde škola získala 2.500€. Okrem 

toho, každý vyučujúci viedol so žiakmi rozhovory o dodržiavaní pandemických a hlavne 

hygienických opatrení, viedol diskusie aby sa aspoň trochu socializovali a nielen učili, 

nakoľko to bolo pre obe strany veľmi náročné. 

Napriek veľmi ťažkej a zložitej dobe  sa podarilo zrealizovať aktivity, na ktoré by 

v normálnom živote nebol priestor alebo čas, takže vďaka patrí všetkým. 

 

Záverečná správa – výchova k manželstvu  a rodičovstvu. 

    V školskom roku 2020/2021 bola výchova k manželstvu a rodičovstvu  a sexuálna výchova 

zakomponovaná do výchovnej a vzdelávacej oblasti spoločenskovedných predmetov na 

prvom i druhom stupni základnej školy. 

     Cieľom vybraných tém výchovy k manželstvu a rodičovstvu je napomáhať procesu 

humanizácie žiakov, rozvíjať u nich sebaúctu, zodpovednosť a toleranciu, učiť ich asertivite 

a empatii, formovať sociálne zručnosti, klásť dôraz na význam rodiny, priateľstva a lásky. 

Oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami návykových látok, zvýrazniť prevenciu, prispieť 

k poznatkom o sexuálnom rozmere života, anatómii človeka, vzniku a vývine ľudského 

jednotlivca, vysvetliť význam plánovaného rodičovstva a antikoncepcie, oboznámiť 

s rizikami predčasných sexuálnych aktivít, interrupciou, pohlavnými chorobami. 

     V súlade s odporúčaním Rady Európy č. 16/2001 o ochrane detí pred sexuálnym 

zneužívaním a v  zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS  sme sa aj v tomto 

školskom roku v pláne práce zamerali na prevenciu rizikového správania sa v priebehu 

dospievania v rámci spoločenskovedných predmetov a biológie. Preventívne programy 

tradične organizované v spolupráci s CPPPaP zamerané na zlepšenie vzťahov v triede a na 

zvládanie záťažových situácií v škole a v rodine sa kvôli dištančnému vzdelávaniu 

neuskutočnili. Obsah prevencie bol začlenený do obsahu dištančného vzdelávania.      

Rovnako sa neuskutočnili ani akcie prevencie s ďalšími partnermi školy vrátane krúžkovej 

činnosti. 

     Spolupráca s firmou MP Promotion s.r.o., sa obmedzila na zaslanie  hygienických 

pomôcok a informačných brožúr, ktoré boli rozdelené v 6.A a 6.B v rámci besedy „Čas 

premien“ o dospievaní a reprodukčnom zdraví. 

     V tomto školskom roku sa taktiež nerealizovali žiadne vzdelávania koordinátorov 

prevencie sociálno-patologických javov a koordinátorov prevencie výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu. 

      V prípade priaznivého epidemického vývoja a v rámci prezenčnej formy vyučovania sa 

plánujem vrátiť v budúcom  školskom roku k osvedčeným preventívnym programom. Za 

hlavnú úlohu si kladiem zlepšiť poradenstvo a spoluprácu s rodičmi problémových žiakov, 

zlepšiť kooperáciu rodiny a školy s cieľom skvalitniť štýl výchovy a starostlivosti o týchto 

žiakov. Do plánu práce chceme zaradiť aj kurz 1. pomoci a v spolupráci s koordinátorom 

enviromentálnej výchovy sa dôslednejšie venovať obmedzeniu a separácii odpadu. 
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Ročná správa o výchovnom poradenstve za školský rok 2020/2021. 

     Výchovno-poradenské aktivity  a úlohy v oblasti výchovného poradenstva a prevencie 

vyplývajúce z Koncepcie špeciálno - pedagogického poradenstva, ktorú schválila vláda SR 

dňa 21. marca 2007 uznesením č.282 a z Koncepcie pedagogicko-psychologického systému 

a jeho implementácie do  

praxe, ktorú schválila vláda SR dňa 21. marca 2007 uznesením č.283, boli splnené. 

     Činnosť  výchovného poradenstva som vykonávala v spolupráci so školským podporným 

tímom - školským špeciálnym pedagógom p. V. Sch,  so školským psychológom p. Ľ. J, so 

sociálnym pedagógom p. A L, asistentmi žiakov, s CPPPaP – p. E. T. a ostatnými sociálnymi 

partnermi školy, vedením školy, triednymi učiteľmi, vyučujúcimi a zákonnými zástupcami 

žiakov.  

 V školskom roku 2020/2021 sa spolupráca s CPPPaP  v rámci opatrení súvisiacich 

s koronakrízou a dištančnou formou vzdelávania obmedzila len na metodickú podporu. 

Nerealizovali sa žiadne preventívne programy, nebola organizovaná metodická činnosť pre 

výchovných poradcov a koordinátorov prevencie ani individuálna práca s problémovými 

žiakmi priamo v centre.  Preventívno – výchovné programy realizoval priebežne podľa 

potreby podporný tím s odbornou  garanciou CPPPaP. Dôležitú úlohu zohrali nielen počas 

dištančného vzdelávania, ale aj aj počas adaptácie žiakov na prezenčné vyučovanie a po 

návrate žiakov do škôl. Po návrate k prezenčnému vyučovaniu sme sa s podporným tímom 

pravidelne stretávali, preberali aktuálne problémy a rozdeľovali si agendu. 

      V tomto školskom roku boli realizované konzultačné – poradenské služby pre rodičov 

v utorok od 13:45 do 14:45 alebo individuálne, podľa dohody so zákonnými zástupcami 

žiakov. Počas dištančného vzdelávania formou on-line konzultácií cez Teams alebo písomne 

mailom alebo cez Edupage.  

Špeciálny školský pedagóg p. V Schultzová pokračovala v práci so žiakmi so špeciálno - 

vzdelávacími potrebami, aktualizovala dokumentáciu tam, kde to bolo potrebné a v spolupráci 

s vyučujúcimi dbala na zvolenie správnych foriem a metód pre ich výchovný a vzdelávací 

postup podľa individuálnych vzdelávacích  programov. V školskom roku 2020/2021 bolo na 

našej škole spolu začlenených 20 žiakov so ŠVVP z toho 7 dievčat a 13 chlapcov, 6 žiakov na 

I. stupni z toho 3 dievčatá a 3 chlapci a 17 žiakov  na II. Stupni z toho 4 dievčatá a 10 

chlapcov.    

     V rámci plnenia Národného programu boja proti drogám som spolupracovala 

s koordinátorom drogovej prevencie p. L. P. Počas dištančného vzdelávania bola prevencia 

drogových závislostí zaradená do výchovno – vzdelávacieho procesu.  

     Po skúsenostiach s dištančným vzdelávaním v minulom školskom roku boli žiaci  II. 

stupňa ešte v septembri oboznámení s projektom „Zodpovedne.sk“ , ktorý sa venuje osvete 

o rizikách internetu, mobilov, kyberšikane a bezpečnom používaní nových technológií.  Boli 

oboznámení so všetkými webovými stránkami a bezplatnými linkami pomoci, kde im 

v prípade potreby dokážu odborne pomôcť. 

Počas celého školského roka sme už tradične kládli veľký dôraz na výchovu k tolerancii 

a predchádzaniu  všetkých foriem diskriminácie, rasizmu,, xenofóbie, antisemitizmu a iných 

prejavov intolerancie. Plánované akcie v spolupráci s tradičnými partnermi  /Človek 

v ohrození, Živica, Unicef, Ľudia proti rasizmu, OZ Kalab a Krajanský inštitút/ sa 

neuskutočnili, ale ich obsah bol zaradený do vyučovacieho procesu formou čítania úryvkov 

z literárnych diel, pozerania krátkych dokumentárnych filmov, projektov a následných 

diskusií. 
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 V rámci Týždňa solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii 

prebehla v októbri na hodinách dejepisu séria besied a prezentácií žiakov o aktuálnych 

prípadoch predsudkov, fóbii a intolerancie na Slovensku a vo svete.   

          V rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd sa žiaci 9.ročníka na 

vyučovaní zúčastnili čítania z knihy „Margaréta biela“, o živote Heleny Weinwurmovej, ktorá 

prežila Osvienčim od autorky, spisovateľky a novinárky Petry Nagyovej a následne 

diskutovali o holokauste. V spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, v rámci 

projektu „Aj my sme tu doma“ sme na hodinách DEJ v 9. ročníku pracovali so súborom 

vzdelávacích materiálov /dokumentárny film, inštruktážny materiál a informačný plagát/ 

s cieľom vytvárania informovaného názoru na migráciu a migrantov, rúcaniu stereotypov 

a mýtov a k predchádzaniu prejavom intolerancie, xenofóbie a diskriminácie. 

Na začiatku školského roka žiaci 8. a 9. ročníka za prísnych epidemických opatrení 

absolvovali sériu prezentácií o systéme duálneho vzdelávania v rámci Národneho projektu 

Duál. Štúdium na SŠ formou duálneho vzdelávania si vybral 1 žiak našej školy.  

     Počas celého roka som zabezpečovala metodickú pomoc a informačný servis žiakom 5., 8. 

a 9. ročníka a ich zákonným zástupcom, v súvislosti s profesijnou orientáciou a prijímacím 

konaním na stredné školy. Žiaci deviateho ročníka absolvovali skupinové psychologické 

vyšetrenie a následne individuálne konzultácie za účelom poradenstva profesijného vývinu, 

ktoré realizovala p. E. Turanská, školský psychológ. Nie všetky konzultácie prebehli 

prezenčne, s niektorými žiakmi a ich zákonnými zástupcami prebehli konzultácie , vzhľadom 

na zatvorené školy, on-line prípadne telefonicky. 

Priebežne, počas celého školského roka, som zabezpečovala zber informácii k prijímaniu 

uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 

2020/2021 podľa harmonogramu, informácie v elektronickej podobe som poskytovala 

spádovému ŠVS v  BA. V priebehu februára a marca sa neustále menili termíny a spôsoby 

podávania prihlášok na SŠ. Počas korona krízy som komunikovala so zákonnými zástupcami 

žiakov a informovala ich o stále sa meniacom spôsobe a termínoch prijímania na 

stredné školy. Elektronicky prebiehala aj prezentácia SŠ a taktiež virtuálne dni otvorených 

dverí. Do 16.4.2021 som zabezpečila odoslanie prihlášok na príslušné stredné školy 

a osemročné gymnázia, vrátane stredných škôl vyžadujúcich overenie špeciálnych schopností 

žiakov. Prostredníctvom Proforientu, elektronicky, som spolu  s p. Bodovou a s p. Karabovou 

zabezpečovala organizáciu  Testovania 5, Testovanie 9. V školskom roku 2020/2021 bolo 

nakoniec aj Testovanie 5 aj Testovanie 9 rozhodnutím ministra školstva zrušené. Všetci žiaci 

9. ročníka boli prijatí na vybrané stredné školy: 4 žiaci na gymnázia, 12 žiaci na SOŠ /4-ročný 

študijný odbor/ .  Traja žiaci 8. ročníka boli prijatí na päťročné bilingválne gymnázium.  Z 5. 

ročníka boli prijatí na osemročné gymnázia 2 žiačky.  Do 9.7.2021 som vyplnila vstupné 

doklady žiakov 8. ročníka, ktorí sa hlásia na študijné a učebné odbory v školskom roku 

2021/2022 a export z programu zaslala do príslušného ŠVS. Do 15.6.2021 som vyplnila 

vstupné údaje o záujme žiakov 4. ročníka o štúdium na gymnáziu s osemročným vzdelávacím 

programom v školskom roku 2022/2023 a prostredníctvom Proforientu poslala na spádové 

ŠVS. 

     Počas školského roka sme na vybraných predmetoch na II. stupni ZŠ využívali metodické 

materiály k projektu „Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách“, pripravené 

občianskym združením Človek v ohrození. Metodické príručky pre predmety matematika, 

geografia, občianska náuka a výtvarná výchova, výchova umením a hudobná výchova 

z ktorých každá obsahuje 10 návrhov interaktívnych aktivít a 20 námetov pre každý predmet 

obsahovo korešpondujú so štátnym vzdelávacím programom a zároveň sa venujú témam 

globálneho vzdelávania.  

     Do ďalšieho školského roka pre mňa dôležitým cieľom naďalej zostáva získavanie aj iných 

partnerov pre realizáciu preventívnych programov z radov psychológov, prípadne 
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psychiatrov, lekárov, právnikov, sociálnych pracovníkov a zároveň rozšíriť spoluprácu 

s občianskymi združeniami a realizovať vzdelávania samozrejme za predpokladu prezenčného 

vyučovania. 

     V reakcii na čoraz častejšie prejavy problémového správania na I. stupni chcem väčšiu 

pozornosť venovať práve žiakom I. stupňa v spolupráci s triednymi učiteľmi, školským 

podporným tímom, CPPPaP a rodičmi. 

     Spoločne s podporným tímom sme sa dohodli na dôslednejšej osvete osobitosti 

a podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Zamerať sa chceme na vzťahy začlenených žiakov smerom k triede a opačne, 

pretože veľmi často sa stáva, že začlenení žiaci sú z kolektívu vyčlenení alebo sa stávajú 

objektom šikany. Na druhej strane, títo žiaci a ich zákonní zástupcovia majú niekedy 

neprimerané nároky na obsah, formy, metódy, prístup  a hodnotenie vzdelávania zo strany 

vyučujúcich. 

     Veľká časť plánovaných podujatí sa neuskutočnila v dôsledku výnimočnej situácie 

spôsobenej korona krízou. V budúcom školskom roku budeme pokračovať v práci  so žiakmi 

v škole, pozývať na besedy odborníkov a získavať dôveru a podporu rodičov. Mojou 

ambíciou je zorganizovať vzdelávanie pre rodičov za účasti odborníkov, ktoré bolo plánované 

už na tento školský rok, ale kvôli prerušeniu vyučovania sa neuskutočnilo. Verím, že ak 

rodičia príjmu informácie, ktoré im sprostredkujeme, naša osveta medzi žiakmi bude 

úspešnejšia. 

     Na záver sa chcem poďakovať vedeniu školy, členom školského podporného tímu, 

triednym učiteľom a ostatným vyučujúcim za spoluprácu počas celého školského roka, za 

trpezlivosť, pochopenie a pomoc pri organizovaní aktivít v rámci výchovného programu. 

 

Správa koordinátora prevencie drogových závislostí  

 

Z Národného programu boja proti drogám vyplývajú pre školu úlohy zamerané na prevenciu 

voči šikanovaniu, fajčeniu, konzumácii alkoholu a iných psychotropných látok.  

Pri plnení stanovených úloh v školskom roku 2020/21 sme sa snažili postupovať podľa 

vypracovaného plánu práce. Rešpektovali sme jednu z hlavných priorít, ktorou je prevencia. 

Avšak, pandémia covidu 19 znemožnila výuku etiky, besedy, a osobnú komunikáciu so žiakmi 

v oblasti prevencie závislosti napr.fajčenia. Preto sme sa snažili presunúť aktivitu online a 

zamerať sa na problémy s internetom. 

spolupráca s ministerstvom vnútra – oddelenie Prevencie zločinu 

organizovanie online interaktívnej prednášky a besedy Bezpečnosť a šikana na internete 

15 marca prebehla v 6 A. a v 5 A 

spolupráca so školskou psychologičkou pani Ľ.J. , ktorá pripravila online prednášku na 

rovnakú tému, nakoľko táto téma u deťoch veľmi rezonovala 

prednáška pani psychologičky sa uskutočnila vo všetkých ročníkoch 2.stupňa 

Medzinárodné dni na osvetu prevencie proti drogám, tyranii: 

- Medzinárodný deň gramotnosti 

23.09. - Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi 

15.09. - Medzinárodný deň demokracie  

10.10. - Svetový deň nenásilia  

10.10. – Svetový deň duševného zdravia  

20.11. - Medzinárodný deň bez fajčenia  

30.11. - Deň počítačovej bezpečnosti  

1.12. - Svetový deň boja proti AIDS  

27.01. - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu a predchádzania zločinu proti 

Ľudskosti Besedy:  
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9.09. - Deň holokaustu –  

10.10. – Svetový deň duševného zdravia  

7.11. – Deň boja za demokraciu 

15.11. - Medzinárodný deň bez fajčenia –  

12.02. - Zdravý životný štýl  

Od októbra 2020 do apríla 2021 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v 

súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 

Od uvedeného dátumu bola vyučovacia činnosť realizovaná dištančne. 

Na zasadnutí pedagogickej rady v apríli, sme sa dohodli, že hodnotenie žiakov slovom 

absolvoval bude za všetky výchovy vrátane etickej a náboženstva. Najdôležitejšou úlohou v 

rámci protidrogovej prevencie bolo robiť aktivity zamerané na zmysluplné využitie voľného 

času, Poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a zákonným zástupcom aj s 

našim podporným školským teamom pani psychologičky Jančáťovej a všetkých asistentov. 

Zdôrazniť význam primárnej prevencie drogových závislosti prostredníctvom ponuky 

alternatív výtvarných, grafických a športových činností. Prispieť k posilneniu zdravého 

životného štýlu. 

Na zasadnutí PR 1.7.21 sa dohodlo o začlenení zvýraznenia zákazu nosiť do školy nôž ako sa 

vyskytlo už niekoľko krát v škole napr. V 7B a 7A. 

 Plán je pripraviť prednášku na tému TÝRANIE DIEŤAŤA . 

 

         Správa koordinátora pre environmentálnu výchovu. 

Naplánované celoročné aktivity:  

Separovanie odpadu v triedach. 

Zber papiera spojený so súťažou medzi triedami. 

V školskom roku 2020/2021 sa zber papiera, vzhľadom na 

protipandemické opatrenia na škole, neuskutočnil. 

Ostatné aktivity: 

 Vzhľadom na režim, v akom škola v školskom roku 2020/2021 fungovala, keď sa striedala 

prezenčná výučba s dištančnou  sme v rámci environmentálnej výchovy preniesli aktivity na 

 vyučovacie hodiny. S otázkami ochrany životného prostredia sa žiaci stretávali na 

vyučovacích hodinách prvouky, prírodovedy, vlastivedy , ale aj čítania, alebo slohu. 

 Počas dištančného vzdelávania sa žiaci 5.A zapojili do projektu: Deti pre Bratislavu. V rámci 

projektu vypracovali prezentáciu o využití dažďovej vody na zalievanie stromov, kríkov 

a rastlín v areáli školy, najmä v letných mesiacoch počas školských prázdnin. Zo získaných 

peňazí sa zakúpili zberné nádoby na zachytávanie dažďovej vody a automatický solárny 

systém na zalievanie. Po čiastočnom uvoľnení protipandemických opatrení, trieda 1.B 

navštívila na konci školského roka Včelí skanzen a Motýliu farmu v Královej pri Senci. Žiaci 

sa priamo v prírode zoznámili so životom  včielok a motýľov. 

 

 

 

 


