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1. Organizácia školy 

 

1. Údaje o škole:  

                                   počet tried:                                         počet žiakov: 453 

                                 21                                                           

             I. stupeň:     12                                                           

             II. stupeň:     9                                                            

                             počet oddelení ŠKD:                                  

                                  10                                                                                  

 

2. Kádrové obsadenie školy: 

 

           Vedenie školy: Mgr. Richard Savčinský – riaditeľ školy 

                                         Mgr. Silvia Bogárová – zástupkyňa riaditeľa školy 

Ostatní funkcionári školy: Jana Trnková – vedúca vychovávateľka školského  

             klubu detí 

                                                    Bc. Zuzana Mráziková – vedúca školskej jedálne 

                                                    Ing. Zuzana Križanová – výchovný poradca 

 

      Zástupcovia v RŠ:   Ing. Zuzana Križanová 

     Mgr. Janka Kováčová 

 

    počet zamestnancov: 60 

                                z toho ped. zam.   - 41 

                                           neped. zam. -   9 

                                           prac. ŠJ       -   7 

                                           dohody       -   0 

                 externí       -   3 

 

  Triednictvo na I. stupni: 

   1.A – Mgr. Milada Švárna 

   1.B – Mgr. Michaela Franců  

1.C – Mgr. Lucia Poláková  

2.A – PaedDr. Iveta Kaščáková 

   2.B – Mgr. Martina Picová 

   2.C – Mgr. Zuzana Prodajová 

3.A – Mgr. Denisa Vrancová 

3.B – Mgr. Janka Kováčová  

   3.C – Mgr. Nikola Kandrová 

   4.A – Mgr. Katarína Helbichová 

   4.B – Mgr. Jolana Durná 

    4.C – Mgr. Mária Procházková 

       

         Triednictvo na II. stupni / zastupujúci triedny: 

  5.A – Mgr. Andrea Strečanská /  PaedDr. Andrea Mikuláková 

  5.B – Mgr. Lýdia Rebrová / Mgr. Alica Labaničová 

5.C – Mgr. Alica Labaničová / Mgr. Lýdia Rebrová 

6.A – Mgr. Katarína Šimová / Ing. Zuzana Križanová 

7.A – PhDr. Ľubor Maťátko / Mgr. Jaroslava Savčinská 

  7.B – PaedDr. Zuzana Brliťová / Mgr. Jaroslava Savčinská 

  8.A – PaedDr. Andrea Mikuláková / Mgr. Andrea Strečanská 

   8.B – RNDr. Zuzana Mikolajová / Mgr. Beatrica Gregová 

  9.A – Mgr. Beatrica Gregová / RNDr. Zuzana Mikolajová  



             Vychovávateľky v oddeleniach ŠKD: 

   1. oddelenie (1.A) – Alexandra Ružovičová 

   2. oddelenie (1.B) – Marcela Bertóková 

   3. oddelenie (1.C) – Marta Vicianová 

   4. oddelenie (2.A) – Zuzana Rybárová 

   5. oddelenie (2.B) – Mgr. Zuzana Bacúriková 

   6. oddelenie (2.C) – Ľubica Szudorová 

   7. oddelenie (3.A,B) – Bc. Alžbeta Šimuneková 

   8. oddelenie (3.A,C) – Jana Trnková 

   9. oddelenie (4.A,B) – Soňa Múčková 

            10. oddelenie (4.A,C) – Soňa Svatošová 

    

    

        Metodické orgány: 

  a) metodické združenia: 

   - I. stupeň – Mgr. Michaela Franců 

                                 - ŠKD – Jana Trnková 

  b) predmetové komisie: 

   - spoločensko – vedné – SJL; DEJ; OBN; ETV –  

   Mgr. Beatrica Gregová 

         - cudzie jazyky – NEJ; ANJ – Mgr. Lýdia Rebrová 

                                   - prírodovedné –MAT; FYZ; CHEM; BIO; GEO –  

  Mgr. Andrea Strečanská 

                                   - výchovy - HUV – VYV – TSV – TECH/SVP – VYU     

                                                Mgr. Janka Kováčová 

  Pracovné funkcie: 

  a)  správou kabinetov a kabinetných zbierok sú poverení: 

 M- Miko       Ch;Bi-Lip  Vv-Brl  F-Hla          Hv-Kov 

            UK- Koz    Tv – Lab      Aj – Koz       Sj – Gre        ŠKD – Trn 

   Nj – Kri      SN – Sav     Ge,D,On – Ma  I.st – Fr          

 

  b)  odborné učebne: telocvičňa – La 

                                                         počítačová učebňa – Šim 

 

  c) koordinátori: - protidrog. prevencie – Ma 

      - envirom. výchova – Li 

      - informatizácie - Šim 

    d)  ostatné: 

- rozvrh hodín – Sa, Bo, tr. uč. 

- žiacke časopisy -  Pro 

- styky s MŠ        -  Fr, Šv 

- bezp.tech.,PP     - Boj, Bo 

- fond učebníc – Fr (1.stupeň),  Ma (2. stupeň) 

- panely, výzdoba – Brl + ostatní vyučujúci 

- vitrínky – prísl. uč. 

- účelové cvičenie – Sa 

- didaktické hry - Kaš 

- zápisnica – Koz 



- internetová stránka školy – Brl + ostatní vyučujúci 

- školský časopis – Miku, Po 

 

 

      2. Zameranie školy: Školský vzdelávací program „Farebná škola“ 

                 Školský výchovný program „Mudráčik“ 

     

3. Integrovaní žiaci: 20 

 

4. Neklasifikácia žiakov po prestupe zo školy s iným vyučovacím jazykom: 4 

 

5. Neklasifikácia žiakov z predmetu TSV zo zdravotných dôvodov: 0 

  

6. Žiaci s talentom s individuálnym prístupom: 6 

 

       7. Neklasifikácia žiakov z predmetov na základe odporúčania CPPP: 3 

 

 

Organizácia školského roku 2015/2016: 

 

 

2.  9. 2015  - otvorenie školského roku 

10. 9. - triedne aktívy ZRPŠ – všetky ročníky  

28. 9.                         - Pedagogická rada – Hodnotiaca správa 2014/15, Návrh plánu 

                                            práce  školy, Škol. vzdel./vých. program 

      29.10. – 30. 10.       -  jesenné prázdniny 

23.11.                    -  Pedagogická rada – hodnotiaca za I. štvrťrok 

25.11. - Testovanie 5-2015 

10.12.  -  konzultácie učiteľov s rodičmi, resp. triedne aktívy 

      23.12. – 7.1.2016   -  vianočné prázdniny 

25.1.                     -  Pedagogická rada – klasifikačná I. polrok 

1. 2.                      -  polročné prázdniny 

apríl 2016 -  Deň otvorených dverí 

      apríl 2016 -  zápis žiakov do 1. ročníka 

      22.2. – 26.2.           -  jarné prázdniny 

      24.3.- 29.3.            -  veľkonočné prázdniny 

      6. 4.  - Testovanie 9-2016 

11.4. -  Pedagogická rada - hodnotiaca za III. štvrťrok 

14.4. -  konzultácie učiteľov s rodičmi 

9.6. -  triedne aktívy ZRPŠ – všetky ročníky  

23.6. (štvrtok)  -  Pedagogická rada – klasifikačná II. polrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rozpracovanie úloh 

 

3.1. Prioritné úlohy: 

 

- Zabezpečiť rozumovú, mravnú, pracovnú, estetickú a telesnú výchovu žiakov. 

- Dôraz klásť na výchovu k právnemu vedomiu, humanizmu, demokracii, 

mravným hodnotám, prosociálnemu cíteniu, rešpektovaniu názorovej 

a náboženskej slobody. Predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu 

a ostatným prejavom intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských 

práv a slobôd z roku 1990 a medzinárodným dohovorom o odstránení všetkých 

foriem rasovej diskriminácie a Deklaráciou práv dieťaťa.  

- Vo vzdelávaní zvyšovať kvalitu a účinnosť na trvácnosť vedomostí, zručností 

a návykov. Uplatňovať diferencované prístupy k výkonnejším a menej 

výkonným žiakom, variabilitu foriem a metód prác, odstraňovať stereotyp, 

podnecovať spontánne prejavy žiakov, rozvíjať kreativitu, samostatnosť, 

činorodú pracovnú atmosféru, poskytovať priestor na individuálne prejavy 

žiakov, vylúčiť mentorovanie a pasívne prijímanie poznatkov a vedomostí.  

- Vo výchove realizovať lepšie poznanie žiaka. Osobnejší, citlivejší prístup, 

vylučovať metódy autoritatívnosti. Využívať vo väčšej miere vhodnú 

motiváciu, pozitívny príklad, pozitívne hodnotenie ako aktivizačný prvok. 

Väčší dôraz klásť na riešenie problémov už v zárodku v spolupráci s rodičmi. 

Vyvíjať úsilie o vytvorenie vhodného prostredia v triede a vo vzťahoch, 

zvyšovať záujem o učenie bez  donucovania a strašenia známkou, písomkami. 

 

Z: všetci ped.zamestnanci 

T: priebežne 

  

 

- V zmysle prijatého Akčného plánu (uznesenia vlády SR c. 207/2002) venovať 

intenzívnejšiu pozornosť problematike diskriminácie, xenofóbie, rasizmu , 

antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie, predovšetkým v predmetoch 

etická výchova, náuka o spoločnosti a občianska výchova s využitím 

metodických materiálov – Tolerancia, Ľudské práva. Uskutočniť besedy 

zamerané na výchovu detí a mládeže v oblasti prevencie trestnej činnosti. V 

tejto oblasti spolupracovať s 

mimovládnymi organizáciami a organizáciami činnými v trestnoprávnej 

oblasti. Pedagogickí pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať zákon č. 

365/2004 Z.z. (antidiskriminačný zákon). 

Z: p.Maťátko, prísl. uč. 

T: priebežne 

 

- Dodržiavať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. V zmysle článku 19 

Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečiť ochranu detí pred všetkými formami 

fyzického alebo psychického násilia poškodenia alebo zneužitia. Súčasne 

zabezpečiť aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými  javmi. 

V prípade začínajúcich problémov v správaní využiť činnosť výchovnej 

komisie. Pri opakovaných problémoch využiť spoluprácu s Centrom výchovnej 

a psychologickej prevencie a školským psychológom. 

Osobitnú pozornosť venovať podozreniam z fyzického alebo psychického 

týrania, šikanovania zo strany spolužiakov, či iných osôb. V prípade 

oprávneného podozrenia postupovať podľa Smernice školy k prevencii 

a riešeniu šikanovania žiakov. 

 



 

Z: všetci ped. zamestnanci 

T: priebežne 

 

       -  Rozpracovať plán aktivít výchovy k ľudským právam 

 

         Z: Mikuláková, Šimová 

         T: september 2015 

 

- V rámci triednických hodín ďalej prehlbovať poznatky a právne vedomie 

žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných 

dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach 

dieťaťa. Dôsledne oboznámiť žiakov s Vnútorným poriadkom školy a so 

zásadami na úseku BOZ,PO a evakuácie školy  

Z:, tr. uč 

T: priebežne 

 

- V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality realizovať 

aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania s dôrazom 

na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám 

a prosociálnemu cíteniu. Pri týchto aktivitách využiť spoluprácu s Policajným 

zborom.          

                                                                                           

 Z: p. Bogárová 

                                                                                                            T: priebežne 

 

 

- Podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory 

zdravia. Realizáciu podpory zdravia zamerať na uplatňovanie správnych 

návykov u žiakov  na zdravý spôsob života, zdravého životného štýlu, 

duševného zdravia, prevencie užívania návykových látok. Pripraviť besedu 

o zdravej životospráve. V spolupráci s Ligou proti rakovine sa zapojiť  do 

akcie „Deň narcisov 2016“.  

 

Z: p. Lipovská  

T: priebežne 

 

- Podieľať sa na realizácii úloh vyplývajúcich z Koncepcie environmentálnej 

výchovy a vzdelávania schválenej vládou SR uznesením č. 846/1997, 

z Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja schválenom uznesením vlády 

SR č. 978/2001. V praktickej realizácii využiť programy a projekty 

mimovládnych organizácií ako aj pripraviť prednášky a besedy. 

  

Z: vyuč. prír. predmetov,     

     a I. stupňa 

T: priebežne 

 

- Enviromentálnu výchovu ako prierezovú tému štátneho vzdelávacieho 

programu implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov 

v školskom vzdelávacom programe 

Z: všetci ped.zamestnanci 

T: september 2015 

 



-  Implementovať témy Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského       

      vzdelávacieho programu     

        Z: všetci ped. zamestnanci 

        T: september 2015 

 

 

- Ďalej pokračovať v  separovanom zbere na škole s cieľom výchovného 

pôsobenia na žiakov školy 

Z: všetci ped. zamestnanci 

T: priebežne 

 

- Realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti 

predsudkom 

Z: uč. ETV, OBN 

T: priebežne 

 

 

- Pri vyučovaní cudzích jazykov sa zamerať: 

- na ďalšie zvyšovanie kvality výučby s využitím moderných    

  metód so zameraním na  komunikačné schopnosti 

  

                                               - sprostredkovať pre žiakov možnosti ďalšej výučby jazykov         

                                                 formou krúžkov v mimoškolskom čase 

 

    - zorganizovať jazykovo-poznávací pobyt v Anglicku s cieľom  

                                                 zdokonaliť sa v  anglickom jazyku 

 

    - zorganizovať týždenný pobyt študentov z iných krajín,  

                                                 zameraný na predstavenie rodnej krajiny a kultúry v anglickom  

                                                 jazyku 

 

Z: vyuč. cudzích jazykov,  

     vedenie 

T: priebežne 

- Využívať možnosti IKT: 

 

-    Vo vyučovacom procese využívať multimediálnu učebňu,   

      učebne  s interaktívnou tabuľou (herňa ŠKD, 7.B, 5.A) 

       

Z: všetci ped. zamestnanci 

      T: priebežne 

 

- Pri vyučovaní využívať vo väčšej miere IKT. 

 

Z: všetci ped. zamestnanci 

T: priebežne 

 

-   Pokračovať v Internetovej žiackej knižke. 

  

Z: uč. 3.-9. roč. 

T: priebežne                                                                         

  

- Priebežne aktualizovať webovú stránku školy potrebnými informáciami.     



      Vytvoriť z nej aktívny komunikačný kanál  smerom k rodičovskej verejnosti.  

         

 

Z: p. Brliťová 

        T: priebežne   

 

-    Všetky školské aktivity, projekty, súťaže písomne vyhodnocovať a následne   

uverejňovať (webová stránka školy) s cieľom ďalšej prezentácie školy. 

 

Z: jednotliví vyuč. 

                                                                                        T: priebežne 

 

- Pripraviť a následne realizovať integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno- 

vzdelávacími potrebami v súlade s platnými predpismi v spolupráci s PPP.  

   

Z: vých. poradca, prísl. uč. 

                                                                                        T: priebežne 

 

- Zvýšenú pozornosť venovať žiakom 4.-5.roč., umožniť im tak ľahší prechod na 

II. stupeň. 

Z: vyuč. 4.a 5.roč. 

T: priebežne 

 

- Pozornosť venovať žiakom 5. ročníka s cieľom dôkladnej prípravy na 

celoslovenské testovanie žiakov.  

 Z: vyuč. 5.roč SJL a MAT 

                                                                                         T: priebežne;  25. 11. 2015 

 

 

- Pozornosť venovať žiakom 9. ročníka s cieľom dôkladnej prípravy na 

celoslovenské testovanie žiakov a následne na prijímacie pohovory. Odporúčať 

žiakom absolvovať skúšobné testovanie Komparo.   

    

Z: vyuč. 9.roč SJL a MAT 

                                                                                        T: priebežne;  6. 4. 2016 

 

- Individuálne pristupovať k žiakom slabo prospievajúcim. 

 

Z: jednotliví vyuč. 

T: priebežne 

 

- Zabezpečiť vyučovanie etickej výchovy ako povinného predmetu v alternatíve 

s náboženskou výchovou. 

 

Z: p. Bogárová 

T: september 2015 

 

- V príslušných predmetoch venovať osobitnú pozornosť nadaným 

a talentovaným žiakom. Predmetové olympiády, súťaže v odborných 

vedomostiach a zručnostiach, školské športové súťaže žiakov považovať za 

integrálnu súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu a dôležitú súčasť 

prezentácie školy.  

  



Z: jednotl. vyuč. 

T: priebežne 

 

- V poradenskej činnosti poskytovať aktuálny transfer informácii žiakom a ich 

rodičom o možnostiach štúdia na SŠ podľa aktuálnej siete. Výchovný poradca 

bude úzko spolupracovať s ostatnými členmi pedagogického zboru, najmä 

s triednymi učiteľmi, koordinátorom závislostí, rodičmi žiakov a s CPP, . 

Vypracovať plán činnosti. /viď príloha/ 

 

Z: vých. por. p.Križanová 

T: priebežne 

 

- Naďalej zvyšovať efektívnosť práce jednotlivých PK a MZ ako poradných 

orgánov vedenia školy. Úlohy pre MZ a PK: 

- Sledovať a urobiť previerku v čítaní s porozumením 

- Sledovať komunikatívnosť vo vyučovaní jazykov 

- Sledovať výchovné ciele stanovené v POP:  environmentálna, 

zdravotná, onkologická, protidrogová výchova, boj proti šikanovaniu 

a výchova k manželstvu a rodičovstvu 

- Koordinovať prácu s talentovanými žiakmi 

- Koordinovať prácu so slaboprospievajúcimi žiakmi 

- Sledovať pripravenosť žiakov na prijímacie pohovory 

- Pripraviť, previesť a vyhodnotiť previerky 

- Koordinovať presuny v tematických celkoch 

- Usmerňovať učiteľov pri neodbornom vyučovaní 

Z: vedúci PK a MZ 

             T: priebežne 

 

- formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže 

v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských 

kluboch detí      Z: všetci 

        T: priebežne 

 

- pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické 

týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov 

a zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny  

        Z: všetci 

        T: október 2015, máj 2016 

 

- Odborné vedomosti si dopĺňať samoštúdiom, osvojovaním si nových 

poznatkov, výmenou skúseností pri uplatňovaní inovovaných učebných osnov, 

štandardov, nových prístupov v rámci PK, MZ a PR 

 

Z: všetci ped. zamestnanci 

T: priebežne 
 

- Zúčastňovať sa podujatí pripravovaných a organizovaných  metodicko-

pedagogickým centrom mesta Bratislavy ako aj inými vzdelávacími 

inštitúciami v súlade s potrebami školy. Priebežne sledovať informácie z 

pedagogickej oblasti, ktoré sa nachádzajú na stránkach www.statpedu.sk, 

www.ssiba.sk,  www.mcmb.sk, www.svsba.sk 

Z: príslušní ped.zam. 

T: priebežne  

http://www.statpedu.sk/
http://www.ssiba.sk/
http://www.mcmb.sk/
http://www.svsba.sk/


 

 

- Prehĺbiť spoluprácu s okolitými  MŠ ( Búdková, Šulekova, Myjavská, 

Timravina a iné.): 

-    v záujme plynulého prechodu detí z MŠ do I. 

     ročníka.  

 

-    pripraviť športovú olympiádu pre deti z MŠ   

 

-   zorganizovať pre deti MŠ ďalšie podujatia    

     s cieľom prezentácie školy v súvislosti so  

     zápisom. 

  

Z:  vychovávateľky ŠKD 

T: 10/2015-03/2016 

 

- Aktívne vytvárať podmienky pre záujmovú činnosť žiakov formou krúžkov 

rôzneho zamerania. Pri realizácii využiť v maximálne možnej miere 

vzdelávacie poukazy.   

Z: vedenie, prísluš. uč. 

T: september, priebežne  

 

- Na základe záujmu rodičov a žiakov zorganizovať ŠvP, LVVK, školské výlety, 

plavecký  kurz a pod.  

Z: poverení vyučujúci 

T: priebežne 

 

-  Kvalitatívne rozvíjať odborno-metodickú úroveň učiteľov, ovplyvňovať ich 

prístupy, vzťahy, celkovú prácu. 

- Zvyšovať osobnú zodpovednosť za dosahované výsledky, plnenie úloh 

a povinností. 

- Zabezpečovať a rozvíjať kľudné, tvorivé pracovné prostredie, priaznivé 

pracovné podmienky, interpersonálne vzťahy. 

- Diferencovane oceňovať dosahované výsledky ako jednu z foriem motivácie 

tvorivosti a aktivity. 

- Odstraňovať šablónovitosť, stereotypy, pretrvávajúce prístupy v ped. procese. 

- Využívať previerky učebných výsledkov a vedomostí na analýzu stavu 

a úrovne, na odstraňovanie nedostatkov. 

- Zjednocovať vplyvy jednotlivých výchovných činiteľov na žiakov školy. 

- Realizovať plán vnútroškolskej kontroly, ovplyvňovať úroveň práce 

jednotlivých pracovníkov hospitačnou činnosťou, zovšeobecňovaním 

poznatkov a výmenou skúseností, individuálnymi pohovormi, ovplyvňovaním 

práce metodických orgánov. 

                                                                                              Z: vedenie školy 

                                                                                                          T: počas celého roka                                                                      

 

- Rozvíjať kvalitatívne širší rozsah spolupráce s rodičmi, rešpektovať oprávnené 

požiadavky rodičov.    

Z: všetci 

T: počas celého roka 

 

 

 



-  Pripraviť Deň otvorených dverí pre rodičov našich žiakov ako aj pre    

rodičov MŠ  

Z: vedenie školy 

T: apríl 2016 

3 . 2    Ma t er i á ln o  –  t e chn i ck é  v yba v en i e  šk o l y .  

Na tento školský rok sme naplánovali nasledujúce opravy a modernizáciu materiálno – 

technického vybavenia školy: 

 

- Nákup dataprojektorov do jazykových učební; 

- Doplnenie počítačov a monitorov  

- Nákup školských pomôcok podľa požiadaviek jednotlivých PK A MZ; 

- Bežná údržba podľa potreby a aktuálnosti;  

- Oprava parkiet v triedach 

- Oprava detského ihriska v školskom areáli 

 

 

      Plán práce školy na školský rok 2015/2016 bol prerokovaný na pedagogickej rade  

dňa 28. 9. 2015. 

Mgr. Richard Savčinský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


