
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2017/2018 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola, Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava 

Adresa školy Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava 

Telefón +421 2 64780640 

E-mail info@skolalamac.sk 

WWW stránka skolalamac.edupage.org 

Zriaďovateľ MČ Bratislava - Lamač 

  Malokarpatské námestie 9, 8410 3 Bratislava 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Služobný telefón e-mail 

Riaditeľka Mgr. Alena Petáková 0904 765 188 petakova@skolalamac.sk 

ZRŠ Mgr. Mária Imrichová   imrichova@skolalamac.sk 

ZRŠ Mgr. Janka Marčeková   marcekova@skolalamac.sk 

Vedúca ŠKD Mgr. Eva Vančová   vancova@skolalamac.sk 

Rada školy 

Informácia o činnosti Rady školy v školskom roku 2017/2018: 

Počet zasadnutí Rady školy - 4 

Problematika, ktorou sa Rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení poslania (úloh) školy:  

 Schválenie plánu práce, organizačnej štruktúry a učebného plánu na šk. rok 
2017/2018 

 Schválenie Školského vzdelávacieho programu na rok 2017/2018 

 Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy 

 Vyhodnotenie plnenia koncepcie rozvoja školy 

 Plán kontinuálneho vzdelávania pedagógov 

 Voľba členov novej Rady školy 



 Projekty školy (napr. Rekonštrukcia ihriska pri školskej jedálni, Albertova včela, 
Rekonštrukcia eko-triedy, Strom života, ...) 

 Rozpočet školy 

 Zápis žiakov do prvého ročníka a prijatie žiakov 

 Prípravné materiály pre zasadnutia zastupiteľstva MÚ Lamač 

 Dosiahnutie výborných výsledkov žiakov v aktuálnom školskom roku v školskej aj 
mimoškolskej činnosti 

 Diskusia o 40. výročí založenia školy 

 Diskusia o zapojení sa školy do projektu EÚ „Čitateľská, matematická a prírodovedná 
gramotnosť v základnej škole“ 

 Plán realizácie opráv počas školských prázdnin (telocvičňa, osvetlenie, skrinky) 

Rada školy bola ustanovená v zmysle §24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vo voľbách dňa 11. septembra 2017. Funkčné obdobie začalo dňom 26. 10. 2017 
na obdobie štyroch rokov. Rada školy pracovala v novom zložení. Celkovo tento školský rok 
boli 4 zasadania. Septembrové zasadanie bolo v starom zložení RŠ a októbrové, marcové 
a májové bolo v novom zložení RŠ. 

  Titl., priezvisko, meno zvolený/delegovaný/za 

predseda Ing. Andrej Trtala rodičov 

podpredseda Mgr. Mária Šimončičová rodičov 

tajomníčka Ing. Darina Hrádeková zamestnancov  

      

ostatní členovia  JUDr. Júlia Ondrišová zriaďovateľa 

  Mgr. Hana Ifková zriaďovateľa 

  Ing. Lukáš Baňacký zriaďovateľa 

  MVDr. Pavol Čech zriaďovateľa 

  Mgr. Jana Rovenská zamestnancov  

  Mgr. Júlia Parová zamestnancov  

  Jana Bruteničová rodičov 

  Mgr. Barbora Liptáková rodičov 

Poradné orgány školy 

1. Prehľad poradných orgánov riaditeľky školy: 

 Gremiálna porada 

 Pracovná porada 

 Pedagogická rada 

 Rada školy 

 Rada rodičov 

 Predmetová komisia humanitných predmetov 

 Predmetová komisia prírodovedných premetov 



 Predmetová komisia cudzích jazykov 

 Metodické združenie I. stupňa 

 Metodické združenie Školského klubu detí 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy: 

Zasadnutia sa uskutočňujú nasledovne:  

 podľa potreby - gremiálna porada, Rada školy, Rada rodičov 

 raz mesačne - pracovná porada 

 5x za školský rok - pedagogická rada 

 minimálne 4x za školský rok MZ a PK 

Kontrolované sú priamou účasťou zástupcu vedenia školy na zasadnutiach a kontrolou 
termínov a úloh pre členov MZ a PK a ostatných poradných orgánov. 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

ŠKD Mgr. Eva Vančová   

1.stupeň Mgr. Zuzana Hučková všetky 

Humanitné predmety Mgr. Jana Rovenská 
SJL, DEJ, ETV, NBV, VYV, HUV, 
OBN,TSV 

Prírodovedné predmety PaedDr. Dana Magdolenová 
MAT, FYZ, INF, CHE, BIO, GEO, 
TECH 

Cudzie jazyky Mgr. Eva Pišteková ANJ, NEJ, RUJ 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 521 

Počet tried: 24 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 4 3 3 3 3 2 2 2 2 24 

počet žiakov 70 63 62 70 66 50 56 39 45 521 

z toho ŠVVP   3   3 5 3 5 3 1 23 

z toho v ŠKD 68 61 49 47 1         226 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 



Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 100/ 37 dievčat  

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 82/ 37 dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 8/ 1 dievča 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov 0 0 0 0 0 41 41 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Všetci žiaci deviateho ročníka boli prijatí na stredné školy. Ôsmaci  a piataci sa viacerí 
nedostali na gymnáziá a výberové školy kvôli preceneniu svojich vedomostí a schopností. 
Niektorí neurobili talentové skúšky. 

  
Gym 
8.roč 

Gym 5.roč 
bilingv. 

Gym 
4.roč 

SOŠ SOU OA SPŠ HA Umel. 
SOŠ 

pedagog. 
duálne 
vzdel. 

spolu 

prihlásení 25 27 9 7 0 2 3 2 4 3 2 79 

prijatí 10 14 8 7 0 2 3 2 4 3 2 60 

% úspešnosti 40% 51,8% 89% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 76% 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ŠKD ANJ BIO DEJ ETV FYZ GEG HUV CHE ILI IFV INF MAT MDV NBV 

1.A   1           1         1,06     

1.B   1           1         1     

1.C   1,06           1         1,18     

1.D   1,18           1         1,18     

2.A   1,2           1         1,1     

2.B   1,32           1         1,27     

2.C   1,33           1         1,19     

3.A   1,14           1       1 1,27     

3.B   1,65           1       1 1,59     

3.C   1,41           1       1 1,47     

4.A   1,64           1     1,05   1,41     

4.B   1,95           1     1   1,76     

4.C   1,58           1     1   1,67     

5.A   1,48 1,43 1,29     1,43 1,05       1,19 1,71     

5.B   1,57 1,48 1,52     1,43 1,05       1,19 1,71     

5.C   1,8 2,32 1,88     2,16 1,2       1,4 2,44     



6.A   1,26 1,78 1,48   1,7 1,74 1,04       1,13 2,35     

6.B   1,43 2,22 1,71   2,22 1,91 1       1,17 2,52     

7.A   1,5 1,92 1,35   2 1,46 1,08 2     1,08 2,04     

7.B   2,04 2,04 1,59   2,26 1,7 1,11 2,04     1,04 2,33     

8.A   1,72 1,67 1,61   1,72 1,5   1,44     1,11 2     

8.B   1,42 1,68 1,37   2,32 2   1,74     1,11 2,32     

9.A   1,65 1,95 1,55   2,15 1,75   1,5       2,35     

9.B   2,05 1,95 1,43   1,81 1,57   1,52       2,14     

3.Z                               

4.Z                               

5.Z                               

6.Z                               

7.Z                               

8.Z                               

9.Z                               

 

Trieda NEJ OBN PVC PDA PVO RGV RKS RSF RUJ SJL Spr SEE THD TSV TSV1 

1.A         1,28         1,28 1     1 1 

1.B         1         1 1     1 1 

1.C         1,12         1,47 1     1 1 

1.D         1,35         1,24 1     1 1 

2.A         1         1,3 1     1 1 

2.B         1,09         1,36 1     1 1 

2.C         1,1         1,24 1     1 1 

3.A     1 1,27           1,5 1     1 1 

3.B     1 1,29           1,53 1     1 1 

3.C     1 1,24           1,53 1     1 1 

4.A     1 1,55           1,86 1         

4.B     1 1,86           1,86 1,05         

4.C     1 1,67           1,83 1         

5.A                   1,81 1   1,38 1   

5.B                   1,76 1   1,1 1,05   

5.C                   2,56 1,04   1,28 1,08   

6.A   1,39               2,48 1   1,61 1   

6.B   1,09               2,74 1,13   1,65 1   

7.A 1,56 1,5             1,43 2,27 1   1,38 1,08   

7.B 1,56 1,3             1,9 2,59 1,07   1,48 1,07   

8.A 1,61 1,22               2 1 1,44   1   

8.B 2 1,26               2,16 1 1,58   1   

9.A 1,78 1,35             1,82 2,3 1     1   

9.B 1,75 1,62             1,8 2,24 1     1   

3.Z                               

4.Z                   3           

5.Z                               



6.Z                               

7.Z                               

8.Z                               

9.Z                               

 

Trieda TSV2 TEV TEC TRH UC - tč VLA VUM VYV 

1.A               1 

1.B               1 

1.C               1 

1.D               1 

2.A               1 

2.B               1 

2.C               1 

3.A           1,14   1 

3.B           1,29   1 

3.C           1,12   1 

4.A   1       1,45   1 

4.B   1       1,86   1 

4.C   1       1,58   1 

5.A 1             1 

5.B 1,05             1 

5.C 1,08             1 

6.A 1             1,09 

6.B 1             1,17 

7.A 1,08             1 

7.B 1,07             1,22 

8.A 1           1,22   

8.B 1           1,16   

9.A 1               

9.B 1               

3.Z                 

4.Z           2     

5.Z                 

6.Z                 

7.Z                 

8.Z                 

9.Z                 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 18 18 0 0 

1.B 18 18 0 0 



1.C 17 17 0 0 

1.D 17 17 0 0 

2.A 20 20 0 0 

2.B 22 22 0 0 

2.C 21 21 0 0 

3.A 22 22 0 0 

3.B 17 17 0 0 

3.C 17 17 0 0 

4.A 22 22 0 0 

4.B 21 21 0 0 

4.C 24 24 0 0 

5.A 21 21 0 0 

5.B 21 21 0 0 

5.C 25 23 2 0 

6.A 23 22 1 0 

6.B 23 22 1 0 

7.A 26 26 0 0 

7.B 27 27 0 0 

8.A 18 18 0 0 

8.B 19 19 0 0 

9.A 20 20 0 0 

9.B 21 21 0 0 

3.Z 6 0 0 6 

4.Z 4 1 0 3 

5.Z 1 0 0 1 

6.Z 1 0 0 1 

7.Z 3 0 0 3 

8.Z 2 0 0 2 

9.Z 4 0 0 4 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka 

1.A 18 1585 88,06 1585 88,06 0 0,00 

1.B 18 1944 108,00 1944 108,00 0 0,00 

1.C 17 2093 123,12 2093 123,12 0 0,00 

1.D 17 1654 97,29 1654 97,29 0 0,00 

2.A 20 1968 98,40 1968 98,40 0 0,00 

2.B 22 2239 101,77 2239 101,77 0 0,00 

2.C 21 1537 73,19 1537 73,19 0 0,00 



3.A 22 1368 62,18 1368 62,18 0 0,00 

3.B 17 1680 98,82 1680 98,82 0 0,00 

3.C 17 1647 96,88 1647 96,88 0 0,00 

4.A 22 1759 79,95 1755 79,77 4 0,18 

4.B 21 2244 106,86 2242 106,76 2 0,10 

4.C 24 2358 98,25 2358 98,25 0 0,00 

5.A 21 1701 81,00 1698 80,86 3 0,14 

5.B 21 2044 97,33 2044 97,33 0 0,00 

5.C 25 3839 153,56 3833 153,32 6 0,24 

6.A 23 2516 109,39 2516 109,39 0 0,00 

6.B 23 3110,75 135,25 3086,75 134,21 24 1,04 

7.A 26 2509 96,50 2507 96,42 2 0,08 

7.B 27 3458 128,07 3313 122,70 145 5,37 

8.A 18 1846 102,56 1841 102,28 5 0,28 

8.B 19 2917 153,53 2909 153,11 8 0,42 

9.A 20 3586 179,30 3586 179,30 0 0,00 

9.B 21 2702 128,67 2701 128,62 1 0,05 

3.Z 6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4.Z 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5.Z 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

6.Z 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

7.Z 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8.Z 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

9.Z 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 

T5 SJL 60 71,5% 

T5 MAT 60 73,7% 

T9 SJL 42 74,4% 

T9 MAT 42 61,5% 

 

 

 



§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 4 3 3 3 3 2 2 2 2 24 

                      

Štátny vzdelávací program       3       2 2 7 

Inovovaný štátny vzdelávací program 4 3 3   3 2 2     17 

Nepovinné predmety 

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne 

Anglický jazyk 1 6 2 

Anglický jazyk 2 6 2 

Slovenský jazyk 2 3 1 

Matematika 3 3 1 

Prírodoveda 3 3 1 

Slovenský jazyk 4 3 1 

Anglický jazyk 4 4 1 

Matematika 4 3 1 

Prírodoveda 4 3 1 

Vlastiveda 4 3 1 

Anglický jazyk 5 4 2 

Matematika 5 3 1 

Anglický jazyk 6 3 2 

Matematika 6 2 1 

Anglický jazyk 7 4 1 

Nemecký jazyk 7 2 2 

Ruský jazyk 7 2 2 

Slovenský jazyk 8 2 1 

Matematika 8 2 1 

Anglický jazyk 8 3 2 

Nemecký jazyk 8 3 1 

Chémia 8 2 1 

Anglický jazyk 9 3 2 

Nemecký jazyk 9 3 1 

Dejepis 9 2 1 

Biológia 9 2 1 

Chémia 9 2 1 



Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0  0 

Prvého ročníka 4 71  0 

Bežných tried 24 521  23 

Špeciálnych tried 0 0  0  

Pre nadaných 0 0  0 

Spolu 24 521  23 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
prac. 

Počet nepedag. 
prac. 

Počet úväzkov pedag. 
prac. 

Počet úväzkov nepedag. 
prac. 

TPP 36 13 36 13 

DPP 2   2   

Znížený úväzok 5   4,61   

ZPS   2   2 

Na dohodu   1   0,17 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov   36 36 

vychovávateľov   7 7 

asistentov učiteľa   0,5 0,5 

        

spolu   43 43 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

7.A dejepis 1 

7.B dejepis 1 

8.A dejepis 1 

8.B dejepis 1 



9.A dejepis 3 

9.B dejepis 3 

5.B technika 1 

5.C technika 1 

6.A technika 1 

6.B technika 1 

8.A geografia 1 

5.B výtvarná výchova 1 

Spolu   16 hodín 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 1 1 

2.kvalifikačná skúška 1 2 

vysokoškolské rozširujúce štúdium   1 

kontinuálne vzdelávanie 13   

inovačné vzdelávanie 21   

semináre, metodické dni, jednorázové školenia 24   

 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Žiačka 3. ročníka je majsterkou sveta v skalolezení. 

Súťaž okr. kolo kraj. kolo národ. kolo 
medzinár. 

kolo 

Olympiáda v slovenskom 
jazyku 

účasť       

Šaliansky Maťko účasť       

Návraty poézie o cenu A. 
Sládkoviča 

účasť       

Hviezdoslavov Kubín 1. miesto       

Bratislavské metamorfózy   3.miesto     

Štúrov Zvolen 3.miesto       

História Magistra vitae   
ocenený 
exponát 

    



Dejepisná olympiáda účasť       

Slávik Slovenska účasť       

Biblická olympiáda 5.miesto       

Slovensko, krajina v srdci 
Európy 

    
diplom za tvorivosť 
a prístup 

  

Vesmír očami detí účasť       

Dni biodiverzity     1.miesto   

Spoločenstvo stromov     1.miesto   

Technická olympiáda 2. a 3. miesto       

Streľba zo vzduchových 
zbraní 

1.miesto, 3. 
miesto 

1.miesto, 2. 
miesto 

    

Majstrovstvá BA4 v šachu 4.miesto       

Bedminton žiakov     3.miesto   

Volejbal žiakov 2.miesto       

Vybíjaná dievčat 3.miesto       

Florbal 2.miesto       

Biologická olympiáda  1. miesto       

Pytagoriáda 3 žiaci úspešní       

Pikopretek účasť       

Matematická olympiáda 4 žiaci úspešní       

Microsoft KODU CUP     postup do finále   

i-Bobor     6 žiakov so 100%   

IQ olympiáda   účasť     

Olympiáda v anglickom 
jazyku 

účasť       

Olympiáda v nemeckom 
jazyku  

účasť       

Viem, čím budem a prečo      2.miesto   

Týždeň pre vodu         

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola v tomto roku oslavovala 40. Výročie otvorenia školy. Pri príležitosti osláv sme vydali 
spomienkový časopis a zorganizovali podujatia, aby sme si túto udalosť pripomenuli.  

Počas školského roka sme organizovali aj mnoho iných aktivít, ktoré uvádzame v tabuľke. 

Aktivita Zapojení 

organizované školou   

Oslavy 40. výročia otvorenia školy celá škola 

Testovanie čitateľskej gramotnosti ČPP 2.-9.ročník 



Lyžiarsky kurz 7.-9.ročník 

Plavecký kurz 3.ročník 

Klub Lamačské sovy 6.ročník 

Didaktické hry 1.stupeň 

Účelové cvičenie 2x 2.stupeň 

Vystúpenia pri rôznych príležitostiach –privítanie prvákov, koledovanie, 
pre jubilantov, pre nových Lamačanov 

4.A 

Dni zdravej výživy (ochutnávka potravín, jedál, nápojov, aranžovanie mís, 
výroba plagátov, besedy, testy) 

1.stupeň 

Olympiáda v ANJ 1.stupeň 

Testovanie vedomostí žiakov z ANJ –A1, A2, B1 5., 8. a 9. ročník 

Florbalový turnaj, turnaj vo vybíjanej všetci 

Škola v prírode 3. - 4. ročník 

Deň matiek - besiedka 
cca 130 
účinkujúcich 

Predmetová show všetci 

Beseda so starostom MČ 8.ročník 

Deň otvorených dverí všetci 

Beh k Európskemu dňu športu všetci 

Deň športu všetci 

Otvorené hodiny pre MŠ 5 pedagógov 

LAbeh všetci 

Korčuľovanie 1. stupeň, ŠKD 

Tvorivé dielne vianočné, veľkonočné 1. stupeň, ŠKD 

Hore hájom všetci 

Burza kníh a hračiek všetci 

Filmové predstavenia - Mikuláš, T9, ŠKD všetci 

Fakultatívna škola PdF UK pedagógovia 

Karneval ŠKD 

Šarkaniáda 1.stupeň 

Triedne večierky všetci 

Darčeky pre prvákov ŠKD 

Valentínska pošta všetci 

Zber papiera všetci 

Zasadnutia detského parlamentu členovia 

Výchovný koncert všetci 

Preventívne programy v spolupráci s CPPPaP podľa výberu 

Beseda s Lukášom Haraslínom    

Čas premien - beseda s lekárkou 
dievčatá 7. 
ročník 



Anglické a nemecké divadelné predstavenia II. stupeň 

Workshop programovania   

Výchovný koncert - Vianočné zvyky II. stupeň 

Koncert v Redute 9.A 

Deň zeme  4. ročník 

Pohľad do vnútra ľudského tela  7.B 

SND - opera Figaro 4.B 

    

do ktorých sa škola zapojila   

Matematický klokan, Klokanko 
2.stupeň, 
1.stupeň 

Majstrovstvá SR v bedmintone 2 žiaci 

Rovesnícky projekt CHIPS 10 žiakov 

Recyklohry, zber použitých batérií a elektrospotrebičov všetci 

MAKS, Maksík všetci 

Slávik Slovenska 28 žiakov 

Hviezdoslavov Kubín všetci 

Predmetové olympiády  všetci 

Historia Magistra Vitae - súťaž 4 žiaci 

Matboj 12 žiakov 

Pytagoriáda 52 žiakov 

Komparo 4., 6. a 9.ročník 

Všetkovedko 1.stupeň 

Hour of Code 2.stupeň 

iBobor 2.stupeň 

Športové súťaže všetci 

Pikopretek 12 žiakov 

Záložka do knihy nás spája ŠKD 

Viem, čo zjem 3.C 

E-testovanie NUCEM 2.stupeň 

Štúrov Zvolen 6 žiakov 

Návšteva NBS Od koruny k euru 5.ročník 

Do školy na bicykli 50 žiakov 

Dopravná výchova 2.ročník 

Mladý záchranár 8 žiakov 

Škola ide na Slovan 45 žiakov 

Bienále ilustrácií 6.A a 6.B 

Policajná akadémia 7. ročník 

Vedecký veľtrh 8. a 9. ročník 



Ninbus - vzdelávací autobus I. stupeň 

Kozmix - finančné vzdelávanie žiakov  3. a 4. ročník 

Drogová prevencia 6.A a 6.B 

Detská policajná akadémia 7.A a 7.B 

Bibliotéka  6.A a 9.A 

Škola ide na basket vybraní žiaci 

    

Exkurzie, zážitkové vyučovanie, výlety:   

Galéria MB 1.B 

Múzeum židovskej kultúry 7.A 

Ekotopfilm 7.B 

Včelár  2.B a 2.C 

ÚĽUV 1.stupeň 

Prírodovedné múzeum - Giganty doby ľadovej 4.B, 5.ročník, 7.B 

Botanická záhrada 2.A 

Bratislavský hrad 3.A 

Včielky - Segnáre 2.C 

Modra - múzeum Ľ. Štúra, Majolika, Dubová 8.ročník 

Divadlo Wüstenrott 66 žiakov 

Návšteva Parlamentu 4.C 

Múzeum hodín, Michalská brána, Bratislavský hrad 1.A 

Bibliotéka 7.A, 5.A, 8.A, 8.B 

GMB Mirbachov palác 5.A 

Dopravné múzeum 4.B 

Hromadné ukážky policajnej činnosti, Dúbravka 2.B, 

školské výlety   

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

A) Dlhodobé 

Čítaj, pochop a použi! - projekt realizovaný v rokoch 2010 - 2012 s podporov EÚ. V aktivitách 
projektu pokračujeme naďalej, Projekt je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Na 
začiatku roku sme urobili test čitateľskej gramotnosti, ktorý sme na konci roka zopakovali. 
Zistili sme zlepšenie čitateľských zručností detí. Počas roka sme robili aktivity zamerané na 
rozvoj čitateľskej gramotnosti s použitím materiálov vypracovaných v projekte Čítaj, pochop 
a použi!. Medzi aktivity patrí aj projektový týždeň Naša kniha. Tento rok bol vyhlásený aj 
MŠVVaŠ SR za rok Rozvoja čitateľskej gramotnosti.  



Zdravá škola - projekt je zamerané na aktivity spojené s výchovou a vzdelávaní detí k zdravej 
výžive. Škola získala certifikát Škola podporujúca zdravie už v roku 2004 a od toho času 
robíme priebežne aktivity podporujúce zdravý vývoj našich žiakov. 

Strom života - environmentálny projekt. Dlhodobo je naša škola zapojená do uvedeného 
projektu a získava veľa ocenení. Na podporu tohto projektu vznikol aj krúžok ako klub 
environmentálnej výchovy. 

Infovek - projekt MŠ na podporu technického pripojenia školy k internetu. 

Otvorená škola - projekt je zameraný na otvorenosti školy na účely krúžkovej činnosti, 
činnosti rôznych organizácii, ako napr. ZUŠ, Krúžky v škole a pod. 

Otvorené hodiny pre MŠ - deti MŠ sa zúčastnia hodín ANJ, TEV a INF priamo na škole s 
učiteľmi ZŠ, aby sa nebáli školy. 

Recyklohry - projekt zameraný na separáciu odpadu - elektrického a batérii  

Fakultná škola Pedagogickej fakulty UK - príprava budúcich pedagógov. 

CHIPS - rovesnícka podpora 

Záložka do knihy nás spája - medzinárodný projekt. Žiaci vyrábajú záložky do kníh a 
vymieňajú si ich zo školami v Čechách. 

B) Krátkodobé: 

Viem, čo zjem - je projekt zameraný na zdravú výživu. Do projektu boli zapojené triedy I. 
stupňa ZŠ. Trieda 3.C dostala ocenenie a finančnú odmenu a pingpongový stôl za aktívnu 
celoročnú prácu. Projekt „Viem, čo zjem“ je prvým ročníkom celosvetového programu Nestlé 
Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo 
veku 9 - 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť 
ich záujem o pohybové aktivity. Do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids sa od roku 
2009 zapojilo už 84 krajín, vrátane krajín Európskej únie. Naši žiaci ho v prvom ročníku 
realizovanom na Slovensku vyhrali.  

https://www.viemcozjem.sk/ 

Hour of Code - projekt je zameraný na naučenie programovanie žiakov na hodinách 
informatiky. Žiaci II. stupňa boli celoročne zapojení do tohto projektu a viacerým sa 
programovanie zapáčilo. Projekt bol organizovaný spoločnosťou Microsoft. Boli vyškolení 3 
pedagógovia školy. 

https://www.microsoft.com/about/philanthropies/youthspark/youthsparkhub/programs/ho
urofcode/ 

Ekotopfilm - zapojili sme sa do projektu, ktorý je každoročne organizovaný a zameraný na 
ochranu prírody. 



Bezpečne na bicykli - projekt realizovaný Nadáciou Volkswagen. 

Profesijné testovanie žiakov - v spolupráci s CPPPaP. 

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty: 

Enviroprojekt - projekt vyhlásený MŠVVaŠ SR zameraný na environmentálnu výchovu. Názov 
projektu - Albertova včela. Projekt nebol ešte vyhodnotený.  

Rekonštrukcia Eko-triedy - projekt bol realizovaný s podporou Nadácie Volkswagen. 
Zrekonštruovaná bola školská záhradka, postavený záhradný domček na náradie. 

Predmetová show - školský projekt pre žiakov II. stupňa. Projekt je zameraný na prezentáciu 
vedomostí a zručnosti z jednotlivých predmetov.  

Deň finančnej gramotnosti - Celoškolský projekt zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti 
žiakov. 

Projekt H2020 Newton – medzinárodný projekt zameraný na rozvoj prírodovednej 
gramotnosti žiakov. Projekt bol robený v spolupráci s Ústavom Multimediálnych 
informačných a komunikačných technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 3. 2. 2016 

Druh inšpekcie: tematická inšpekcia č. 1076/2015 

Predmetom školskej inšpekcie bola úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej 
gramotnosti žiakov 9. ročníka. 

Záver: 

Dosiahnutá priemerná úspešnosť žiakov 9. ročníka kontrolovanej školy (61,67%) bola vyššia 
ako dosiahnutý priemer žiakov v teste (50,63%) aj ako dosiahnutý priemer žiakov v teste v 
testovaných školách v Bratislavskom kraji (51,89 %). 

V školskom roku 2017/2018 nebola žiadna inšpekčná kontrola. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Škola má dostatočný počet učební pre kmeňové triedy a zároveň má odborné učebne: 
fyzikálno-chemická, dve jazykové laboratória, žiacka kuchynka, učebňa informatiky, 
multifunkčná učebňa, IkaCečko (informačno-komunikačné centrum), herne ŠKD, prezentačná 



učebňa a učebňa techniky. Telesná výchova sa vyučuje v dvoch telocvičniach. Máme 
pohybové štúdio, ktoré slúži hlavne žiakom navštevujúcim ZUŠ. Žiaci sa stravujú v školskej 
jedálni, ktorej súčasťou je školská kuchyňa. Je vytvorený samostatný priestor na stravovanie 
cudzích stravníkov. Tým sa vytvorili lepšie hygienické podmienky pre žiakov. V samostatných 
priestoroch sú umiestnené šatne pre žiakov. Žiaci II. stupňa a 4. ročníka majú samostatné 
šatňové skrinky. Aby sme motivovali žiakov k pohybovým činnostiam, zriadili sme na chodbe 
na 1. poschodí malé fitnes s posilňovacími strojmi, kde môžu cez prestávky šliapať na bicykli, 
posilňovať brucho, prípadne behať na bežiacom páse. 

Súčasťou školy je športový a rekreačný areál pri škole. Atletická dráha je zarastená, skok do 
diaľky bol revitalizáciou zrušený. Podmienky na vykonanie povinného bloku v atletike sú pre 
vyučovací proces nevyhovujúce.  

Väčšina kmeňových tried je vybavená interaktívnymi tabuľami, alebo dataprojektormi. V 
niektorých triedach sme vymenili poškodené lavice a doplnili nábytok. Dve triedy boli 
vymaľované. 

Škola je dostatočne vybavená učebnými pomôckami. Hlavne na vyučovanie techniky a 
prírodovedných predmetov sme získali pomôcky z projektu Nadácie Volkswagen - Technika 
nás baví. Za pomoci OZ Pomoc školstvu v Lamači sa nám podarilo doplniť kabinetné zbierky 
aj ostatných predmetov. Zrušili sme školskú knižnicu a založili čitáreň.  

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Čerpanie rekapitulácia: 

PK kód 111      810 188,- € 

OK kód 41      126 300,- € 

Vlastné prostriedky kód 72                  59 511,- € 

Ostatné dotácie kód 131        3 600,- € 

Ostatné bežné výdavky kód 46       9 000,- € 

Spolu:                            1 008 599,- € 

mimorozpočtové prostriedky: 

- 2% daní      10 231,- € 

- rada rodičov                  11 175,- € 



Mimorozpočtové prostriedky sa čerpali na pomoc a podporu vzdelávanie v škole, napr. 
zakúpili sme lavice, interaktívne tabule, zakúpenie učebníc, internetová ŽK, chýbajúce 
učebnice a aktivity žiakov - Deň športu, karneval, pomôcky do ŠKD, učebné pomôcky a pod.  

Správa o finančnom hospodárení organizácie v roku 2017 tvorí prílohu správy (je k 
nahliadnutiu na požiadanie). 

Prenesené 
kompetencie 

kód zdroja 
111 

Vlastné 
prostriedky 

Kód zdroja 
72x 

Originálne 
kompetencie 

kód zdroja 
41 

normatív 810 188 školné 40 975 normatív 124 200 

vzdelávacie poukazy 14 317 nájom  884 prevádzka  1 600 

Eduzber – mzdy, 
prevádzka 

777 883 Ostatné príjmy  17 652 transfer 500 

odchodné 2 071 SPOLU 59 511  SPOLU 126 300 

učebnice  215      Údržba budov  9 000 

Lyžiarsky výcvik 6 450      Výmena obkladov  3 600 

Škola v prírode 7 500         

Albertova včela  1 752     

Spolu 810 188         

Spolu  
 

       1 008 599 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Hlavným cieľom koncepcie rozvoja školy je, aby absolvent školy si odniesol trvalejšie hodnoty 
ako sú vedomosti. Sú to postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, schopnosť efektívne 
sa učiť, poznávať, tvoriť, komunikovať a praktické zručnosti. 

Hlavným cieľom je vytvoriť zo školy centrum vzdelávania, výchovy, kultúry a športu. Školu 
treba považovať za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným 
poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, a tak vychovávať 
deti a žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti. 

Týmto cieľom sme prispôsobili jednotlivé úlohy a aktivity boli celoročne tak zamerané. 
Organizovali sme aktivity, ktoré mali deťom ukázať, že škola nie je len prísna inštitúcia, ale aj 
miesto, kde sú kamaráti a kde sa dá zabaviť - karneval, burza kníh, tvorivé dielne, krúžková 
činnosť, deň športu a iné. Zároveň sme vytvárali priestor na sebarealizáciu žiakov a ich 
prezentovanie - projektové týždne, predmetová show, vystúpenia žiakov ku Dňu matiek a v 
Predmetovej show, zapájanie žiakov do súťaží a olympiád a pod. Komunikácia s rodičmi je 
zabezpečená prostredníctvom web stránky, internetovej žiackej knižky, žiackou knižkou, 
slovníčkami, mailom, telefonicky a hlavne osobne na rodičovských stretnutiach a 
konzultáciách. Pre deti so zdravotným znevýhodnením sme vytvárali priestor na individuálnu 
pomoc - pani učiteľky so špeciálnou pedagogikou mali individuálne hodiny, pani 
vychovávateľky si brali žiakov individuálne z hodín. Na druhej strane žiakom s nadaním sme 



vytvárali priestor na možnosť vyniknúť v oblastiach, v ktorých sú nadaní, zapájaním do súťaží, 
prezentácií, programov, olympiád a pod. 

Na skvalitnenie vzdelávacieho procesu sme dokúpili interaktívne tabule, dovybavili sme 
učebňu techniky. 

Škole pomáha plniť ciele občianske združenie „Pomoc školstvu v Lamači“, organizovaním 
krúžkovej činnosti, získavaním finančných darov, projektov a pod.  

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

SWOT analýza: 

Silné stránky: 

 výhodná poloha,  

 špecializácia školy na ANJ (umožňuje niektorým žiakom dosiahnuť už na základnej 
škole maturitnú úroveň B2, B1 v testovaní),  

 vzdelávacie výsledky (úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch v 5., 8. a 9. ročníku 
na bilingválne a 8-ročné gymn.) 

 kvalifikovanosť a kvalita učiteľov  

 školský psychológ 

 technická vybavenosť školy (dataprojektory a interaktívne tabule v niektorých 
triedach, 2 jazyk. laboratóriá)  

 zaujímavosť výučby (práca s digit. technológiami, používanie interakt. tabúľ, 
projektora, prezentácii, interaktívny software (k učebnici Klett, Project) ALF, Planéta 
vedomostí, zapájanie inovatívnych metód), 

 zapájanie medzipredmetových vzťahov, maximálne využívanie pomôcok, tvorba 
vlastných pomôcok  

 zverejňovanie aktivít v Lamačanovi, propagácia školy 

 škola podporuje a oceňuje tvorivosť žiakov - zapájanie žiakov do projektov, kde môžu 
prejaviť svoju tvorivosť 

 delenie žiakov na skupiny podľa výkonu ANJ /NEJ  

 rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov (tvorba a vypracovávanie pracovných listov, 
knižnica ANJ titulov - Graded Readers) 

 organizovanie rôznych školských akcií, v ktorých môžu žiaci prejaviť svoj talent a 
nadanie (OANJ pre 1. stupeň, športové akcie, teambuilding, Predmetová show, 
besiedky, organizovanie večierkov), 

 výzdoba školy, úprava chodieb a tried,  

 organizovanie a zapájanie sa do mimoškolských akcií (divadlo, výstavy), zážitkové 
vyučovanie 

 motivácia žiakov formou ocenení - Hviezdy  

 prezentácia školy na verejnosti, otvorená škola pre verejnosť (organizovanie 
besiedok, DOD, Predmetová show).  

 potlačené negatívne javy ako sú šikana, alkohol, drogy, pozitívna klíma školy 



 komunikácia s rodičmi (informovanosť prostredníctvom telef., e-mail, Edupage),  

 otvorenosť v komunikácii so žiakom (žiaci majú priestor pre vyjadrenie názoru, učiteľ 
vysvetľuje, prečo je učivo potrebné, žiaci majú priestor pre kladenie otázok) 

 vzájomná spolupráca učiteľov (schopnosť pracovať v tíme) 

 aktívni učitelia - zúčastňujú sa na tvorbe vzdelávacích materiálov (ocenenie - učiteľ 
roka), publikovanie materiálov a vytváranie aktivít na Edupage a zborovna.sk , 
zadávanie úloh a cvičení na dodatočné precvičovanie učiva, poskytovanie prezentácii, 
PZ a DÚ prostredníctvom Edupage.  

 kvalitné vedenie školy 

 priebežné sebahodnotenie školy, kvality práce, výstupov - vyvodzovanie ďalších 
krokov vedúcich k zlepšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu (KOMPARO) 

 zaujímavá a kvalitná krúžková činnosť na škole (organizovanie krúžkov školou aj 
mimoškolskými organiz., fungovanie detaš. pracoviska ZUŠ v priestoroch školy) 

 dobré podmienky na vyučovanie (pomôcky, notebooky, tlačiarne, kopírky) 

 dobré medziľudské vzťahy, aktívny a súčasne ľudský prístup vedenia školy 

 možnosť využívať programy Alf, Datakabinet, Albert, Škola hrou, Zborovňa 

 projekt CHIPS na škole 

 zapojenie sa do súťaží a olympiád 

 navýšený počet hodín SJL oproti Štátnemu VP 

 dobrá spolupráca s vedúcimi PK 

 kumulácia funkcie výchovného poradcu a koordinátora SPJ (sociálno - patologických 
javov) 

 otvorenie školskej čitárne, obohatenie jej knižničného fondu vďaka aktivitám 
zameraným k Roku čitateľskej gramotnosti 

 organizovanie triednych kôl a školského kola súťaže v rétorike 

 spolupráca pedagógov vyučujúcich rovnaké predmety 

 realizácia školení a vzdelávania priamo na pôde školy 

 výchova a formovanie osobnosti žiakov nielen vo vyučovaní, ale i prostredníctvom 
aktivít (projektové dni, práca s triedou) 

 podpora vedenia školy pri organizácii súťaží 

 dôraz na rozvoj čítania s porozumením 

 nadpriemerné výsledky v Testovaniach 

 účasť na zaujímavých projektoch 

 priaznivá klíma v škole, 

 výborná spolupráca so školskou psychologičkou,  

 aktívni učitelia - veľká ponuka záujmových činností a aktivít pre žiakov, škola 
pripravuje rôzne zaujímavé akcie (športové, akadémiu na Deň matiek, besedy s 
pozvanými hosťami, výchovné koncerty - podpora kultúrno-estetického cítenia,...)  

 podpora učiteľov k ďalšiemu vzdelávaniu, 

 priestor súkromnej kuchynky pre potreby učiteľov 

 dobré meno školy  

 vlastný defibrilátor a zaškolenie pedagógov na jeho použitie 

 vybudovanie eko-triedy, možnosť výučby v prírode, v okolí školy 

 šetrenie el. energiou na chodbách budovaním senzorického úsporného osvetlenia 

 kvalifikovanosť a kvalita učiteľov  



 organizovanie rôznych školských akcií, v ktorých môžu žiaci prejaviť svoj talent a 
nadanie ( Slávik Slovenska, Hviezdoslavov Kubín, športové akcie, besiedky, karneval, 
prázdninový klub detí), 

 spolupráca so špec. pedagógmi, asistencie, doučovania 

 zaujímavá a kvalitná krúžková činnosť na škole (organizovanie krúžkov školou aj 
mimoškolskými organiz., fungovanie detaš. pracoviska ZUŠ v priestoroch školy) 

 prítomnosť asistentov žiaka na niektorých vyučovacích hodinách 

 navýšenie hodín biológie v 6. ročníku 

 kvalifikovanosť vychovávateľov ŠKD 

 omladenie kolektívu 

 vzdelávanie vychovávateľov a tvorivosť vychovávateľov 

 primeraný poplatok za ŠKD 

 vynovené priestory pre ŠKD 

 možnosť využívania IKT v ŠKD - PC, interaktívne tabule 

 možnosť využívania telocvične v ŠKD 

 vybudované multifunkčné športoviská a ihriská 

 pravidelné dokupovanie hier do oddelení - dobrá vybavenosť ŠKD 

 dostatok zaujímavých a hodnotných aktivít - športové a kultúrne akcie 

 dopĺňanie úväzkov vychovávateľov asistenciou na vyučovacích hodinách 

 individuálna pomoc žiakom pri príprave na vyučovanie 

 každodenná komunikácia s rodičmi - osobná, mailová 

 dobrá spolupráca s triednymi učiteľmi 

Slabé stránky: 

 spájanie skupín cudzieho jazyka v prípade neprítomnosti učiteľa,  

 nedostatok učebníc - musia sa kupovať zo zdrojov občianskeho združenia), 
nedostatočné materiálne zabezpečenie (papier - o niečo zlepšená situácia tohto roku- 
nosia rodičia - sponzorstvo ). 

 odchod dobrých žiakov v 5. a 8.ročníku (klesá úroveň v skupinách, klesá úspešnosť pri 
testovaní 9) 

 znížené hodiny ANJ vzhľadom na RUP Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu 
a zníženia počtu disponibilných hodín -  v 2. ročníku (z 3 na 2) a 3.ročníku (zo 4 na 3) 

 vysoký počet detí v niektorých oddeleniach ŠKD 

 činnosť klubu v triedach - malý priestor, deti nemajú svoje miesto 

 nedostatok lavíc a stoličiek pre všetky deti v oddelení ŠKD 

 činnosti ŠKD narúšané neustálym odchodom a príchodom detí - na krúžky/z krúžkov 

 neodovzdávanie detí po skončení krúžku do oddelení 

 hlučnosť kvôli vysokému počtu detí v oddeleniach ŠKD 

 problémy s disciplínou detí 

 materiálne vybavenie ŠKD (nutnosť rodičovského príspevku na nákup spotrebného 
materiálu do oddelení) 

 služby na vrátnici 

 zrušená učebňa biológie 



 absencia delených hodín na biológii, fyzike, chémii - nemôžu sa robiť praktické 
aktivity, ekologické vychádzky, laboratórne práce na fyzike a chémii, lebo v triedach 
je veľký počet žiakov 

 malý počet hodín matematiky v 7. ročníku (potreba zvýšiť na 5 hodín týždenne) 

 slabá domáca príprava žiakov, nerobia si domáce úlohy 

 slabé využitie Edupage (žiaci nesledujú rozvrh, v prípade absencie si nezistia zadané 
úlohy) 

 pretrvávajúce problémy s internetovým pripojením v učebniach informatiky a 
v triedach 

 absencia viacerých asistentov žiakov (požiadavka do budúcej 6.C) 

 chýbajúce učebnice (učebnicu fyziky a geografie v 7.B mali iba integrovaní žiaci) 

 vzhľadom na nekvalitnosť niektorých učebníc si žiaci zakupujú pracovné zošity sami - 
niektorí nie sú ochotní si zošit zakúpiť (napr. matematika) 

 nedostatok papiera na kopírovanie materiálov 

 delenie tried do skupín v ŠKD - veľký počet detí v skupine 

 priestorová stiesnenosť, počty detí na prestávke v átriu, .. 

 poobedňajší pobyt detí v triedach / psychohygiena / 

 prehriate miestnosti / čoraz skôr, už v jarnom období, sťažená koncentrácia / 

 slabá finančná motivácia učiteľov 

 slabé kompetencie učiteľa ďalšom výchovnom pôsobení 

 vonkajší areál na veľké prestávky žiakov II. stupňa zanedbaný 

 zvýšenie počtu žiakov so špec. ped. potrebami v triedach 

 nejednotný prístup pedagógov pri dodržiavaní pravidiel vnútorného poriadku školy v 
čase prestávok 

 nedostatok učební na delené hodiny (jazyky, ETV, NV) 

 správa počítačov v niektorých triedach (nenainštalované ovládače písania na 
interaktívnu tabuľu, ALF, atď) 

 rodičia a ich kompetencie - náročná komunikácia 

Očakávania: 

 rozdelenie ŠVP cudzích jazykov po ročníkoch - prehľadnejšie, centrálne testy pre 
výstupy z A1/A2, (nekvalitne vypracovaný ŠVP, neprehľadný, neadresný). 

 odbyrokratizovanie práce učiteľa 

 zlepšovanie postavenia učiteľov v spoločnosti 

 riešenie vonkajšieho priestoru areálu pre žiakov zo strany sídliska Podháj 

 adekvátne ohodnotenie práce učiteľa 

 účasť na projekte cez Erazmus + 

 naďalej zlepšovať vybavenie učební, tried 

 prístavba školy 

 pozitívne systémové zmeny v školstve 

 lepšie podmienky psychohygieny pedagógov 

 nezasahovať do odborných kompetencií učiteľov 

 zjednotenie hodnotenia žiakov v jednotlivých ročníkoch / stieranie rozdielov medzi 
jednotlivými pedagógmi/ 

 zlepšenie pripravenosti žiakov na KOMPARO na základe rozboru slabých stránok 



 väčší výber programov kontinuálneho vzdelávania pre vychovávateľov 

 vytváranie zaujímavých projektov a športových aktivít v ŠKD 

 zapájanie sa do súťaží a rozličných kampaní  

 znížiť počet detí v oddeleniach 

 dovoliť deťom „vyhrať sa“ bez vplyvu mobilov, počítačov a internetu 

Ohrozenia: 

 nedostatok kvalitných školení v ANJ a NEJ zameraných na metodiku výučby 

 zvýšený počet integrovaných žiakov a žiakov so IVVP (systém vzdelávania nastavený 
tak, aby umožnil napredovať slabším žiakom ale neumožňujúci napredovať žiakom, 
ktorí sú šikovní v danom predmete alebo majú záujem o predmet), ohrozenie 
inklúziou, nedostatok asistentov 

 učebnica NEJ - WIR / ANJ- Project 1 , Chatterbox nie je hradená ministerstvom- hoci 
je odporúčaná  

 neustále vydávanie nových vydaní tej istej učebnice ANJ- Project (kontraproduktívne, 
sťažuje učiteľom prácu, pretože si musia neustále pripravovať nové doplnkové 
materiály k textom a slov. zásobe), nedostatok doplnkových materiálov, ktoré by 
korešpondovali s používanými učebnicami, nedostatok cvičení v prac. zošitoch, 
nedostatok odstupňovaných cvičení podľa náročnosti 

 absencia národnej učebnice ANJ (najmä na 1.stupni - potrebné zadania a vysvetlenie 
javov v SJL) 

 nezáujem rodičov o vzdelávacie výsledky detí, nízka návštevnosť rodičov na Edupage, 
nezáujem rodičov o plnenie domácich školských povinností svojich detí, nezáujem 
rodičov konzultovať výsledky počas ZRŠ 

 pribúdajú rodičia, ktorí sa vyhrážajú a vyvíjajú na vyučujúcich psychický nátlak, 
pribúdajú rodičia s nereálnymi požiadavkami a očakávaniami na výkon svojich detí, 
rodičia, ktorí zasahujú do kompetencií učiteľa, prenášajú povinnosti rodičov na školu, 
poskytujú svojim deťom prístup na rodičovské kontá na edupage, kde prebieha 
komunikácia učiteľ-rodičia, rodičia-rodičia, mnohí rodičia nevedia používať edupage 
alebo sa o tento spôsob informovania školy o dochádzke, prospechu a správaní žiaka 
nezaujímajú. 

 zhoršenie domácej prípravy žiakov (pribúdajú žiaci, ktorí si nenosia pomôcky a 
nerobia si domáce úlohy) 

 spoločenská klíma, ktorá nevyzdvihuje dôležitosť a potrebnosť vzdelaných ľudí  

 neustále klesajúci záujem o technické a prírodovedné predmety (Mat, Fyz, Chem), 
malý záujem žiakov pokračovať týmto smerom v štúdiu  

 nekvalitné internetové pripojenie (časté zlyhanie pripojenia - najmä pri online- 
testovaní) 

 veľký počet kmeňových žiakov, ktorých musí škola prijať napriek tomu, že nemá pre 
to priestor, potom následne štát sankcionuje školu (-25% z normatívnu na žiaka) 

 problémy s napĺňaním úväzkov vychovávateľov (bez asistencie) 

 finančné a morálne ohodnotenie práce  

 nedocenenie práce pedagógov verejnosťou i kolegami – učiteľmi 

 každoročne sa znižujúca úroveň žiakov, dlhšie im trvá zvládnuť požadované učivo, 
zvyšujúci sa počet žiakov s poruchami učenia 



 nezáujem žiakov o vzdelávanie, chýbajúca vnútorná motivácia, flegmatizmus voči 
dosiahnutým výsledkom 

 nejasné informácie o zmenách v školstve 

 zvýšený počet integrovaných žiakov a žiakov so IVVP, ohrozenie inklúziou, nedostatok 
asistentov 

 zle „rozložené“ učivo VLA 3. a 4. ročníka 

 subjektívne požiadavky rodičov 

 neschopnosť niektorých žiakov zvládnuť dva cudzie jazyky 

 odchod žiakov na osemročné a bilingválne gymnázia 

 nevyjasnené podmienky do budúcna v oblasti kontinuálneho vzdelávania učiteľov a 
kreditového systému 

 nestabilita školského systému (inovácie, hrozba ďalšej reformy?) 

 nadbytočný počet voľných miest pre žiakov na stredných školách 

 slabá podpora pri problémových žiakoch (prístup rodičov, práca v CPPPaP) 

 zvýšená náročnosť na udržanie disciplíny a pozornosti žiakov v triedach 

 presun žiakov medzi predmetmi ETV a NAV počas štúdia na stupni školy 

 odchod dobrých žiakov kvôli problémovým spolužiakom 

 nízky záujem žiakov o dianie vo svete a na Slovensku 

 znižovanie nárokov na žiacky výkon 

 väčšie nároky na učiteľov, aby zaujali a motivovali žiakov.  

 klesá sociálny status učiteľov 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Pri tvorbe rozvrhu hodín sa snažíme dodržiavať psychohygienické zásady. Počas vyučovania 
majú žiaci 10 minútové prestávky a dve 20 minútovú prestávku zameranú na regeneráciu, 
počas ktorej chodia na školský dvor. Zvonenie je formou striedajúcich sa melódií. Triedy sú 
slnečné, priestranné, vybavené žalúziami na oknách. Každá trieda má umývadlo s 
hygienickým utierkami. Podarilo sa nám vo všetkých triedach dokončiť výmenu školských 
tabúľ. Toalety a vnútorná kanalizácia bola plne zrekonštruovaná. Chodbové priestory sú 
priestranné a vymaľované. Žiaci II. stupňa a 4. ročníka majú vlastné šatníkové skrinky. 

Pedagogickí zamestnanci môžu počas prestávok relaxovať v kabinetoch a v zborovni školy. 
Stravovanie žiakov a pedagógov je v samostatnej jedálni, ktorá pripravuje stravu 
prostredníctvom vlastnej kuchyne. Podarilo sa nám vymeniť okná, strechu, v trakte 
telocvične rekonštruovať sociálne zariadenia, zatepliť prechod do TV, vymeniť obklady v 
telocvičniach, zatepliť sklobetónovú stenu, zrekonštruovať strechu na telocvični, vymaľovali 
sme strop vo veľkej telocvični, ktorý bol skorodovaný od zatekajúcej strechy.  



V areáli je vybudovaná eko-trieda, ktorú sa nám podarilo tento rok zrekonštruovať. V nej je 
časť na sedenie a možné učenie vonku, zároveň je to priestor na vyučovanie biológie a 
pracovného vyučovania.  

Žiaci I. stupňa využívali ihrisko v átriu na veľké prestávky, počas vyučovania i popoludní v 
ŠKD. 

Stále sa nám nedarí získať financie na zrekonštruovanie ihriska pri budove školy zo strany 
Podháj. Čiastočne bola len opravená jedna časť asfaltovej plochy.  

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

V popoludňajších hodinách sa venuje žiakom hlavne ŠKD. Oddelenia pracovali v obnovenej 
herni a v triedach. Činnosť ŠKD dopĺňajú krúžky: anglický jazyk, tanečný krúžok, fit šport, 
príprava na prijímacie pohovory z matematiky a slovenského jazyka, bedmintonový, 
pohybové hry, basketbalový, futbalový, florbalový, pohybové hry, ekokrúžok, varenie a 
pečenie, cukrárenská výroba a ZUŠ. ŠKD organizuje rôzne spoločenské a kultúrne aktivity: 
tvorivé dielne, návštevy divadiel, vystúpenia, výstavy, burzy kníh, korčuľovanie a pod. 

V škole je tiež vytvorený priestor pre výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor ZUŠ. 

 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Bedminton 13     

ŠKD 1.oddelenie 22   Ing. Monika Iváková 

ŠKD 2.oddelenie 22   Mgr. Alena Korimová 

ŠKD 3.oddelenie 24   Mgr. Eva Vančová 

ŠKD 4.oddelenie 31   Barbora Lošonská 

ŠKD 5.oddelenie 30   PaedDr. Eva Sirotiaková 

ŠKD 6.oddelenie 25   Antónia Ormandyová 

ŠKD 7.oddelenie 24   Mgr. Monika Šidlová 

ŠKD 8.oddelenie 19   Mgr. Gabriela Požgayová 

ŠKD 9.oddelenie 28   Mgr. Jozef Hladký 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Pri škole pracuje Rada školy a Rada rodičov, ktoré sa schádzajú podľa potreby. Na zasadnutia 
je vždy prizvaná i riaditeľka školy. 



Webová stránka školy vytvára novú možnosť školy komunikovať s verejnosťou. 
Prostredníctvom Edupage môžeme odovzdávať informácie všetkým rodičom.  

Rodičia sa snažia pomáhať prostredníctvom sponzorskej spolupráce - priamo chýbajúce 
zariadenie alebo materiál - žiarovky a elektroinštalačný materiál, sedačky, nábytok, kvety a 
pod. Prostredníctvom 2% z daní sa snažia získať prostriedky na dovybavenie školy. Prípadne 
prostredníctvom zamestnaneckých projektov. 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

ZŠ sa snaží spolupracovať s MŠ a to pri vytváraní kolektívov prvých tried, otvorenými 
hodinami informatiky, anglického jazyka, telesnej výchovy a spoločnými stretnutiami 
učiteliek a vzájomným odovzdávaním si skúsenosti z práce s jednotlivými žiakmi. 

Na základe dobrých skúsenosti s projektom Comenius sme tento rok podali prihlášku do 
projektu Erazmus+. 

Pri škole pracuje občianske združenie „Pomoc školstvu v Lamači“ , v ktorom pracujú 
pedagógovia aj rodičia. Spolupodieľajú sa hlavne na organizovaní voľnočasových aktivít pre 
žiakov, materiálnym zabezpečením učebných pomôcok, školských lavíc, interaktívnych tabúľ 
a pod. 

Škola spolupracuje: 

• MÚ a MZ v Lamači, členovia Komisie školstva a športu pri MZ sú štyria zamestnanci školy  

• NUCEM 

• Pedagogická fakulta UK 

• Domov sociálnych služieb pre deti Gaudeamus 

• Dom sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania ROZSUTEC 

• Penzión a Domov dôchodcov 

• Červený kríž 

• Miestny Farský úrad 

• MPC MB, MŠ SR, KŠÚ 

• Miestne noviny Lamačan  

• CVČ Klokan 



• CPPPaP na Fedákovej ulici 

• Miestna knižnica 

• KR PZ BA IV 

• Zdravotné stredisko v Lamači 

• UNICEF 

• Okresný súd Bratislava IV a pod. 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Alena Petáková 

V Bratislave, 9. augusta 2018 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:      3. 9. 2018 

Vyjadrenie rady školy 

Stanovisko Rady školy: 

Rada školy odporúča Mestskej časti Bratislava - Lamač schváliť Správu o výsledkoch a 
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018: 

---------------------------------------------------------------- 

Ing. Andrej Trtala, za Radu školy 

 

 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Stanovisko zriaďovateľa: 

Mestská časť Bratislava - Lamač schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018: 

---------------------------------------------------------------- 

Ing. Peter Šramko, starosta 


