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Návrh  uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

berie na vedomie 
 

Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
v školskom roku 2015/2016. 
 
 

Dôvodová správa 
 
 Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2015/2016 odovzdalo vedenie materských a základných škôl, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Dúbravka v zmysle platnej legislatívy.  

Správu za predchádzajúci školský rok predložili jednotliví riaditelia základných škôl 
a materských škôl po jej prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej 
samosprávy a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra 2016.  
 Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke 
školy, ak je zriadená, najneskôr do 31. decembra 2016. 
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Súhrnná správa  
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

základných škôl a materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka  

v školskom roku 2015/2016 
 
1. Základné identifikačné údaje o základných školách a materských školách 
 
A) Základné školy 
 
1. Názov školy:  Základná škola 
2. Adresa školy: Beňovského 1, 841 01 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/64365900                          faxové číslo: 02/64365900 
4. Internetová adresa: www.zsbenba.edu.sk       e-mailová adresa: zsbenovskeho@gmail.com 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Základná škola 
2. Adresa školy: Nejedlého 8, 841 02 Bratislava 
3. Telefónne číslo:  02/64367101                      faxové číslo: 02/64367101 
4. Internetová adresa: www.zsnejedleho.edupage.org e-mailová adresa: zsnejedleho@centrum.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Základná škola 
2. Adresa školy: Pri kríži 11, 841 02 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/64366942                          faxové číslo: - 
4. Internetová adresa:  www.prikrizi.sk              e-mailová adresa: skola@prikrizi.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Základná škola 
2. Adresa školy: Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/64530530                           faxové číslo: 02/64282404 
4. Internetová adresa: www.zssokolikova.sk       e-mailová adresa: skola@zssokolikova.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
B) Materské školy 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Bazovského 4, 841 01 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/64286198                          faxové číslo: -  
4. Internetová adresa: www.msbazovskeho4.webnode.sk     e-mailová adresa: msbazovskeho4@gmail.com 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Cabanova 44, 841 02 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/64363341                          faxové číslo: -  

http://www.zsnejedleho.edupage.org/
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4. Internetová adresa: www.mscabanova.eu e-mailová adresa: mscabanova@gmail.com 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Damborského 3, 841 01 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/64365968                          faxové číslo: -  
4. Internetová adresa: www.msdamborskeho.sk     e-mailová adresa: msdamborskeho@gmail.com 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Galbavého 5, 841 01 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/64364361                           faxové číslo: - 
4. Internetová adresa: www.msgalbaveho.sk       e-mailová adresa: helenagigelova@zoznam.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Ožvoldíkova 15, 841 02 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/64366900                           faxové číslo: - 
4. Internetová adresa: www.msozvoldikova.eu   e-mailová adresa: msozvoldikova@gmail.com 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Nejedlého 8, 841 02 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/64367127,                          faxové číslo: -                     
4. Internetová adresa: www.ms-nejedleho.sk e-mailová adresa: msnejedleho8@gmail.com 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Pri kríži 2, 841 02 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/64365103                           faxové číslo: - 
4. Internetová adresa: www.msprikrizi.eu    e-mailová adresa: msprikrizi@centrum.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Sekurisova 10, 841 02 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/64366468                           faxové číslo: - 
4. Internetová adresa: www.mssekurisova.eu     e-mailová adresa: mssekurisova@centrum.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Švantnerova 1, 841 01 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/64364540                           faxové číslo: - 
4. Internetová adresa: www.mssvantnerova.sk    e-mailová adresa: riaditelka@mssvantnerova.sk 
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5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 
 
1. Názov školy:  Materská škola 
2. Adresa školy: Ušiakova 1, 841 01 Bratislava 
3. Telefónne číslo: 02/64366948                           faxové číslo: - 
4. Internetová adresa: www.msusiakova.sk         e-mailová adresa: riaditel@msusiakova.sk 
5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 

 
 
2. Vedúci zamestnanci základných škôl a materských škôl 
 
ZŠ Beňovského 

Meno a priezvisko Funkcia 
PaedDr. Viera Karovičová riaditeľka školy  
Mgr. Lenka Harvanová, PhD. zástupkyňa riaditeľky školy  
Mgr. Erika Marková zástupkyňa riaditeľky školy 
Viera Satinová vedúca školskej jedálne 
 
ZŠ Nejedlého 

Meno a priezvisko Funkcia 
PaedDr. Lena Kampmillerová riaditeľka školy 
Mgr. Zuzana Olejková zástupkyňa riaditeľky školy  
Anna Machová vedúca školskej jedálne 
 
ZŠ Pri kríži 

Meno a priezvisko Funkcia 
Mgr. Iveta Mikšíková riaditeľka školy  
Mgr. Alena Hasprunárová zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň 
Mgr. Ľubica Chlapíková zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň 
Mgr. Ingrid Tomaškovičová vedúca školskej jedálne 
 
ZŠ Sokolíkova 

Meno a priezvisko Funkcia 
Mgr. Daniela Ďurkovská riaditeľka školy  
Mgr. Emília Capeková zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne 

vzdelávanie a ŠKD 
RNDr. Viera Matisková zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie stredné 

vzdelávanie  
Elena Blahová vedúca ŠJ, ekonomický prenájom (od 1.09.2013) 
 
MŠ Bazovského 

Meno a priezvisko Funkcia 
Radoslava Gavrilovová riaditeľka  školy 
Jarmila Šimeková vedúca školskej jedálne 
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MŠ Cabanova 
Meno a priezvisko Funkcia 

Nataša Polláková riaditeľka  školy 
Klaudia Otřísalová vedúca školskej jedálne 
 
MŠ Damborského 

Meno a priezvisko Funkcia 
Mgr. Iveta Minarovičová riaditeľka školy 
Jarmila Šimeková vedúca školskej jedálne 
 
MŠ Galbavého 

Meno a priezvisko Funkcia 
Helena Gigelová riaditeľka školy 
Klaudia Otřísalová vedúca školskej jedálne 
 
MŠ Ožvoldíkova 

Meno a priezvisko Funkcia 
Mgr. Štefánia Macháčová riaditeľka školy 
Klaudia Otřísalová vedúca školskej jedálne 
 
MŠ Nejedlého 

Meno a priezvisko Funkcia 
Mgr. Oľga Bošková  riaditeľka školy 
 
MŠ Pri kríži 

Meno a priezvisko Funkcia 
Veronika Dekanová riaditeľka školy 
Tatiana Penevová vedúca školskej jedálne 
 
MŠ Sekurisova 

Meno a priezvisko Funkcia 
Anna Balážová riaditeľka školy 
Tatiana Penevová vedúca školskej jedálne 
 
MŠ Švantnerova 

Meno a priezvisko Funkcia 
PaedDr. Gabriela Strýčková riaditeľka školy 
Jarmila Šimeková vedúca školskej jedálne 
 
MŠ Ušiakova 

Meno a priezvisko Funkcia 
Erika Ludrovská riaditeľka školy 
Tatiana Penevová vedúca školskej jedálne 
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3. Údaje o radách škôl a iných poradných orgánoch 
 
A) Údaje o radách škôl 
  
 Rady škôl pri školách boli ustanovené 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 a v súlade s § 5 ods. 5 vyhlášky č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ktorými sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovením orgánov školskej 
samosprávy.  
 Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, vyjadruje záujmy pedagógov, 
rodičov v oblasti výchovy a vzdelania. Posudzuje činnosť školy a z pohľadu školskej 
problematiky sa vyjadruje k činnosti obecného zastupiteľstva. Plní funkciu verejnej kontroly 
práce riadiacich zamestnancov a ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na utváraní 
podmienok na výchovu a vzdelávanie. 
 Činnosť Rady školy sa spravuje Štatútom Rady školy, ktorý bol prerokovaný 
a schválený na zasadaní Rady školy. 
 
B) Stručná informácia o činnosti rád škôl  
  
 Rada školy pravidelne prizývala vedenie školy na svoje zasadnutia, na ktorých 
prerokovávali: školský poriadok, koncepčný zámer rozvoja školy, správu o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, pedagogicko-organizačné zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu, návrh rozpočtu, správu o finančnom zabezpečení chodu 
pracoviska, plán aktivít, výročnú správu Rady školy, návrhy na zlepšenie materiálneho 
vybavenia školy a školských jedální, nové vyhlášky a usmernenia MŠVVaŠ SR.  
 Hodnotila záujem a spoluprácu s Miestnym úradom a poslancami, pripravovala návrhy 
na skvalitnenie psychohygieny žiakov, učiteľov a prevádzkových pracovníkov, schvaľovala 
základné dokumenty školy, posudzovala návrhy na rôzne projekty a inovačné formy v 
školskej praxi.  
  
C) Členovia rád škôl a školských zariadení 
ZŠ Beňovského 
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. JUDr. Danica 

Veselovská 
predseda za rodičov 

2. Mgr. Katarína Biela člen za rodičov 
3. Ing. Martina Juríková člen za rodičov 
4. RNDr. Jaroslav 

Janáček, PhD. 
člen za rodičov 

5. Mgr. Marta Brezáková člen za pedagogických zamestnancov 
6. Mgr. Melichar Cubjak člen za pedagogických zamestnancov 
7. Anna Škodová člen za nepedagogických zamestnancov 
8. Ing. Mgr. Peter Illý člen za zriaďovateľa 
9. Ing. Igor Mravec člen za zriaďovateľa 
10. Ing. Mário Borza člen za zriaďovateľa 
11. Marián Takács člen za zriaďovateľa 
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ZŠ Nejedlého 
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1.  Ing. Michaela 

Michalíková 
predseda za rodičov 

2. Miriam Ružovičová člen za rodičov 
3. Dáša Koledová člen za rodičov 
4. Andrea Balážová člen za rodičov 
5. Mgr. Daniela 

Gaburjáková 
člen za pedagogických zamestnancov 

6. Ing. Margaréta Vašková člen za pedagogických zamestnancov 
7. Anna Machová člen za nepedagogických zamestnancov 
8. JUDr. Dušan Mikuláš člen za zriaďovateľa 
9. Tomáš Husár člen za zriaďovateľa 
10. Mgr. Matej Nagy člen za zriaďovateľa 
11. Mgr. Miroslav Sedlák člen za zriaďovateľa 

 
ZŠ Pri kríži 
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Peter Tomaškovič člen za rodičov 
2. Alexander Danihel člen za rodičov 
3. Mária Šmídová člen za rodičov 
4. Ing. Andrea Javorčeková člen za rodičov 
5. Mgr. Angelika 

Krajčovičová 
člen za pedagogických zamestnancov 

6. PaedDr. Gabriela 
Gavláková 

člen za pedagogických zamestnancov 

7. Mgr. Ingrid 
Tomaškovičová 

predseda za nepedagogických zamestnancov 

8. Bc. Matej Filípek člen za zriaďovateľa 
9. Ing. Pavel Vladovič člen za zriaďovateľa 
10. Mgr. Marián Podrazil člen za zriaďovateľa 
11. Mgr. Marcel Burkert člen za zriaďovateľa 

 
ZŠ Sokolíkova 
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Mgr. Anna Závracká predseda za rodičov 
2. Mgr. Gabriela 

Krajčovičová 
člen za rodičov 

3. Mgr. Katarína 
Lazarčíková 

člen za rodičov 

4. Bc. Elena Habla člen za rodičov 
5. Ing. Jana Olšakovská člen za pedagogických zamestnancov 
6. Mgr. Valéria Regásková člen za pedagogických zamestnancov 
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7. Ján Juhos člen za nepedagogických zamestnancov 
8. Mgr. Ľubomír Krajčír člen za zriaďovateľa 
9. Ing. Peter Klepoch člen za zriaďovateľa 
10. Mgr. Libor Gula, M. A. člen za zriaďovateľa 
11. Ing. Juraj Horan člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Bazovského 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Peter Ondrejmiška predseda za rodičov 
2. Ing. Miriam Trnavská člen za rodičov 
3. Soňa Molnárová člen za pedagogických zamestnancov 
4. Jana Kliková člen za nepedagogických zamestnancov 
5. Ing. Peter Klepoch člen za zriaďovateľa 
6. Mgr. Marián Podrazil člen za zriaďovateľa 
7. Ing. Mário Borza člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Cabanova 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Katarína Vaľovská člen za rodičov 
2. Mária Smiešková člen za rodičov 
3. Mgr. Janette Ivanová predseda za pedagogických zamestnancov 
4. Klaudia Otřísalová člen za nepedagogických zamestnancov 
5. PhDr. Monika 

Procházková 
člen za zriaďovateľa 

6. MUDr. Juraj Štekláč, 
PhD. 

člen za zriaďovateľa 

7. Mgr. Ľubica Szilasiová člen za zriaďovateľa 
 
MŠ Damborského 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Ing. arch. Peter Sány predseda za rodičov 
2. Ing. Magdaléna 

Kohuťárová 
člen za rodičov 

3. Eva Dugovičová člen za pedagogických zamestnancov 
4. Nataša Barteková člen za nepedagogických zamestnancov 
5. Mgr. Zdenka Zaťovičová člen za zriaďovateľa 
6. Ing. Peter Hanulík člen za zriaďovateľa 
7. Marián Takács člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Galbavého 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
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1. PaedDr. Jana 
Michlová 

predseda za rodičov 

2. Ing. Zuzana Gurtlerová člen za rodičov 
3. Darina Suchaničová člen za pedagogických zamestnancov 
4. Monika Danihelová člen za nepedagogických zamestnancov 
5. Ing. Igor Mravec člen za zriaďovateľa 
6. Mgr. Ľuboš Krajčír člen za zriaďovateľa 
7. Ing. Juraj Horan člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Ožvoldíkova 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Ing. Daniela Mlynárová predseda za rodičov 
2. Ivan Pušica člen za rodičov 
3. Mgr. Katarína 

Omaniková 
člen za pedagogických zamestnancov 

4. Alžbeta Tóthová člen za nepedagogických zamestnancov 
5. PhDr. Monika 

Procházková 
člen za zriaďovateľa 

6. Mgr. Marián Podrazil člen za zriaďovateľa 
7. Mgr. Marcel Burkert člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Nejedlého 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Petra Matulová člen za rodičov 
2. Ing. Peter Kaňák člen za rodičov 
3. Bc. Veronika Hladíková člen za pedagogických zamestnancov 
4. Katarína Fazekašová člen za nepedagogických zamestnancov 
5. Vladimír Straka predseda za zriaďovateľa 
6. Mgr. Ľubica Szilasiová člen za zriaďovateľa 
7. Mgr. Matej Nagy člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Pri kríži 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Jana Maximová predseda za rodičov 
2. Mgr. Andrea Bérešová člen za rodičov 
3. Bc. Lucia Molnárová člen za pedagogických zamestnancov 
4. Tatiana Penevová člen za nepedagogických zamestnancov 
5. Jozef Petrovský člen za zriaďovateľa 
6. Bc. Matej Filípek člen  za zriaďovateľa 
7. Mgr. Marcel Burkert člen za zriaďovateľa 
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MŠ Sekurisova 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Ing. Darina Valková predseda za rodičov 
2. Natália Gašparovičová člen za rodičov 
3. Ľudmila Horňáková člen za pedagogických zamestnancov 
4. Tatiana Penevová člen za nepedagogických zamestnancov 
5. Ing. Juraj Horan člen za zriaďovateľa 
6. Mgr. Katarína Cigáňová člen za zriaďovateľa 
7. Mgr. Miroslav Sedlák člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Švantnerova 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Mgr. Martin Masár člen za rodičov 
2. Ing. Michaela Záletová člen za rodičov 
3. Mgr. Zuzana Krajčírová predseda za pedagogických zamestnancov 
4. Lýdia Pápežová člen za nepedagogických zamestnancov 
5. Mgr. Natália Galisová člen za zriaďovateľa 
6. Ing. Juraj Horan člen za zriaďovateľa 
7. Ing. Juraj Káčer člen za zriaďovateľa 

 
MŠ Ušiakova 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 
1. Ing. Dagmar 

Provodovská 
predseda za rodičov 

2. Mgr. Bibiána Melušová člen za rodičov 
3. Andrea Rihová člen za pedagogických zamestnancov 
4. Oľga Takácsová člen za nepedagogických zamestnancov 
5. Tomáš Husár člen za zriaďovateľa 
6. Ing. Jozef Radošovský člen za zriaďovateľa 
7. Michal Baraník člen za zriaďovateľa 

 
D) Údaje o  poradných orgánoch riaditeľov základných škôl  
 Činnosť pedagogickej rady bola zameraná na poňatie obsahovej reformy, legislatívy 
a na obsahové poňatie Štátneho vzdelávacieho programu. Cieľom zasadnutí pedagogickej 
rady bolo oboznámenie sa, prerokovanie a schválenie dokumentov, riešenie aktuálnych 
záležitostí týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu, hodnotenie a klasifikácia 
výsledkov žiakov základných škôl získaných v jednotlivých hodnotiacich obdobiach. 
 Pedagogická rada sa ďalej zaoberala hodnotením edukačného procesu a jeho 
výsledkov, problematikou zamerania a profilácie školy. Získané informácie boli potrebné 
k tvorbe Školského vzdelávacieho programu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. 
 Dôsledne sa dbalo na sebavzdelávanie zamerané na rozvíjanie a prehlbovanie 
profesijného a osobnostného rastu členov predmetových komisií a metodických združení. 
Zodpovedali za obsahovú náplň písomných prác, za plnenie učebných osnov, dodržiavanie 
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štandardov. Presadzovali moderné vyučovacie metódy a zavádzali informatívno-komunikačné 
technológie do všetkých predmetov.  
 Činnosť metodického združenia bola zameraná na aplikovanie Štátneho vzdelávacieho 
programu a riešenie prípadných inovácií a riešenie odborného a metodického rastu 
pedagogických zamestnancov v súlade s reformou školstva. Metodické združenie postupovalo 
podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu v súlade s požiadavkami pedagógov školy. 
Činnosť metodického združenia bola ovplyvnená nedostatočným poznaním a nedocenením 
jeho funkcie a významu u niektorých pedagógov.  
  
5. Údaje o žiakoch základných škôl celkovo za školský rok 2015/2016  
 
A) Vývoj počtu žiakov v priebehu školského roka 
 
ZŠ Beňovského 
   stav žiakov k 15.09.2015  stav žiakov k 30.06.2016 

Ročník Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
začlen. 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 

 v ŠKD 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
začlen. 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov v 
ŠKD 

1. 3 64 0 2 60 3 67 0 2 61 

2. 3 60 0 2 56 3 60 0 2 52 

3. 2 44 0 1 37 2 44 0 1 35 

4. 2 56 2 1 34 2 54 2 1 26 

5. 2 41 0 0 0 2 42 0 0 0 

6. 2 47 4 0 0 2 47 4 0 0 

7. 1 32 1 0 0 1 32 1 0 0 

8. 2 32 1 0 0 2 31 1 0 0 

9. 1 29 3 0 0 1 29 3 0 0 

Spolu 18 405 11 6 187 18 406 11 6 174 

 
ZŠ Nejedlého 

stav žiakov k 15.09.2015  stav žiakov k 30.06.2016 

Ročník Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
začlen. 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 

 v ŠKD 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
začlen. 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov v 
ŠKD 

1. 4 78 0 2 67 4 79 0 2 67 

2. 3 55 0 2 41 3 55 0 2 41 

3. 2 45 0 1 36 2 45 0 1 36 
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4. 2 38 1 1 17 2 40 1 1 14 

5. 1 33 2 0 0 1 32 2 0 0 

6. 1 25 1 0 0 1 25 1 0 0 

7. 1 18 1 0 0 1 19 1 0 0 

8. 1 19 1 0 0 1 19 1 0 0 

9. 1 18 3 0 0 1 18 3 0 0 

Spolu 16 329 9 6 161 16 332 9 6 158 

 
ZŠ Pri kríži 

stav žiakov k 15.09.2015  stav žiakov k 30.06.2016 

Ročník Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
začlen. 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 

 v ŠKD 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
začlen. 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov v 
ŠKD 

1. 5 96 0 4 82 5 92 0 4 74 

2. 3 79 1 3 83 3 79 1 3 81 

3. 4 85 0 3 90 4 77 0 3 83 

4. 3 90 8 1 32 3 87 8 1 22 

5. 3 74 7 0 0 3 63 7 0 0 

6. 2 47 3 0 0 2 42 4 0 0 

7. 2 48 4 0 0 2 45 4 0 0 

8. 2 42 5 0 0 2 43 5 0 0 

9. 2 39 2 0 0 2 39 3 0 0 

Spolu 27 600 30 11 285 27 567 32 11 285 

 
ZŠ Sokolíkova 

stav žiakov k 15.09.2015  stav žiakov k 30.06.2016 

Ročník Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
začlen. 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 

 v ŠKD 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
začlen. 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov  

v ŠKD 

1. 3 76 0 3 70 3 77 0 3 68 

2. 3 60 0 2 54 3 58 0 2 52 
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3. 3 68 3 2 61 3 68 3 2 55 

4. 3 81 1 2 61 3 81 2 2 44 

5. 2 60 1 0 1 2 59 2 0 0 

6. 2 48 2 0 0 2 48 1 0 0 

7. 2 49 2 0 0 2 48 3 0 0 

8. 2 48 2 0 0 2 48 2 0 0 

9. 2 47 1 0 0 2 46 1 0 0 

Spolu 22 537 12 9 247 22 533 14 9 219 

 
B) Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 
 
ZŠ Beňovského 

Počet 
žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu Dievčatá  
počet  

Odklady 
počet  

Nezaškolení v MŠ 
počet  

Samostatné  

74 28 4 0 3 
 
ZŠ Nejedlého 

Počet 
žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu Dievčatá  
počet  

Odklady 
počet  

Spolu Dievčatá  
počet  

92 42 9 1 4 
 
ZŠ Pri kríži 

Počet 
žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu Dievčatá  
počet  

Odklady 
počet  Spolu Dievčatá  

počet  
130 54 15 0 5 

 
ZŠ Sokolíkova 

Počet 
žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu Dievčatá  
počet  

Odklady 
počet  Spolu Dievčatá  

počet  
71 26 7 0 3 
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C) Umiestnenie žiakov  9. ročníka na stredných školách 
 
ZŠ Beňovského 

Počet       Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 
žiakov                      Gymnáziá             Stredné odborné školy 
9. roč. Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

29 13 13 16 16 
 
ZŠ Nejedlého 

Počet              Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 
žiakov                      Gymnáziá             Stredné odborné školy 
9. roč. Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

18 2 2 16 16 
ZŠ Pri kríži 

Počet              Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 
žiakov                      Gymnáziá             Stredné odborné školy 
9. roč. Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

39 5 5 34 34 
 
ZŠ Sokolíkova 

Počet              Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 
žiakov                      Gymnáziá             Stredné odborné školy 
9. roč. Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

45 22 21 23 23 
 

D) Odchody žiakov  5. ročníka do 8-ročných gymnázií 
 
ZŠ Beňovského 
Počet 
žiakov 
5. roč. 

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

  osemročné gymnáziá  na iné školy 

 Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 
18 18 9 9 0 0 0 

 
ZŠ Nejedlého 
Počet 
žiakov 
5. roč. 

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

  osemročné gymnáziá  na iné školy 

 Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 
13 13 3 3 0 0 0 

 
ZŠ Pri kríži 
Počet Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy 
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žiakov 
5. roč.   osemročné gymnáziá  na iné školy 

 Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 
33 32 32 17 1 1 1 

 
ZŠ Sokolíkova 
Počet 
žiakov 
5. roč. 

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

  osemročné gymnáziá  na iné školy 

 Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 
43 43 43 23 0 0 0 

 
 
E) Žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na stredné školy 
 
ZŠ Beňovského 

 
 
 

                        Prehľad o počte žiakov prijatých na gymnáziá a iné školy 

 bilingválne gymnáziá  na iné školy 

8. roč. 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

17 12 12 1 1 1 
 
ZŠ Nejedlého 

 
 
 

                        Prehľad o počte žiakov prijatých na gymnáziá a iné školy 

 bilingválne gymnáziá  na iné školy 

8. roč. 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

3 1 1 0 0 0 
 
ZŠ Pri kríži 

 
 
 

                        Prehľad o počte žiakov prijatých na gymnáziá a iné školy 

 bilingválne gymnáziá  na iné školy 

8. roč. 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

6 6 6 0 0 0 
 
ZŠ Sokolíkova 

 
 
 

                        Prehľad o počte žiakov prijatých na gymnáziá a iné školy 

 bilingválne gymnáziá  na iné školy 

8. roč. 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

5 5 5 1 1 1 
 
F) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  
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Materské školy – predprimárne vzdelávanie 
 Špecifiká predprimárneho vzdelávania nestanovujú údaje o výsledkoch hodnotenia – 
deti nie sú klasifikované. Jedným z hodnotiacich kritérií môže byť dosiahnutie špecifických 
cieľov – výkonových štandardov formulovaných v Štátnom vzdelávacom programe pre 
predprimárne vzdelávanie (ISCED 0) a súbor kompetencií detí, ktoré sú predpokladom pre 
úspešné začlenenie do spoločnosti. Na psychický vývin dieťaťa predškolského veku okrem 
jeho individuálneho postupu vplýva množstvo faktorov. 
 Spätnou väzbou sa zisťuje úspešnosť detí v 1. ročníku základnej školy, ale len 
informatívne v rámci spolupráce so základnými školami v našej mestskej časti 
a sprostredkovanými informáciami od rodičov.  
 
Základné školy 
  
1. stupeň – primárne vzdelávanie 
 
ZŠ Beňovského 
 

 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL CJ MAT INF VLA PRI Ø triedy 
Ø  jedn. 
predmet 1,31 1,13 1,28 1,01 1,22 1,20 1,19 

ZŠ Nejedlého 

 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL CJ MAT INF VLA PDA Ø triedy 
Ø  jedn. 
predmet 1,71 1,35 1,44 1,006 1,24 1,30 1,34 

 
ZŠ Pri kríži 

 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL CJ MAT INF VLA PDA Ø triedy 
Ø  jedn. 
predmet 1,46 1,33 1,37 1,00 1,17 1,22 1,25 

 
ZŠ Sokolíkova 

 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL CJ MAT INF VLA PDA Ø triedy 
Ø  jedn. 
predmet 1,42 1,29 1,29 1,00 1,21 1,16 1,15 

 
II. stupeň – sekundárne vzdelávanie 
 
ZŠ Beňovského 

  
SJL CJ1 CJ2 DEJ GEO OBN MAT FYZ CHE BIO Ø 

triedy 
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Ø  jedn. 
predmet. 

1,96 1,88 1,62 1,49 1,92 1,27 2,13 2,00 1,93 1,70 1,79 

 
ZŠ Nejedlého 

  
SJL CJ1 CJ2 DEJ GEO OBN MAT FYZ CHE BIO 

Ø 
triedy 

Ø  jedn. 
predmet. 2,13 1,67 1,90 1,25 1,73 1,02 2,27 2,08 2,02 1,94 1,80 

 
ZŠ Pri kríži 

  
SJL CJ1 CJ2 DEJ GEO OBN MAT FYZ CHE BIO 

Ø 
triedy 

Ø  jedn. 
predmet. 2,17 1,87 1,94 1,77 1,92 1,25 2,18 2,10 1,87 1,7 1,87 

 
 
ZŠ Sokolíkova 

  
SJL CJ1 CJ2 DEJ GEO OBN MAT FYZ CHE BIO 

Ø 
triedy 

Ø  jedn. 
predmet. 2,05 2,09 1,98 1,82 1,96 1,58 2,36 1,89 2,25 1,58 1,95 

 
G) Výsledky externých meraní – Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 
 
ZŠ Beňovského 

Trieda Počet 
žiakov 

Z toho 
písalo 

M Ø 
počet 
bodov 
v SR 

M Ø 
počet 
bodov 
triedy 

M Ø v 
% v SR 

M Ø  
v % 

triedy 

Sj Ø 
počet 
bodov 
v SR 

Sj Ø  
počet 
bodov 
triedy 

Sj Ø  
v %  
v SR 

Sj Ø  
v % 

triedy 

9. A 29 28 10,60 12,60 52,80 63,20 15,60 17,60 62,60 70,40 
celkom 29 28 10,60 12,60 52,80 63,20 15,60 17,60 62,60 70,40 
 
ZŠ Nejedlého 

Trieda Počet 
žiakov 

Z toho 
písalo 

M Ø 
počet 
bodov 
v SR 

M Ø 
počet 
bodov 
triedy 

M Ø v 
% v SR 

M Ø  
v % 

triedy 

Sj Ø 
počet 
bodov 
v SR 

Sj Ø  
počet 
bodov 
triedy 

Sj Ø  
v %  
v SR 

Sj Ø  
v % 

triedy 

9. A 18 18 10,60 5,90 52,80 29,40 15,60 13,30 62,60 53,30 
celkom 18 18 10,60 5,90 52,80 29,40 15,60 13,30 62,60 53,30 
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ZŠ Pri kríži 

Trieda Počet 
žiakov 

Z toho 
písalo 

M Ø 
počet 
bodov 
v SR 

M Ø 
počet 
bodov 
triedy 

M Ø v 
% v SR 

M Ø  
v % 

triedy 

Sj Ø 
počet 
bodov 
v SR 

Sj Ø  
počet 
bodov 
triedy 

Sj Ø  
v %  
v SR 

Sj Ø  
v % 

triedy 

9. A 18 18 10,60 61,30 52,80 12,20 15,60 16,05 62,60 64,2 
9. B 21 21 10,60 53,30 52,80 10,60 15,60 14,30 62,60 57,3 

celkom 39 39 10,60 57,10 52,80 11,40 15,60 15,10 62,60 60,5 
 
ZŠ Sokolíkova 

Trieda Počet 
žiakov 

Z toho 
písalo 

M Ø 
počet 
bodov 
v SR 

M Ø 
počet 
bodov 
triedy 

M Ø v 
% v SR 

M Ø  
v % 

triedy 

Sj Ø 
počet 
bodov 
v SR 

Sj Ø  
počet 
bodov 
triedy 

Sj Ø  
v %  
v SR 

Sj Ø  
v % 

triedy 

9. A 27 26 10,60 13,42 52,80 67,11 15,60 17,57 62,60 70,30 
9. B 18 18 10,60 16,33 52,80 81,66 15,60 18,22 62,60 72,88 

celkom 45 44 10,60 14,60 52,80 73,10 15,60 17,80 62,60 71,40 
 
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov sa skladalo z dvoch častí. Okrem vedomostného  
testu boli žiaci preverovaní z uplatňovania teoretických vedomostí v praxi. 
 
6. Údaje o počte detí v materských školách 
 
A) Vývoj počtu detí v priebehu školského roka 
 
MŠ Bazovského 
             Stav detí k 15. 09. 2015                              Stav detí k 30. 06. 2016 

                                      Z nich 

trieda 
počet 
detí 

do 3 
rokov 

5. 
ročné ŠVVP OŠD trieda 

počet 
detí 

do 
3 rokov 

5.  
ročné ŠVVP OŠD 

1. 18 4 0 0 0 1. 16 0 0 0 0 
2. 18 0 0 0 0 2. 18 0 0 0 0 
3. 17 0 13 0 0 3. 16 0 12 0 0 
4. 17 0 17 0 2 4. 18 0 17 0 1 

spolu 70 4 30 0 2 spolu 68 0 29 0 1 
 
MŠ Cabanova 
             Stav detí k 15. 09. 2015                              Stav detí k 30. 06. 2016 

                                      Z nich 

trieda 
počet 
detí 

do 3 
rokov 

5. 
ročné ŠVVP OŠD trieda 

počet 
detí 

do 
3 rokov 

5.  
ročné ŠVVP OŠD 

1. 23 0 0 0 0 1. 23 0 0 0 0 
2. 24 0 0 0 0 2. 24 0 0 0 0 
3. 24 0 11 0 0 3. 25 0 11 0 2 
4. 25 0 25 0 1 4. 25 0 25 0 2 

spolu 96 0 36 0 1 spolu 97 0 36 0 4 
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MŠ Damborského 
             Stav detí k 15. 09. 2015                              Stav detí k 30. 06. 2016 

                                      Z nich 

trieda 
počet 
detí 

do 3 
rokov 

5. 
ročné ŠVVP OŠD trieda 

počet 
detí 

do 
3 rokov 

5.  
ročné ŠVVP OŠD 

1. 24 0 0 0 0 1. 23 0 0 0 0 
2. 24 0 0 0 0 2. 24 0 0 0 0 
3. 24 0 10 0 0 3. 24 0 11 0 0 
4. 25 0 25 0 1 4. 25 0 25 0 4 

spolu 97 0 35 0 1 spolu 96 0 36 0 4 
 
MŠ Galbavého 
             Stav detí k 15. 09. 2015                              Stav detí k 30. 06. 2016 

                                      Z nich 

trieda 
počet 
detí 

do 3 
rokov 

5. 
ročné ŠVVP OŠD trieda 

počet 
detí 

do 
3 rokov 

5.  
ročné ŠVVP OŠD 

1. 21 0 0 0 0 1. 22 0 0 0 0 
2. 24 0 0 0 0 2. 24 0 0 0 0 
3. 25 0 11 0 0 3. 23 0 11 0 0 
4. 25 0 26 0 3 4. 25 0 26 0 3 

spolu 95 0 37 0 3 spolu 94 0 37 0 3 
 
MŠ Ožvoldíkova 
             Stav detí k 15. 09. 2015                              Stav detí k 30. 06. 2016 

                                      Z nich 

trieda 
počet 
detí 

do 3 
rokov 

5. 
ročné ŠVVP OŠD trieda 

počet 
detí 

do 
3 rokov 

5.  
ročné ŠVVP OŠD 

1. 23 7 0 0 0 1. 21 0 0 0 0 
2. 24 0 0 0 0 2. 23 0 0 0 0 
3. 22 0 9 0 0 3. 24 0 9 0 0 
4. 25 0 25 0 9 4. 25 0 25 0 5 

spolu 94 7 34 0 9 spolu 93 0 34 0 5 
 
MŠ Nejedlého 
                Stav detí k 15. 09. 2015                              Stav detí k 30. 06. 2016 

                                      Z nich 

trieda 
počet 
detí 

do 3 
rokov 

5. 
ročné ŠVVP OŠD trieda 

počet 
detí 

do 
3 rokov 

5.  
ročné ŠVVP OŠD 

1. 24 13 0 0 0 1. 24 5 0 0 0 
2. 24 0 0 0 0 2. 24 0 0 0 0 
3. 24 0 10 0 0 3. 24 0 18 0 0 
4. 24 0 20 0 3 4. 24 0 0 0 1 

spolu 96 13 30 0 3 spolu 96 5 18 0 1 
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MŠ Pri kríži 
             Stav detí k 15. 09. 2015                              Stav detí k 30. 06. 2016 

                                      Z nich 

trieda 
počet 
detí 

do 3 
rokov 

5. 
ročné ŠVVP OŠD trieda 

počet 
detí 

do 
3 rokov 

5.  
ročné ŠVVP OŠD 

1. 23 0 0 0 0 1. 23 0 0 0 0 
2. 24 0 0 0 0 2. 24 0 0 0 0 
3. 24 0 13 0 0 3. 24 0 13 0 0 
4. 24 0 13 0 0 4. 25 0 14 0 0 

spolu 95 0 26 0 0 spolu 96 0 27 0 0 
           
MŠ Sekurisova 
             Stav detí k 15. 09. 2015                              Stav detí k 30. 06. 2016 

                                      Z nich 

trieda 
počet 
detí 

do 3 
rokov 

5. 
ročné ŠVVP OŠD trieda 

počet 
detí 

do 
3 rokov 

5.  
ročné ŠVVP OŠD 

1. 24 0 0 0  0 1. 24 0 0 0 0 
2. 24 0 0 0  0 2. 25 0 0 0 0 
3. 22 0 13 0 0 3. 22 0 13 0 1 
4. 25 0 25 0 4 4. 25 0 25 0 3 

spolu 95 0 38 0 4 spolu 96 0 38 0 4 
 
MŠ Švantnerova 
             Stav detí k 15. 09. 2015                              Stav detí k 30. 06. 2016 

                                      Z nich 

trieda 
počet 
detí 

do 3 
rokov 

5. 
ročné ŠVVP OŠD trieda 

počet 
detí 

do 
3 rokov 5. ročné ŠVVP OŠD 

1. 20 0 0 0 0 1. 24 0 0 0 0 
2. 24 0 0 0 0 2. 24 0 0 0 0 
3. 25 0 15 0 0 3. 25 0 15 0 1 
4. 25 0 16 0 0 4. 25 0 15 0 2 

spolu 94 0 31 0 0 spolu 98 0 30 0 3 
          
MŠ Ušiakova 
             Stav detí k 15. 09. 2015                              Stav detí k 30. 06. 2016 

                                      Z nich 

trieda 
počet 
detí 

do 3 
rokov 

5. 
ročné ŠVVP OŠD trieda 

počet 
detí 

do 
3 rokov 5. ročné ŠVVP OŠD 

1. 22 0 0 0 0 1. 23 0 0 0 0 
2. 23 0 0 0 0 2. 23 0 7 0 0 
3. 24 0 11 0 0 3. 24 0 13 0 3 
4. 25 0 24 0 1 4. 25 0 0 0 0 

spolu 94 0 35 0 1 spolu 95 0 20 0 3 
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B) Počet detí  
 
MŠ Bazovského       
zostávajúcich z min. šk. r.: 40 
prijatých do MŠ: 28 
odchádzajúcich do ZŠ: 29 
odložená školská dochádzka: 1 
 
MŠ Cabanova 
zostávajúcich z min. šk. r.: 65 
prijatých do MŠ: 61 
odchádzajúcich do ZŠ: 32 
odložená školská dochádzka: 4 
 
MŠ Damborského 
zostávajúcich z min. šk. r.: 58 
prijatých do MŠ: 38 
odchádzajúcich do ZŠ: 31 
odložená školská dochádzka: 4 
 
MŠ Galbavého 
zostávajúcich z min. šk. r: 68 
prijatých do MŠ: 28 
odchádzajúcich do ZŠ: 22 
odložená školská dochádzka: 3 
 
MŠ Ožvoldíkova 
zostávajúcich z min. šk. r.: 62 
prijatých do MŠ: 29 
odchádzajúcich do ZŠ: 29 
odložená školská dochádzka: 5 
 
MŠ Nejedlého 
zostávajúcich z min. šk. r.: 67 
prijatých do MŠ: 28 
odchádzajúcich do ZŠ: 29 
odložená školská dochádzka: 1 
 
MŠ Pri kríži 
zostávajúcich z min. šk. r.: 69 
prijatých do MŠ: 27 
odchádzajúcich do ZŠ: 27 
odložená školská dochádzka: 0 
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MŠ Sekurisova 
zostávajúcich z min. šk. r.: 61 
prijatých do MŠ: 33 
odchádzajúcich do ZŠ: 25 
odložená školská dochádzka: 3 
 
MŠ Švantnerova 
zostávajúcich z min. šk. r.: 70 
prijatých do MŠ: 25 
odchádzajúcich do ZŠ: 28 
odložená školská dochádzka: 3 
 
MŠ Ušiakova 
zostávajúcich z min. šk. r.: 64 
prijatých do MŠ: 31 
odchádzajúcich do ZŠ: 32 
odložená školská dochádzka: 3 
 
C) Počet detí umiestnených v MŠ s trvalým bydliskom mimo regiónu MČ  
 

Počet detí  
Spolu Lamač Karlova Ves D. N. Ves     Iné 

5 15 4 45 69 
 
7. Dochádzka žiakov základnej školy a detí materskej školy 
 
A) Základné školy 
 
     Počet vymeškaných hodín je vysoký. Hlavným dôvodom vymeškávania sú návštevy 
žiakov u lekára a chorobnosť. O počte vymeškaných hodín pedagógovia pravidelne informujú 
zákonných zástupcov dieťaťa na triednych aktívoch, osobitým spôsobom sa sleduje 
neospravedlnené vymeškávanie na vyučovaní. 
Opatrenia, ktoré prijali základné školy pre zlepšenie dochádzky žiakov:  

- zintenzívniť spoluprácu s rodičmi žiakov,  
- dôsledne žiadať, aby rodič ospravedlnil žiaka písomne alebo telefonicky načas a tak 

zabrániť nárastu neospravedlnených hodín. 
 

Základná                                 Vymeškané hodiny  

škola celkom ospravedlnené neospravedlnené 

Beňovského 36 938 36 897 41 

Nejedlého 33 501 33 480 21 

Pri kríži 47 979 47 479 500 

Sokolíkova 42 552 42 415 137 

c e l k o m 160 970 160 271 699 
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B) Materské školy 
 

Materská                                 Dochádzka detí do MŠ v %     

 škola Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apríl Máj Jún v % 

Bazovského 79 73 80 75 75 64 67 74 75 76 74 

Cabanova 75 69 64 53 77 55 53 73 71 76 67 

Damborského 76 57 75 47 76 62 67 69 59 75 66 

Galbavého 57 56 56 59 67 53 57 69 72 71 69 

Ožvoldíkova 67 60 69 57 68 44 64 65 67 75 68 

Nejedlého 73 74 66 59 72 71 71 80 79 77 73 

Pri kríži 74 71 67 69 80 63 72 79 79 77 74 

Sekurisova 78 77 68 61 77 67 70 77 75 78 73 

Švantnerova 79 68 69 55 74 59 67 72 80 80 70 

Ušiakova 77 67 76 67 76 62 75 73 73 73 72 

 
 
8. Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2015/2016 

Vyučovacie predmety na základných školách sa vyučovali podľa učebných osnov 
a vzdelávacích štandardov. Používaná bola doplnková literatúra a učebnice, názorné 
pomôcky, publikácie, atlasy, mapy, tematické tabule, žiacke časopisy, metodické materiály.  
 Vo vyučovaní bol uplatňovaný komunikatívno-poznávací princíp, rozvoj 
samostatnosti a tvorivosti. V jazykovej príprave bola zvýšená pozornosť venovaná rozvoju 
čitateľskej gramotnosti, čítaniu s porozumením, počúvaniu a rozvoju slovnej zásoby. Zároveň 
bol využívaný potenciál školskej knižnice, odborných učební, multimediálnych učební, 
jazykových laboratórií a športového areálu. 
 Uplatňovali sa metódy a formy práce vedúce k získaniu trvalých vedomostí. Dôsledne 
bola realizovaná výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova, ochrana 
človeka a prírody, preventívne programy cielené na elimináciu závislostí, sexuálneho násilia, 
fyzického a psychického týrania, šikanovania.  
 Organizované boli návštevy hodnotných kultúrnych podujatí, výstav. Žiaci pod 
vedením pedagógov absolvovali kvalitné exkurzie, školy v prírode, a školské výlety. 
 
Uplatňované učebné plány v jednotlivých základných školách: 
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ZŠ Beňovského: 
1. stupeň 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

1. 
A, B, C 

ŠkVP so zameraním na  ANJ 

2. 
A, B, C 

ŠkVP so zameraním na ANJ, SJL, TEV 

3. 
A, B 

ŠkVP so zameraním na MAT, SJL,  TEV 

4. 
A, B 

ŠkVP so zameraním na MAT, SJL,  PRI 

 
2. stupeň 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

5. 
A, B 

ŠkVP so zameraním na cudzie jazyky – ANJ, 
NEJ, MAT 

6. 
A, B 

 
ŠkVP so zameraním na cudzie jazyky- ANJ, NEJ, 
SJL, MAT, BIO, INF 

 
 

7. A 

 
ŠkVP so zameraním na cudzie jazyky – ANJ, 
NEJ, SJL, MAT, BIO 

8. A, B 
 
ŠkVP so zameraním na cudzie jazyky – ANJ, 
NEJ, MAT, DEJ, INF 

9. A 
 
ŠkVP so zameraním na cudzie jazyky – ANJ, 
NEJ, MAT, SJL, INF 

 
 
ZŠ Nejedlého: 
1. stupeň 

Ročník  Trieda Uplatňované učebné plány 

1. A, B, C, D 

 
ŠkVP ISCED 1 RUP C rozšírenie a prehlbovanie 
obsahu predmetov ANJ 

2. A, B, C 

 
ŠkVP ISCED 1 RUP B rozšírenie a prehlbovanie 
obsahu predmetov SJL, ANJ, TEV 
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3. A, B 

 
ŠkVP ISCED 1 RUP A rozšírenie a prehlbovanie 
obsahu predmetov SJL, PDA, MAT 

4. A, B 

 
ŠkVP ISCED 1 RUP A rozšírenie a prehlbovanie 
obsahu predmetov SJL, PDA, VLA, MAT 

 
2. stupeň 

Ročník  Trieda Uplatňované učebné plány 
 

5. 
 

A 
 
ŠkVP ISCED 2 RUP C rozšírenie a prehlbovanie 
obsahu predmetov ANJ, NEJ 

 
6. 

 
A 

 
ŠkVP ISCED 2 RUP B rozšírenie a prehlbovanie 
obsahu predmetov SJL, ANJ, NEJ, INF 

 
7. 

 
A 

 
ŠkVP ISCED 2 RUP A rozšírenie a prehlbovanie 
obsahu predmetov SJL, ANJ, NEJ, BIO, INF, 
MAT 

 
8.  

 
A 

 
ŠkVP ISCED 2 RUP A rozšírenie a prehlbovanie 
obsahu predmetov NEJ, BIO, DEJ, GEO, MAT, 
VUM 

 
9. 

 
A 

 
ŠkVP ISCED 2 RUP A rozšírenie a prehlbovanie 
obsahu predmetov NEJ, BIO, GEO,OBN, MAT, 
FIG 

 
 
ZŠ Pri kríži: 
1. stupeň 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 
 

1. A, B, C, D, E ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 
 

2. A, B, C ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 
 

3. A, B, C, D 
 
ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 

 
4. A, B, C, D 

 
ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 

 
 
2. stupeň 

Ročník Trieda  Uplatňované učebné plány 
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5. A, B, C 

 
ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 

 
6. A, B 

 
ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 

 
7. A, B 

 
ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 

 
8. A, B 

 
ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 

 
9. A, B 

 
ŠkVP „Učíme sa tvorivo a pre život“ 

 
ZŠ Sokolíkova: 
1. stupeň 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

1. 
A, B, C 

ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 1 

2. 
A, B, C 

ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 1 

3. 
A, B, C 

 
ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 1 

4. 
A, B, C 

ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 1 

 
2. stupeň 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

5. 
A, B, C 

ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 2 

6. 
A, B 

ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 2 

7. 
A, B 

 
ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 2 

8. 

A, B 

 
ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 2 
 

9. A, B  
ŠkVP vypracovaný na základe štátneho 
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vzdelávacieho programu ISCED 2 

 
9. Údaje o fyzickom počte zamestnancov ZŠ a MŠ  ku dňu 30. 06. 2016 
 Pedagogický zbor tvorí stabilizovaný kolektív kvalifikovaných pedagogických 
a odborných zamestnancov. Spĺňajú podmienky odbornosti a osobitný kvalifikačný 
predpoklad. Kvalifikáciu si priebežne dopĺňajú ďalšími vzdelávacími aktivitami i formou 
celoživotného vzdelávania. Veková štruktúra zamestnancov je vyvážená, t.j. zabezpečuje 
odovzdávanie praktických i teoretických skúseností. Učiteľský zbor je s väčšinovou prevahou 
žien. 

  ZŠ Beňovského    
Základná škola Počet Školský klub detí Počet 

zamestnanci ZŠ - spolu 47 zamestnanci ŠKD 6 
Z toho PZ  Z toho PZ  

- kvalifikovaní + šk. špeciálny pedagóg 26 - kvalifikovaní 6 
- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 
- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ    
- školský psychológ 0   
- školský špeciálny pedagóg 0   
- upratovačky 6   
- ostatní (ekonóm, atď.) 3   
Zariadenie školského stravovania ZŠS 6   
 
ZŠ Nejedlého 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 
zamestnanci ZŠ - spolu 38 zamestnanci ŠKD 6 

Z toho PZ  Z toho PZ  
- kvalifikovaní 21 - kvalifikovaní 5 
- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 1 
- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ    
- školský psychológ 0   
- školský špeciálny pedagóg 0   
- upratovačky 3   
- ostatní (ekonóm, atď.) 2   
Zariadenie školského stravovania ZŠS 6   
 
ZŠ Pri kríži 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 
zamestnanci ZŠ - spolu 57 zamestnanci ŠKD 9 

Z toho PZ  Z toho PZ  
- kvalifikovaní 33 - kvalifikovaní 9 
- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 
- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ    
- školský psychológ 1   
- školský špeciálny pedagóg 0   
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- upratovačky 4   
- ostatní (ekonóm, atď.) 3   
Zariadenie školského stravovania ZŠS 7   
 
ZŠ Sokolíkova 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 
zamestnanci ZŠ - spolu 49 zamestnanci ŠKD 9 

Z toho PZ  Z toho PZ  
- kvalifikovaní 30 - kvalifikovaní 9 
- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 
- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 
- školský psychológ 1   
- školský špeciálny pedagóg 1   

Z toho NZ    
- upratovačky, školník, vrátnik 7   
- ostatní (ekonóm, atď.) 3   
Zariadenie školského stravovania ZŠS ekon. 

prenájom 
  

 
Materské školy 
 
MŠ Bazovského 

MŠ Cabanova 

MŠ Damborského 

Materská  škola počet Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 13 zamestnanci ŠJ 2 

Z toho PZ    
-  kvalifikovaní 8               

Z toho NZ    
- upratovačka + školník 3   

Materská  škola počet Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 13 zamestnanci ŠJ 2 

Z toho PZ    
-  kvalifikovaní 8               

Z toho NZ    
- upratovačka + školník 3   

Materská  škola počet Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 14 zamestnanci ŠJ 3 

Z toho PZ    
-  kvalifikovaní 8               

Z toho NZ    
- upratovačka + školník 3   
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MŠ Galbavého 

MŠ Ožvoldíkova 

MŠ Nejedlého 

MŠ Pri kríži 

MŠ Sekurisova 

MŠ Švantnerova 

Materská  škola počet Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 14 zamestnanci ŠJ 3 

Z toho PZ    
-  kvalifikovaní 8               

Z toho NZ    
- upratovačka + školník 3   

Materská  škola počet Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 14 zamestnanci ŠJ 3 

Z toho PZ    
-  kvalifikovaní 8               

Z toho NZ    
- upratovačka + školník 3   

Materská  škola počet Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 10 zamestnanci ŠJ 0 

Z toho PZ    
-  kvalifikovaní 8               

Z toho NZ    
- školník + upratovačka 2   

Materská  škola počet Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 13 zamestnanci ŠJ 2 

Z toho PZ    
-  kvalifikovaní 8               

Z toho NZ    
- upratovačka + školník 3   

Materská  škola počet Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 14 zamestnanci ŠJ 3 

Z toho PZ    
-  kvalifikovaní 8               

Z toho NZ    
- upratovačka + školník 3   

Materská  škola počet Školská jedáleň počet 
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MŠ Ušiakova 

 
 
10. Odbornosť vyučovania  v ZŠ a MŠ v školskom roku 2015/2016 – počet učiteľov 
neodborne vyučujúcich daný predmet 
 
ZŠ Beňovského 

Predmet Počet učiteľov neodborne 
vyučujúcich daný predmet 

Anglický jazyk 3 
Informatická výchova/Informatika 1 
Technika/Svet práce 2 
Etická výchova 2 
Výtvarná výchova 3 
Občianska náuka 2 
Výchova umením 1 
 
ZŠ Nejedlého 

Predmet Počet učiteľov neodborne 
vyučujúcich daný predmet 

Anglický jazyk 4 
Informatika 1 
Finančná gramotnosť 1 
Hudobná výchova 1 
Výtvarná výchova 1 
Fyzika 1 
Chémia 1 
Telesná a športová výchova 2 
Výchova umením 1 
Geografia 1 
Svet práce 1 
 
 
 

zamestnanci  MŠ - spolu 13 zamestnanci ŠJ 2 
Z toho PZ    

-  kvalifikovaní 8               
Z toho NZ    

- upratovačka + školník 3   

Materská  škola počet Školská jedáleň počet 
zamestnanci  MŠ - spolu 13 zamestnanci ŠJ 2 

Z toho PZ    
-  kvalifikovaní 8               

Z toho NZ    
- upratovačka + školník 3   
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ZŠ Pri kríži 
Predmet Počet učiteľov neodborne 

vyučujúcich daný predmet 
Anglický jazyk 4 
Hudobná výchova 2 
Výtvarná výchova 2 
Dejepis 1 
 
ZŠ Sokolíkova 

Predmet Počet učiteľov neodborne 
vyučujúcich daný predmet 

Občianska náuka 1 
Výtvarná výchova 1 
Informatika 1 
Etická výchova 3 
Hudobná výchova 1 
 
b) Odbornosť vyučovania v materských školách 

V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Dúbravka máme všetkých pedagógov odborne vyučujúcich. 
 
11. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ 
 
 Celoživotné vzdelávanie učiteľov sa podporuje v plnej miere. Na školách je 
vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, na základe 
ktorého majú možnosť sa vzdelávať a dopĺňať si celoživotné vzdelávanie. 
 Poznatky získané po absolvovaní všetkých školení, seminárov, kurzov a účastiach na 
konferenciách pedagógovia našich základných škôl a školských zariadení zúročujú nielen pre 
vlastné potreby, ale najmä v rámci využívania inovatívnych metód vo vyučovaní, na tvorbu 
nových aktivít, podujatí a projektov ako aj v rámci vlastného kariérneho rastu. 
       
12. Aktivity a prezentácie ZŠ a MŠ na verejnosti   
 
     Prostredníctvom aktivít si deti a žiaci rozšírili vedomosti získané v škole počas 
vyučovacích hodín, zároveň rozvinuli viaceré schopnosti a zručnosti. Pomocou uvedených 
aktivít a činností sa u žiakov rozvíjali kľúčové kompetencie, komunikačné zručnosti, 
kompetencie  naučiť učiť sa, sociálne a občianske kompetencie, vnímať kultúrne hodnoty. 
Aktivity boli zamerané na dopravnú výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, primárnu 
prevenciu drogových závislostí, euro občianstvo, zvyšovanie národného povedomia, atď. 
Týmito aktivitami sa prehlbovalo výchovné pôsobenie na žiakov. Využili sa teoretické 
vedomosti v praktických činnostiach. 
     Aktivity a akcie sa organizovali na základe ročného plánu, v prípade zaujímavej 
ponuky sa akcie aktuálne dopĺňali. Tiež sa jednotlivými aktivitami zameralo na tvorivé 
a zmysluplné využitie voľného času. 
 
13. Predmetové olympiády a súťaže  
 
ZŠ Beňovského 
 Dejepisná olympiáda – 5. miesto v kategórii C a 5. miesto v kategórii D v regionálnom 

kole 
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 Matematická olympiáda – 1. miesto v regionálnom kole 
 Biologická olympiáda – 1. miesto v regionálnom kole 
 Chemická olympiáda – 1. miesto v regionálnom kole 
 Matematická olympiáda PANGEA – 3. miesto v celoslovenskom kole 
 Recitujeme Štúrovcov – 2. miesto v regionálnom kole 
 Hviezdoslavov Kubín – 3. miesto v regionálnom kole 
 Matematická pytagoriáda – 1. miesto, dve 3. miesta, 5. miesto v regionálnom kole 
 Moje najobľúbenejšie zvieratko – obrázková súťaž – 3. miesto v krajskom kole 
 Matboj – 1. miesto a 2. miesto v krajskom kole 
 Jarné motívy – 2. miesto v regionálnom kole, 2-krát cena poroty 
 Šaliansky Maťko - 4. miesto v regionálnom kole 
 Strom života – Tajomstvo stromu 2016 – výtvarná súťaž – 3. miesto v celoslovenskom 

kole, 3-krát zaujímavé dielo 
 Strom života – Moja voľba 2016 – literárna súťaž – 1. miesto v celoslovenskom kole, 

2-krát zaujímavé dielo 
 Bratislava, moje mesto – 4 ocenení žiaci krajskom kole 
 iBobor 2015/2016 – 1. miesto v regionálnom aj v krajskom kole 
 2. ročník programátorskej súťaže PRASK - 1. miesto v regionálnom aj v krajskom 

kole 
 Sudoku – 3. miesto v krajskom kole 
 Atletika – dve tretie miesta v regionálnom kole 
 Futbal – 2. miesto v regionálnom kole 
 OXDOG Florbal ZŠ Cup – 3. miesto v regionálnom kole 
 Florbal – turnaj o pohár Dúbravky – dve 1. miesta v regionálnej súťaži 
 Bedminton – 1. miesto v krajskom kole 
 Beh mladých Dúbravčanov – 1. miesto, 2. miesto a tri 3. miesta v regionálnom kole 
 Dúbravská detská cyklistická súťaž – 1. a 2. miesto v regionálnom kole 

ZŠ Nejedlého  
 iBobor – 13 úspešných riešiteľov v regionálnom kole 
 Pytagoriáda – 2 úspešní riešitelia v regionálnom kole 
 Matematický klokan – 4 úspešní riešitelia v regionálnom kole 
 Dúbravka moja – 3. miesto v regionálnom kole 
 Test zo znalostí slovenského národa – 3. miesto v regionálnom kole 
 Olympiáda zo SJL – 4. miesto v regionálnom kole 
 Bratislava, moje mesto – čestné uznanie v krajskom kole 
 Hviezdoslavov Kubín - próza – 3. miesto v regionálnom kole 
 Šaliansky Maťko – 2. miesto v regionálnom kole 
 Výtvarná súťaž zameraná na ľudské práva – čestné uznanie v krajskom kole 
 Cezpoľný beh - chlapci – 6. miesto v regionálnom kole 
 Florbal –  4. miesto v regionálnom kole 

ZŠ Pri kríži 
 Šaliansky Maťko – 3. miesto v regionálnom kole 
 Hviezdoslavov Kubín – 3. miesto v regionálnom kole 
 Dejepisná olympiáda – 1. miesto v regionálnom kole, úspešný riešiteľ v krajskom kole 
 Dúbravka moja – 1. miesto v regionálnom kole 
 Olympiáda SJL – 2 miesto v regionálnom kole 
 Geografická olympiáda – úspešní riešitelia v regionálnom kole 
 Biologická olympiáda – úspešní riešitelia v regionálnom kole, úspešný riešiteľ 

v krajskom kole 
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 Matematická olympiáda – úspešní riešitelia v regionálnom kole 
 Pytagoriáda - úspešní riešitelia v regionálnom kole 
 Beh mladých Dúbravčanov – 1., 2. 3. miesto v regionálnom kole 
 Veľký futbal – 2. miesto v regionálnom kole 
 Floorbal – 1. miesto v regionálnom kole 
 Minihádzaná – 2. miesto v regionálnom kole 
 MD futbal – 2. miesto v regionálnom kole 
 Vybíjaná – 2. miesto v regionálnom kole 
 Štúrov Zvolen – 4. miesto v regionálnom kole 
 Atletika – 1., 3. miesto v regionálnom kole 
 Hádzaná – 1. miesto v regionálnom kole 

 
ZŠ Sokolíkova 
 Pytagoriáda P3 – 1 úspešný riešiteľ v regionálnom kole 
 Matematická olympiáda Z5 – 2. miesto v regionálnom kole 
 Matematická olympiáda Z7 – 3. miesto v regionálnom kole 
 Klokan (2. – 4. ročník) – 25 úspešných riešiteľov v celoslovenskom kole 
 iBobor – 9 úspešných riešiteľov v celoslovenskom kole 
 Malynár – korešpondenčná matematická súťaž – 1. miesto v celoslovenskom kole 
 Všetkovedko (2. – 4. ročník)– 15 úspešných riešiteľov v celoslovenskom kole 
 Štúrov Zvolen – 2. miesto v regionálnom kole 
 Hviezdoslavov Kubín – dve 3. miesta v regionálnom kole 
 GQIQ – 5 úspešných riešiteľov v regionálnom kole 
 Slávik Slovenska – 3. miesto v regionálnom kole 
 Dúbravský pohár– 3. miesto + 1 cena odbornej poroty v regionálnom kole 
 Olympiáda SJL – 1. miesto v regionálnom kole, 2. miesto v krajskom kole 
 GEO olympiáda (5. - 9. ročník) – 3 úspešní riešitelia v regionálnom kole 
 Dúbravka moja – 3. miesto v regionálnom kole 
 Prednes štúrovskej poézie – 3. miesto v regionálnom kole 
 Biodiverzita okolo nás – 1., 2., 4. miesto v celoslovenskom kole, 1. miesto 

v medzinárodnom kole 
 Beh mladých Dúbravčanov – 4 x 1., 2 x 2. miesto v regionálnom kole 
 Orientačný beh – 1., 3. miesto v krajskom kole 
 Cezpoľný beh – 2., 3. miesto v regionálnom kole 
 Vybíjaná - 2. miesto v regionálnom kole, 3. miesto v celoslovenskom kole 
 Šach – 3. miesto v okresnom kole 
 Stolný tenis – 5. miesto v regionálnom kole 
 Florbal – 3., 5. miesto v regionálnom kole 
 Futbal – 1. miesto v regionálnom kole 
 Plávanie – 1. miesto v regionálnom kole 
 Zo školských lavíc do atletickej haly Elán – 1., 3. miesto v regionálnom kole 
 Atletika žiakov – 2 x 2., 3 x 3. miesto v regionálnom kole, 2. miesto v krajskom kole 
 Hľadáme nových olympionikov – 1. miesto v krajskom kole 

 
MŠ Bazovského 
 Vesmír očami detí – účasť v celoslovenskom kole 
 Dopravný prostriedok budúcnosti – účasť v krajskom kole 
 Športová olympiáda MŠ – účasť v regionálnom kole 
 Výtvarná súťaž Todos – účasť v regionálnom kole 
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 Moje obľúbené zviera – zvieratká – 2 x 1. miesto (skupinová práca) v medzinárodnom 
kole 

MŠ Cabanova  
 Bratislavská olympiáda – piate miesto v krajskom kole 
 Výtvarná súťaž – účasť v celoslovenskom kole 
 Športová olympiáda MŠ – účasť v regionálnom kole 

MŠ Damborského 
 Športová olympiáda MŠ – účasť v regionálnom kole 
 Športová súťaž (DSS K. Matulaya) – účasť v regionálnom kole 

MŠ Galbavého 
 Športová olympiáda MŠ – účasť v regionálnom kole 

MŠ Nejedlého 
 Tučniak – účasť v celoslovenskom kole 

MŠ Ožvoldíkova 
 Vesmír očami detí – účasť v celoslovenskom kole 
 Dopravný prostriedok budúcnosti – účasť v regionálnom kole 
 Športová olympiáda MŠ – účasť v regionálnom kole 

MŠ Pri kríži  
 OLO Smetiarsky kurz pre najmenších – certifikát malého smetiara v medzinárodnej 

súťaži 
 Vesmír očami detí – účasť v celoslovenskom kole 
 Svet okolo nás - účasť v celoslovenskom kole 
 Športová olympiáda MŠ – 2. miesto v regionálnom kole 

 
MŠ Sekurisova   
 Vesmír očami detí - účasť v celoslovenskom kole 
 Športová olympiáda MŠ – účasť v regionálnom kole 
 Svet okolo nás - účasť v celoslovenskom kole 

 
MŠ Švantnerova 
 Eurorozprávky – medzinárodná účasť  
 Vesmír očami detí - účasť v celoslovenskom kole 
 Dopravný prostriedok budúcnosti – účasť v krajskom kole 
 Výtvarná súťaž TODOS – účasť v regionálnom kole  

MŠ Ušiakova 
 H&T Cup v disciplíne Tvorivá tanečná dielňa - 1. miesto v krajskom kole 
 Dance show Mini Kids v choreografii Prekvapenie - . miesto v celoslovenskom kole 

 

13. Údaje o projektoch, do ktorých sú  školy zapojené  
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     Projekty boli podporené finančnou dotáciou zo štátneho rozpočtu a spolufinancovaním 
zriaďovateľa základných a materských škôl. Priebežne boli vykonané kontroly zo strany 
zriaďovateľa škôl a Bratislavského samosprávneho kraja o efektívnosti využitia finančných 
prostriedkov a účtovných dokladov. Realizáciou projektovej činnosti na školách, ktoré 
smerujú k viac zdrojovému financovaniu školy sa zvyšoval kredit škôl.  
 
ZŠ Beňovského 
 Zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania 
 Olompiáda 
 Infovek 
 Škola podporujúca zdravie 
 Recyklohry 
 Detský čin roka 
 Moja prvá škola 
 projekt English one 
 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania 

 
ZŠ Nejedlého  
 Záhrada, ktorá učí ... 
 Po nemecky v prírode 
 Environmentálni experti 
 Ja a kvapka vody 
 Za tajomstvom kvapky 
 Jedlá zmena 
 Srdce plné zdravia 
 Deň jablka 
 Múdrosť ukrytá v knihách 
 Children love swimming 
 Receptúry v školských jedálňach očami detí 
 Noc v školskej knižnici 

 
ZŠ Pri kríži 
 Partneri vo vzdelávaní 
 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania 
 Experimentálne overovanie Učebných plánov s rozšíreným vyučovaním cudzích 

jazykov a vyučovanie s podporou IKT 
 Modernizácia vzdelávacieho procesu vo vyučovaní anglického jazyka 
 Infovek Slovensko 
 Škola podporujúca zdravie 
 Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 
 Jazykové laboratórium 
 Športový deň – Futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy 
 Pohni kostrou, Pri kríži! 
 Test národa 
 Dúbravka moja 
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 Zdravá škola 
 Správaj sa normálne 
 Environmentálny program 
 Čistá trieda 
 Zelená škola 
 Ekodni 
 Nenič svoje múdre telo 
 Školský časopis Dúbravček 
 Školská konferencia žiackych projektov 
 Recykluj, Pri kríži! 
 Vianoce Pri kríži 
 Knihomoli 
 S nemčinou za technikou do Technische Museum Wien 
 Hovorme spolu 

ZŠ Sokolíkova 
 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ SŠ s využitím elektronického testovania 
 Zborovňa „Bez kriedy“ 
 Roadschow „Planéta vedomostí“ 
 Školské mlieko 
 Modrá škola BVS 
 Modrý oblak 
 Dalkia 
 RIS – Wifi Edu 
 Moderné vzdelávanie Fyzika 
 Deň narcisov 
 Detský čin roka 
 Olompiáda 
 Správaj sa normálne pre 5. ročník  
 Záložka do knihy spája školy 
 Zbieram batérie 

MŠ Bazovského 
 Pátrač Tino 
 Filipkove dobrodružstvá 
 Zdravé dieťa 
 Cestný pirát 
 Animoterapia - poníky 

MŠ Cabanova 
 Deti bez hraníc 
 Animoterapia - poníky 
 Veselé zúbky 

MŠ Damborského 
 Animoterapia - poníky 
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MŠ Galbavého 
 Chceme dýchať čistý vzduch 
 Ako žije les   
 Poznaj svoje mesto 
 Deti, pozor červená        
 Eko vláčik  

 
MŠ Ožvoldíkova 
 Lesná pedagogika 
 Dúbravské čerešienky 
 Knižka pod vankúšom 
 Zippy a jeho kamaráti 
 Pátrač Tino 

MŠ Nejedlého 
 Animoterapia - poníky 
 Veselé zúbky 
 Goodyear - bezpečná škôlka 
 Počítač môj kamarát 

MŠ Pri kríži 
 Škola hudby 
 Farbička, môj kamarát 
 Adamko zdravo a hravo 
 Goodyear – bezpečná škôlka 
 Samé svaly, žiadny tuk 
 Animoterapia – poníky 
 Zelená škola 

 
MŠ Sekurisova  
 Malé mažoretky 
 Animoterapia - poníky 
 

MŠ Švantnerova 
 Verejný dopravný prostriedok budúcnosti 
 Deň materských škôl na Slovensku 
 Ako sa dostali dážďovky do materskej školy 
 Kultúrne aktivity v MŠ 
 Zbierka starých okuliarov 
 Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku 
 Eurorozprávky 
 Recyklujeme odpad 
 Altánok na výučbu aj zábavu 
 Motýlia záhrada 
 Zelená dobrovoľníkom  
 Učebňa v prírode 
 Animoterapia - poníky 
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MŠ Ušiakova 
 Animoterapia – poníky 
 Pekná a zdravá škôlka 
 Dopravné ihrisko 

 
14. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole  
 
ZŠ Beňovského 

V školskom roku 2015/2016 bola vykonaná tematická inšpekcia na ZŠ Beňovského. 
Predmet školskej inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 
9. ročníka v základnej škole. Inšpekciu vykonala Mgr. Marcela Strakošová, školská 
inšpektorka – ŠIC Bratislava.  

Záver: Školská koordinátorka a administrátorky zabezpečili vhodné priestory, dodržali 
časový harmonogram otvárania testových zásielok a časový harmonogram testovania. Pokyny 
pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ boli 
v kontrolovaných skupinách dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty. 
 
ZŠ Nejedlého 

V školskom roku 2015/2016 bola vykonaná v Základnej škole, Nejedlého 8, Bratislava 
školská inšpekcia. Predmetom inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň výchovy a vzdelávania 
k ľudským právam. Žiakom 8. ročníka boli zadané dotazníky týkajúce sa ľudských práv. 
Žiakom 9. ročníka boli zadané vedomostné testy z občianskej náuky.  

Záver: Cieľom školy bolo vytvorenie otvorenej, pozitívnej sociálnej klímy a vhodného 
inkluzívneho prostredia podporujúceho potreby žiakov. Realizácia dlhodobých projektov 
prispela k budovaniu tradícií a zlepšeniu imidžu školy v danom mestskom prostredí.  

Škola venovala osobitú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-
patologickými javmi, monitorovaním zmien v správaní sa žiakov a prijímaním opatrení na 
eliminovanie šikanovania. V prípade podozrenia z fyzického či mravného vývinu žiakov 
spolupracovala s príslušnými orgánmi. K pravidelným aktivitám školy patrilo šírenie osvety 
o právach detí, budovanie dôvery, dobrých vzťahov a oceňovania prostredníctvom 
rôznorodých aktivít.  
 
ZŠ Sokolíkova  

V tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnili dve inšpekcie na základe takmer 
identických sťažností.  

Prvá inšpekčná kontrola č. ŠIC BA 62/2015-sť. sa uskutočnila  na základe sťažnosti 
rodiča žiačky v novembri 2015.  Z veľkého množstva sťažností  boli dve vyhodnotené ako 
opodstatnené. Škola na ich odstránenie prijala a splnila tieto opatrenia: v ŠKD bolo 
odstránené používanie nevhodných výchovných metód vychovávateľky ŠKD a zabezpečilo sa 
dodržiavanie dĺžky vyučovacích hodín i prestávok. Bol upravený harmonogram obedovanie 
žiakov. Táto inšpekcia bola uzatvorená kontrolou plnenia opatrení dňa 22.03.2016. 

Druhá inšpekčná kontrolná činnosť č. ŠIC BA 1/2016-sť. sa uskutočnila na základe 
utajenej totožnosti sťažovateľa a bola identická so sťažnosťou, ktorú riešila Rada školy na 
jeseň 2016. Opodstatnená bola len jedna námietka – skrátená dĺžka niektorých vyučovacích 
hodín na 1. stupni kvôli výdaju obedov žiakom. Kontrola plnenia opatrení prebehla 
17.06.2016 – opatrenie bolo splnené. 

Na základe výsledkov oboch inšpekcií škola v novom školskom roku vytvorí 
podmienky na obed tak, aby žiaci 1. stupňa boli naobedovaní najneskôr po 5. vyučovacej 
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hodine. V prípade potreby sa vyučovanie preruší kvôli obedu po 4. hodine a po predpísaných 
30 minútach bude pokračovať podľa rozvrhu hodín. 

 
MŠ Cabanova 
 V školskom roku 2015/2016 sa realizovala v materskej škole inšpekcia. Predmetom 
bolo zistiť stav predprimárneho vzdelávania v materskej škole.  

Záver: Silnou stránkou školy bol partnerský prístup učiteliek k deťom, ktorým 
podporovali optimálne rozvíjanie ich osobnosti. Pozitívom bolo, že učiteľky vytvorené 
nadštandardné materiálno-technické podmienky školy vo veľkej miere vo VVČ využívali. 
Dobrou organizáciou denných činností boli vytvárané príležitosti na rozvíjanie a uplatnenie 
základných lokomočných pohybov, manipulačných, prakticko-kultúrnych a hygienických 
spôsobilostí detí aktívnym spôsobom. Činnosťami zameranými na získavanie a praktické 
využívanie skúseností učiteľky napomáhali rozvíjaniu psychomotorických, komunikatívnych, 
kognitívnych, učebných a informačných kompetencií detí, čo sa prejavilo schopnosťami detí 
primerane ich uplatňovať. Premyslenou prípravou a realizovaním rôznorodých stratégií vo 
VVČ učiteľky cielene napomáhali rozvoju kľúčových kompetencií detí v súlade so školským 
vzdelávacím programom v rôznorodých prostrediach. Komunikáciu v spisovnej podobe 
štátneho jazyka podporovali najmä osobným vzorom, v rozhovore a zadávaním úloh so 
zameraním na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Deti prejavili dobre rozvinuté 
komunikačné kompetencie, schopnosť viesť dialóg k téme, počúvať a klásť doplňujúce 
otázky, hodnotiť seba, kamarátov aj skupinu. Spolupracovali medzi sebou, s radosťou 
manipulovali s poskytnutými pomôckami, vzájomne si radili, pomáhali, reagovali na pokyny, 
signály a dodržiavali všeobecné i dohodnuté pravidlá. Pozitívom bolo aj využívanie 
poznatkov z kontinuálneho vzdelávania uplatňovaním inovačných metód vo VVČ učiteľkami. 
 
MŠ Damborského 

V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnila dňa 04.12.2015 následná inšpekcia č. 
1061/2015. Inšpekciu vykonala Eva Jurkovičová, školská inšpektorka – ŠIC Bratislava. 
Predmetom školskej inšpekcie  bolo odstránenie nedostatkov zistených pri inšpekciách v 
materskej škole. 
 Následná inšpekcia sa vzťahovala na komplexnú inšpekciu s číslom poverenia 
1089/2014-2015 v MŠ Damborského 3, Bratislava, vykonanej v dňoch od 28.04.2015 do 
30.04.2015, ktorej predmetom bolo zistiť stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a 
podmienok výchovy a vzdelávania v MŠ. Štátna školská inšpekcia uložila tri odporúčania 
týkajúce sa záznamov v triednej knihe, absolvovania funkčného vzdelávania zástupkyňou 
riaditeľky a obsahu školského poriadku. Zistenie, ku ktorému sa viazalo nedodržanie 
legislatívy, sa týkalo prekročenia najvyššieho počtu detí v triedach. 
 
Závery z následnej inšpekcie: 
Akceptáciou odporúčaní bolo zabezpečené vedenie triednych kníh oboma učiteľkami v triede, 
v školskom poriadku špecifikovaním spôsobu prijímania detí, ak všetky spĺňajú podmienky k 
ich prijatiu a prihlásenie sa zástupkyne riaditeľky na funkčné vzdelávanie (ktoré v školskom 
roku 2015/2016 úspešne absolvovala a ukončila). Splnením prijatého opatrenia bola 
zabezpečená činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca pri prijímaní detí do MŠ v súlade 
s platnými právnymi predpismi. Počet detí na triedach bol v súlade so zákonom. 
 
15. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach základných škôl a materských škôl 
 
A) základné školy  
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 Školské budovy sú v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Školy využívajú celý 
objekt dvojposchodovej budovy so školským dvorom. Priestorové usporiadanie a funkčné 
členenie vnútorných priestorov základných škôl umožňujú funkčnú nadväznosť jednotlivých 
priestorov a ich samostatnú prevádzku bez vzájomného rušenia v súlade s platnou 
legislatívou. 
 
ZŠ Beňovského 

V súvislosti so zameraním ZŠ a zameraním v Školských vzdelávacích programoch 
ISCED 1 a ISCED 2 na predmety – slovenský jazyk a literatúra, anglický a nemecký jazyk, 
informatika, matematika, telesná výchova, prírodovedné a humanitné predmety škola vytvára 
primerané materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Zriadené sú 
3 odborné učebne cudzích jazykov, odborná učebňa fyziky, multimediálna prírodovedná 
učebňa, 2 multimediálne učebne, 1 špeciálna viacfunkčná počítačová učebňa, 1 učebňa 
školského špeciálneho pedagóga, na vyučovanie TEV/TSV 2 telocvične a jednu gymnastickú 
miestnosť, učebňa ETV a NAV, v ktorej sa nachádza i klavír a preto sa využíva aj ako učebňa 
HUV, žiacka knižnica a čitáreň, školská žiacka kuchynka, ktorá sa využíva na rôznych 
predmetoch podľa potrieb, taktiež aj v mimoškolských aktivitách. Pre potreby školského 
klubu detí je zriadená herňa. 

Úplnou rekonštrukciou v školskom roku 2015/2016 prešla žiacka kuchynka. Boli z nej 
odstránené staré kuchynské linky, stoly, sporáky, stará zničená podlaha, staré svietidlá. 
V rámci rekonštrukcie boli vymenené staré elektrické rozvody za nové, takisto boli 
nainštalované nové svietidlá, celá kuchynka bola vystierkovaná a vymaľovaná, kompletne sa 
vymenila podlaha a zakúpila sa nová kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi: sporák, 
umývačka riadu, odsávač pár. Ďalej bola do žiackej kuchynky zakúpená nová chladnička 
a tiež štvorhranná panvica. Sponzorsky sa získal aj nový riad. 

Úplnou rekonštrukciou v školskom roku 2015/2016 prešli aj tri kabinety pre učiteľov: 
vymenená podlaha, boli urobené vysprávky, kabinety boli nanovo vymaľované, 
vystierkované, boli v nich vymenené svietidlá. Vybavené sú nábytkom získaným sponzorsky 
od rodičov. 

V školskom roku 2015/2016 sa ďalej zakúpili 2 ks interaktívnej tabule ACTIV 
BOARD so softvérom Activ Inspire, 2 dataprojektory, 2 držiaky na dataprojektory a 1 
kopírovací stroj Xerox. Ďalej sa zakúpili nové výškovonastaviteľné lavice a stoličky do 
piatich tried. Do dvoch tried prvého stupňa sa zakúpil nový nábytok. 

Doplnili sa novými pomôckami kabinetné zbierky telesnej a športovej výchovy – lopty 
(overball, medicimbal, kriketové loptičky), brankárske florbalové nohavice – 2 kusy, vak na 
lopty Merco pre 20 lôpt – 3 kusy, ukazovateľ skóre – 1 kus, gymnastická tyčka + stuha – 15 
kusov, preskakovačka AGILITY s madlom, hádzanie krúžkov – 5 kusov. Doplnil sa 
knižničný fond o ďalšie tituly odbornej povahy i beletriu pre žiakov. Zakúpili sa nové 
nástenné mapy (biológia, vlastiveda, matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický 
jazyk), prístup na portál eucenie.sk, multimediálne výučbové programy (geometria pre 
najmenších 1,2; fyzika 1,2; občianska náuka, pravopisné cvičenia a diktáty 1,2, nemčina 1, 
Vševedkovo safari, slovenský jazyk 1, dopravná výchova, matematika.  

Od rodičov sa sponzorsky získal nábytok do štyroch kabinetov vrátane stolov a 
stoličiek, nové stoly do zborovne, posuvné stoličky na kolieskach do odborných učební 
a ďalších kabinetov, lopty a vaky na lopty od firmy Tesco. 

Sponzorsky sa získalo veľké množstvo chemického laboratórneho skla (kadičky, 
skúmavky, odmerné valce, misky) a ostatné laboratórne pomôcky. 

Aj v tomto školskom roku sa zakúpili z poskytnutých finančných prostriedkov od 
Rady rodičov nové moderné učebné pomôcky na vyučovanie viacerých predmetov, didaktické 
a metodické materiály, vybavenie lekárničky, knihy do školskej knižnice. Z týchto 
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prostriedkov boli hradené opravy kopírok, kancelársky papier na tlač pracovných listov, 
tonery do kopírok a tlačiarní. Za pomoci rodičov sa mohli zapájať a motivovať vecnými 
darmi talentovaní žiaci vo viacerých žiackych súťažiach, predmetových olympiádach 
a vykonávať aj vlastnú projektovú činnosť aj v rámci projektu škola podporujúca zdravie. 

Pre pedagógov sa zakúpil prístup do multimediálnej knižnice a do databázy rôznych 
máp a pracovných listov.  

V spolupráci so zriaďovateľom školy sa zabezpečila oprava vstupných schodov pri 
oboch vchodoch do školy. 

Odborné učebne cudzích jazykov sú vybavené najmodernejšími závesnými tabuľami - 
slovná zásoba a gramatické javy, nové slovníky anglického a nemeckého jazyka, rôzne 
multimediálne CD a DVD, video-kazety, CD prehrávač má k dispozícii každý vyučujúci 
cudzieho jazyka a učitelia primárneho vzdelávania, originálna odborná literatúra pre 
rozšírenie slovnej zásoby žiakov. V školskom roku 2015/2016 sa zakúpil prístup do virtuálnej 
učiteľskej knižnice, k digitálnym mapám a ďalším pomôckam, pomocou ktorých sa škola 
snaží skvalitňovať a zatraktívňovať vyučovací proces. Ako každý školský rok aj v tomto 
školskom roku sa zakúpili mnohé programy, nástenné mapy a iné moderné pomôcky na 
zatraktívnenie vyučovania a väčšiu motiváciu žiakov. 

Odborná učebňa fyziky a multimediálna prírodovedná učebňa je vybavená 
dostatočným množstvom učebných pomôcok a modernými nástennými tabuľami 
a interaktívnou tabuľou Activ Board so softvérom ActivInspire, počítačmi a digitálnymi 
malými i väčšími mikroskopmi. Vytvorilo sa počítačom podporované prírodovedné 
laboratórium s meracím systémom ISES. V minulosti sa účasťami v rôznych projektoch 
zabezpečila do týchto učební moderná didaktická technika a odborné pomôcky a prístroje. 

V troch multimediálnych učebniach a jednej špeciálnej viacfunkčnej počítačovej 
učebni je 80 počítačov a notebookov s pripojením na internet a server s wifi pripojením na 
internet. V multimediálnych učebniach sú interaktívne tabule Activ Board, e-Beam a 
SmartBoard  s dataprojektormi, rôzne výučbové programy. Jedna kmeňová trieda I. stupňa je 
vybavená interaktívnou tabuľou e-Beam a ďalšie štyri kmeňové triedy I. stupňa sú vybavené 
interaktívnou tabuľou Activ Board. Učitelia majú možnosť na vyučovaní využívať rôzne 
multimediálne CD.  
 Didaktické pomôcky a technika sa pravidelne dokupujú z finančných prostriedkov 
školy účelným hospodárením, zapájaním sa do projektov a z prostriedkov Rady rodičov  a aj 
získavaním od sponzorov. 
  
ZŠ Nejedlého 

            Budova školy sa nachádza mimo hlavnej cesty v dobre dostupnej lokalite pre MHD, 
ako aj peších žiakov. Priestorové podmienky sú vyhovujúce, v tomto školskom roku naďalej 
využívala priestory i materská škola. Z dôvodu každoročného nárastu žiakov bude nutné 
v lete urobiť rekonštrukciu sociálnych zariadení v bloku B na prízemí, ako i na 1. poschodí. 
Zároveň bude nutné vybudovať i ďalšie triedy. 
            V priestoroch školy sa nachádzajú dve učebne IKT,  jedna školská knižnica, dve 
telocvične  a posilňovňa. Pôvodná tanečná sála a multimediálna trieda bola v tomto školskom 
roku daná do užívania žiakom 2. a 4. ročníka. Všetky triedy 1. stupňa disponujú buď 
dataprojektorom alebo interaktívnou tabuľou. Vo väčšine tried sa uskutočnila výmena lavíc. 
V celej budove školy je nové internetové pripojenie, vybudovala sa nová internetová sieť. 
V budúcom školskom roku sa budú postupne zariaďovať i triedy 2. stupňa.  
            Areál školy disponuje futbalovým, hádzanárskym a basketbalovým ihriskom, ktoré sú 
pokryté umelým trávnikom. Ihriská sú využívané žiakmi nielen na hodinách telesnej výchovy, 
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ale i v rámci ŠKD a rôznych iných vyučovacích hodín. Nakoľko je však areál prístupný 
i verejnosti, často sa rieši problematika odpadkov a zničenia opravených mantinelov ihriska. 
V prednej časti areálu bol vybudovaný altánok, pocitový chodník a časť „Záhrady, ktorá učí“- 
políčka so zeleninou a bylinkami. Žiaci tak majú jedinečnú príležitosť starať sa o svoje 
rastliny počas celého roka, zbierať dopestovanú úrodu. 
           Pri zariaďovaní školy novým nábytkom škola úzko spolupracovala so ZRR a  
s rodičmi, ktorí často krát nezištne pomohli s vybavovaním tried.  
           Školská jedáleň spĺňa všetky normy zdravého stravovania sa. Z roka na rok rastie počet 
detí stravujúcich sa na desiatej ako i na obede. Možnosť obeda využívajú i cudzí stravníci. 
 
ZŠ Pri kríži 

Vnútorné a vonkajšie priestory školy sú primerané vo vzťahu k počtu žiakov a cieľom 
školy, umožňujú realizovať Školský vzdelávací program. 

Všetky učebne sú vybavené moderným školským nábytkom. Škola má tri učebne 
výpočtovej techniky s 91 počítačmi a notebookmi s prístupom na internet, jazykové 
laboratórium, školskú knižnicu, cvičnú kuchynku, dve telocvične, posilňovňu, odborné 
učebne na vyučovanie biológie, fyziky a chémie, výtvarnej výchovy s hrnčiarskym kruhom 
a keramickou pecou, ekoučebňu v exteriéri školy. Každá trieda je vybavená počítačom, 
dataprojektorom s premietacím plátnom. 

Škola je vybavená dostatočným množstvom učebných pomôcok a didaktickej techniky, 
ktorú využívame vo výchovno-vzdelávacom procese. 

V esteticky zariadených priestoroch ŠKD je dostatočný priestor na relaxáciu a rôzne 
aktivity. 

Školský areál bol revitalizovaný spolu s futbalovým miniihriskom, ktoré je navštevované 
aj vo večerných hodinách, detské ihrisko na voľný pohyb žiakov v ŠKD a vyučovanie telesnej 
výchovy na 1. stupni. 

Škola využíva svoje vonkajšie aj vnútorné priestory v mimo vyučovacom čase na 
realizovanie rôznych vzdelávacích, kultúrnych akcií a športových akcií. 

Zakúpené boli nové učebné pomôcky, mapy, hry do ŠKD a odborná literatúra, športové 
potreby. 
V rámci mimorozpočtových zdrojov a rozpočtových zdrojov sa podarilo vybudovať a 
zrevitalizovať: 

- žiacke a učiteľské toalety, 
- školskú kuchynku, 
- futbalové miniihrisko s umelým trávnikom (multifunkčné) 
- čiastočná obnova maľovky školských chodieb, 
- zriaďovateľ školy zrekonštruoval vchody do budovy, 
- výmena podlahových krytín v komunikačných priestoroch a v triedach. 

 
Z rozpočtových zdrojov sa doplnil knižničný fond v školskej knižnici (anglická 

a nemecká literatúra), zakúpili sa dva notebooky, spoločenské hry do školského klubu detí, 
zakúpil sa riad do školskej kuchyne, učiteľské kabinety sa doplnili nábytkom. 
 
ZŠ Sokolíkova 

V školskom roku 2015/2016 sa v rámci finančných možností  pokračovalo v rozvoji 
materiálno-technickej základne a vybavenosti školy, pričom škole veľmi pomohli rodičia 
žiakov svojou prácou počas brigád – oprava nábytku, maľovanie interiéru, úprava 
vonkajšieho areálu školy.  
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Dlhoročný problém havarijného stavu osvetlenia v triedach v lete pomohol vyriešiť 
zriaďovateľ školy. Vďaka ich zaangažovanosti bolo vymenených 118 svietidiel.  
Zriaďovateľ škole pomohol aj pri: 

o výmene posledných drevených okien na budove školy za plastové (všetky 
priestory školskej kuchyne, nájomné byty a zvyšné tri miestnosti školskej 
prevádzky) 

o odstraňovaní starého problému prasknutého potrubia strešného zvodu pri 
ekonomickom úseku a potrubia v učebni chémie 

o oprave zatečených miestností a odstránení plesní v spoločenskej miestnosti, PC3 
učebni a kabinetu geografie. 

o v spolupráci s oddelením životného prostredia boli prerezané stromy od 
Sokolíkovej ulice 

o boli opravené prístupové schody k ZŠ na Sokolíkovej ulici 
o odstránená nebezpečná kovová konštrukcia pri multifunkčnom ihrisku  

Z normatívnych prostriedkov sa zakúpili pre dve piate triedy polohovateľné lavice so 
stoličkami, 30 ks stoličiek pre žiakov 2. stupňa a 30 farebných stoličiek do herne ŠKD. 
 V  troch triedach 2.stupňa boli vymenené dosky školských lavíc. V odbornej učebni chémie 
sa vymenila nevyhovujúca školská tabuľa, v malej jazykovej učebni bola položená plávajúca 
podlaha a vymaľovaná miestnosť. Vymaľovali sa bielou farbou 4 žiacke toalety na prízemí, 
učebňa školských dielní, vykonali sa menšie maliarske opravy v triedach 1. stupňa. Z peňazí, 
ktoré sa získali za zber železa a papiera sa zakúpila novú sieť a závesný systém pre 
multifunkčné ihrisko. 

Do kabinetných zbierok všetkých predmetových komisií a metodických združení sa 
doplnili podľa požiadaviek učiteľov a finančných možností nové pomôcky. Začalo sa s 
obnovou žiackych počítačových staníc. 
 
B) materské školy 
 
 Všetkých desať materských škôl je umiestnených v účelových budovách. Osem 
materských škôl je dvojpodlažných, iba Materská škola Bazovského a Materská škola 
Damborského sú jednopodlažné. Materská škola Nejedlého sa nachádza priamo v budove 
Základnej školy Nejedlého 8.  
 
MŠ Bazovského 
Počet učební/herní 4 

Počet samostatných spální 0 
Samostatné priestory ŠJ + kuchyňa 1 + 1 

Vybavenie areálu 
Preliezačka, 2 pieskoviská, drevený dopravný 
prostriedok, stolík, tunel na lopty 

Vylepšenia počas  šk. roka 
2015/2016 

Brigáda v spolupráci s rodičmi, výmena regulátorov na 
radiátoroch, bezpečnostné rezy na stromoch v školskej 
záhrade 

Najhorší stav (stručný popis) 

Navýšenie oplotenia na školskom dvore, výmena 
kobercov za PVC, elektronický vrátnik, nábytok do 
tried 
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MŠ Cabanova  
Počet učební/herní 4 

Počet samostatných spální 4 
Samostatné priestory ŠJ + kuchyňa 1 + 1 
Iné priestory sauna  + vnútorný bazén 
Vybavenie areálu Pieskovisko s hracími komponentmi 
Vylepšenia počas  šk. roka 
2015/2016 Výmena kopilitov, zavedenie elektriky do kancelárie 
Najhorší stav (stručný popis) Koberce a nábytok v triedach 

 
MŠ Damborského  
Počet učební/herní 4 

Počet samostatných spální 4 
Samostatné priestory ŠJ + kuchyňa 1 + 1 
Vybavenie areálu Pieskovisko s hracími komponentmi, futbalové ihrisko 
Vylepšenia počas  šk. roka 
2015/2016 

Chodník pred triedou 
 

Najhorší stav (stručný popis) 
Odstránenie kopilitov, dopadová plocha pod hrací 
komponent (je už v riešení) 

 
MŠ Galbavého 
Počet učební/herní 4 

Počet samostatných spální 4 
Samostatné priestory ŠJ + kuchyňa 1 + 1 
Vybavenie areálu Pieskovisko s hracími komponentmi 
Vylepšenia počas  šk. roka 
2015/2016 

Vybudovanie nových krytov na múriky okolo 
pieskovísk, prekrytie pieskoviska, výmena svietidiel 

Najhorší stav (stručný popis) Fasáda budovy 
 
MŠ Ožvoldíkova 
Počet učební/herní 4 

Počet samostatných spální 4 
Samostatné priestory ŠJ + kuchyňa 1 + 1 
Vybavenie areálu Pieskovisko s detskými hernými komponentmi 

Vylepšenia počas  šk. roka 
2015/2016 

Odstránenie vtekania vody do areálu MŠ, 
rekonštrukcia umyvárky v 1. triede, vymaľovanie 
niektorých priestorov, soklov schodísk a chodieb, 
kuchyne a jej príručných skladov, vymaľovanie 2. 
triedy, výmena elektroinštalácie 

Najhorší stav (stručný popis) 

Odstránenie funkčných porúch budovy zateplením, 
výmena svietidiel v spálňach a šatniach, revitalizácia 
školskej kuchyne, výmena šatníkových skriniek v 1. 
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triede, výmena nábytku v 1. triede 
 
MŠ Nejedlého 
Počet učební/herní 4 

Počet samostatných spální 4 
Samostatné priestory ŠJ + kuchyňa ŠJ je v priestoroch Základnej školy Nejedlého 8 
Vybavenie areálu Pieskovisko, malý počet hracích komponentov 

Vylepšenia počas  šk. roka 
2015/2016 

Nové 2 pieskoviská pre deti, vývod na prítok vody na 
školský dvor, záhradný domček na náradie pre deti, 
zvonček na bránu MŠ – uzamykanie MŠ 

Najhorší stav (stručný popis) 
Úprava školského dvora – nedostatok preliezok 
a úprava povrchu pre deti 

 
MŠ Pri kríži 
Počet učební/herní 4 

Počet samostatných spální 4 
Samostatné priestory ŠJ + kuchyňa 1 + 1 

Vybavenie areálu 

Pieskovisko s hracími komponentmi, lezecká dráha, 
preliezačky, šmýkačky v dvoch veľkostiach, balančné 
a strunové hojdačky, lezecká stena, statické atrakcie, na 
hrové aktivity detí, altánok, basketbalový kôš, 
futbalové bránky, kolotoč, dopadové plochy 

Vylepšenia počas  šk. roka 
2015/2016 

Nákup dopadových plôch pod strunové hojdačky, 
lezecká stena, nákup bicyklov a odrážadiel 

Najhorší stav (stručný popis) 

Nefunkčné vodné hydranty na školskom dvore, 
hrdzavé kopility – bočné, podlaha na dolných 
balkónoch 

 
MŠ Sekurisova 
Počet učební/herní 4 

Počet samostatných spální 4 
Samostatné priestory ŠJ + kuchyňa 1 + 1 

Vybavenie areálu 

Detské  drevené komponenty, kryté pieskovisko,  
Strunové hojdačky, drevený domček, kôň s povozom, 
traktor, vláčik, lokomotíva, asfaltová plocha slúži ako 
dopravné ihrisko 

Vylepšenia počas  šk. roka 
2015/2016 

Zrenovované skladové priestory, výmena PVC 
v spálňach, celková rekonštrukcia detskej umyvárky. 

Najhorší stav (stručný popis) - 
 
MŠ Švantnerova 
Počet učební/herní 4 

Počet samostatných spální 4 
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Samostatné priestory ŠJ + kuchyňa 1 + 1 
Počet telocviční Zriadená v chodbe z projektu Otvorená škola 

Vybavenie areálu 
Pieskoviská s hracími komponentmi, preliezačky, 
šmýkačka, drevené dopravné prostriedky, mlhovisko 

Vylepšenia počas  šk. roka 
2015/2016 Brigáda v spolupráci s rodičmi z financií projektov 

Najhorší stav (stručný popis) 
Sociálne zariadenie – umyvárka, sociálne zariadenie 
pre zamestnancov 

 
MŠ Ušiakova 
Počet učební/herní 4 

Počet samostatných spální 4 
Samostatné priestory ŠJ + kuchyňa 1 + 1 

Vybavenie areálu 

Pieskovisko s hracími komponentmi, dve 
prevažovačky, domček so šmýkačkou, vláčik s 
vozňom, balančný most, lezecká stena. 

Vylepšenia počas  šk. roka 
2015/2016 

Výmena ventilov na ÚK v celej budove, maľovanie 
tried, komoda s lavicou, detské stoly do IV. triedy, 
kryty na radiátory – umyvárne a šatne, vertikálne 
žalúzie v triedach, obnova múrikov okolo pieskovísk, 
výmena asfaltu na školskom dvore a vyrovnanie 
terénu, natieranie plota okolo areálu. 

Najhorší stav (stručný popis) 

Vymaľovanie všetkých spální, šatní, zadné chodby, 
kanceláriu riaditeľky a vedúcej ŠJ. Zakúpenie nových 
detských stolov do tried, stolov do jedálne pre 
učiteľky. Rekonštrukcia dvoch umyvární. Výmena 
podlahovej krytiny v triedach, šatniach, na chodbách 
a v kancelárii vedúcej ŠJ a riaditeľky. Zateplenie 
budovy. 

 
 
16. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 
a materských škôl 
 
 Vo všetkých oblastiach – čerpaní finančných prostriedkov, spotreba energií, šetrení 
materiálom, materské a základné školy prísne dodržiavali zásady maximálnej hospodárnosti.             
Pri čerpaní finančných prostriedkov školy spolupracovali s rodičmi, zriaďovateľom, získavali 
sponzorské dary, na svoju činnosť využívali tiež 2% podielu z daní. 
     Finančné prostriedky sa investovali do zveľadenia interiéru škôl, vybavenia školských 
dvorov, na učebné pomôcky a celkovú prevádzku škôl. 
 
  
17. Hlavné ciele základných škôl a materských škôl v koncepčných zámeroch rozvoja   
 dodržiavanie inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu 
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 dostať materiálno-technické vybavenie školy na úroveň zodpovedajúcu požiadavkám 
súčasnej doby 

 zavádzať moderné informačno-komunikačné technológie do vyučovacieho procesu 
a efektívne využívať dostupné vybavenie multimediálnych učební 

 maximálna pozornosť venovaná žiakom s vývinovými poruchami  učenia a nadaným 
žiakom 

 zapájať sa do súťaží a olympiád organizovaných v rámci obvodu a kraja a dosiahnuť 
v nich čo najlepšie výsledky 

 poskytovanie mimoškolskej krúžkovej činnosti pre žiakov v popoludňajších hodinách 
 aktívna spolupráca s miestnou komunitou, rodičmi a miestnou samosprávou 
 vytvárať pozitívny imidž školy 
 získavať sponzorsky finančné prostriedky z lokálnych a celoslovenských zdrojov 

a zapájať sa do projektov a grantov  
 
 
18. Oblasti, v ktorých školy dosahovali dobré výsledky a oblasti, v ktorých videli nedostatky   
 
a) dobré výsledky: 
 vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 
 záujem rodičov o zaškolenie svojich detí v triedach, v ktorých sa učia cudzie jazyky 

s podporou IKT 
 zapájanie sa do projektov 
 implementácia IKT do života školy 
 kvalita počítačových zručností žiakov a pedagogických zamestnancov 
 motivácia žiaka, kreativita, tvorivosť 
 názornosť pri výklade nového učiva 
 väčšia samostatnosť žiakov pri získavaní vedomostí 
 možnosť pohotovo reagovať 
 web stránka školy 
 internetová žiacka knižka 
 vyučovanie zamerané na žiaka, modernizácia a inovácia výchovno-vzdelávacieho procesu 
 projektové vyučovanie a vyhľadávanie aktuálnych informácií na internete 
 poznanie využitia počítača v bežnom živote 
 medzinárodná spolupráca školy v oblasti rozvoja cudzích jazykov 
 otvorená škola – vzdelávanie učiteľov a širokej verejnosti v oblasti získavania digitálnych 

zručností 
 
b) slabé výsledky: 
 nepružnosť niektorých pedagógov pri zavádzaní inovačných edukačných postupov 
 počty žiakov a detí v triedach na hornej hranici 
 participácia na riadení 
 nedostatok finančných prostriedkov na nákup finančne náročných učebných pomôcok 
 finančne náročné udržiavanie a spravovanie výpočtovej techniky 
 neaktuálnosť profesijnej prípravy 
 nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov 

 
c) riziká ovplyvňujúce budúci vývoj: 
 strata motivácie učiteľov, vyhorenie učiteľov 
 preťaženosť 
 nárast administratívy 
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 nízka flexibilita pedagógov v prenesených kompetenciách riaditeľa 
 syndróm vyhorenia 
 zvyšujúci sa vek učiteľov 
 vandalizmus  

 
 

19. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v základných a materských školách  
 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania boli zohľadnené ako po minulé roky:  
 pri tvorbe rozvrhu hodín (striedanie činností)  
 dodržiavanie prestávok na občerstvenie a na obed 
 veľké prestávky pobytom na školskom dvore  
 striedanie pohybových činností s poznatkovými činnosťami 
 režim dňa bol zostavený podľa psychohygienických noriem 
 vo väčšej miere sa uplatňovalo voľnejšie usporiadanie denných činností s poskytovaním 

dostatočného priestoru na hry a činnosti podľa voľby detí 
 výchovné zložky sa striedali kognitívne 
 
 
20. Voľnočasové aktivity základných škôl a materských škôl 
  
 Aktivity a akcie sa organizovali na základe ročného plánu. V prípade zaujímavej 
ponuky sa akcie aktuálne dopĺňali - do aktivít sa zapájali všetci pedagogickí zamestnanci, či 
už nacvičením detského programu, výzdobou interiéru, nákupom hračiek, darčekov a 
konečnou organizáciou. 
 
 
21. Spolupráca základných a materských škôl s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, 
žiakom a rodičom  
 
 Spolupráca medzi rodinou a školou v záujme napredovania žiakov základnej, ale aj 
materskej školy, získavania kvalitného vzdelávania aj v tomto školskom roku pokračovala na 
úrovni doby, kedy sa od školy vyžadujú inovatívne metódy a formy práce, vyučovanie aspoň 
dvoch cudzích jazykov a zavádzanie informatívno-komunikačných technológií do činnosti 
školy vo všetkých oblastiach. Spolupráca bola realizovaná aj prostredníctvom rady rodičov - 
zasadnutí sa zúčastňovalo vedenie školy. Rodičia boli oboznámení so životom školy, 
pokrokmi a problémami detí, s celkovým životom školy, prizývaní boli na všetky aktivity, 
ktoré škola vykonávala v rámci vyučovacieho alebo mimo vyučovacieho procesu. 
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Uznesenie MR  č. 127/2016 
zo dňa 29. 11. 2016 

Miestna rada 
odporúča 

 
miestnemu zastupiteľstvu 
zobrať na vedomie Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2015/2016. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 5           za : 5          proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
 

 
Stanovisko komisie miestneho zastupiteľstva 

 
Komisia školstva a mládeže na svojom zasadnutí dňa 7. novembra 2016 zobrala na vedomie 
bez pripomienok Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2015/2016. 

Hlasovanie :      prítomní : 9           za : 9          proti : 0          zdržali sa : 0 
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