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.................................................................... 

  Mgr. Renáta Balogová 
             riaditeľka  ZŠ  

     na Ul. I. Bukovčana 3 

             v Bratislave. 

                                                                                     Prerokované na pedagogickej rade školy   

                                                                                     pri ZŠ na Ul. I. Bukovčana 3 
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         Stanovisko rady školy: 

         Rada školy odporúča  

         Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 

          schváliť 

          Správu o  výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ na Ul. I. 

Bukovčana za školský rok 2019/2020 
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   Peter Horváth 

 predseda Rady školy pri ZŠ  

 na  Ul. I. Bukovčana 3 

 

 

 

 

          Stanovisko zriaďovateľa: 

          Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 

          schvaľuje 

          Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – 

vzdelávacej činnosti ZŠ na Ul. I. Bukovčana 3   

          za školský rok 2019/2020 

 

 

 

.......................................................................... 
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Vypracovali: 

 

Mgr. Renáta Balogová 

Mgr. Maroš Maslen 

Monika Škvarčeková 

PhDr. Lenka Németová  

Mgr. Katarína Sýkorová 

Dana Karolusová 

Eleonóra Adamovičová 

Gabriela Drusanová 

Elena Beláčková 

Peter Horváth 

  

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre 

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

a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcia školy na roky 2019/2024. 

4. Plán práce školy na školský rok 2019/2020. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 

6. Správa o činnosti Rady školy pri ZŠ  I. Bukovčana 3 na školský rok 2019/2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ZŠ na Ul. I. Bukovčana 3 za školský rok 2019/2020 

I. 

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

 

 

1. Názov školy:  Základná škola  

2. Adresa školy: Ul. I. Bukovčana 3, 841 08 Bratislava 

3. telefónne číslo:  budova ZŠ I. Bukovčana 3:   64 778 338   

                              budova ZŠ I. Bukovčana 1:    64 775 329 

                                

4. Internetová a elektronická adresa školy: www.bukovcana.sk 

                                                                     bukovcana3@gmail.com                                     

5. Zriaďovateľ: Miestny úrad, Novoveská 17/A, 841 07 Bratislava 

 

6.Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Renáta Balogová riaditeľka školy 

Mgr. Maroš Maslen zástupca riaditeľky školy pre I. stupeň  

Monika Škvarčeková zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň 

PhDr. Lenka Németová výchovná poradkyňa 

Dana Karolusová hlavná vychovávateľka ŠKD 

Ingrid Kraslanová vedúca ŠKaŠJ I. Bukovčana 3 

 

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

 

7.1) Údaje o rade školy:  

Rada školy pri ZŠ  I. Bukovčana 3 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

 

 

Členovia rady školy v školskom roku 2019/2020: 
 

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

1. PaedDr. Peter Horváth, PhD. Predseda za rodičov 

2. Mgr. Miroslav Antal Podpredseda za rodičov  

3. Terézia Demeterová Člen za nepedagogických zamestnancov 

4. PhDr. Lenka Németová Člen za pedagogických zamestnancov 

5. PaedDr. Soňa Škulová Člen za pedagogických zamestnancov 

6. Ing. Alena Gombášová Člen za rodičov  

7. Doc. Mgr. Peter Polčic PhD. Člen za rodičov  

8. Mgr. Beata Janatová Člen za zriaďovateľa 

9. Mgr. Lenka Hlaváčová Člen za zriaďovateľa 

10. Bronislava Kraváriková Člen za zriaďovateľa 

11. Adrian Jankovič Člen za zriaďovateľa 

 

 

 

 

http://www.bukovcana.sk/


Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020: 
Rada školy, zriadená pre Základnú školu ul. I. Bukovčana 3 v Bratislave, sa v priebehu 

minulého školského roka stretla dvakrát.  

Rada školy sa na októbrovom zasadnutí 21.10.2019 oboznámila so Správou o výchovno -

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 a odporučila ju 

zriaďovateľovi schváliť. 

 

Na 26. marca 2020 bola naplánované a pripravené výberové konanie na post riaditeľa školy. 

Kvôli pandemickým opatreniam bolo výberové konanie prerušené a výberové konanie na post 

riaditeľa školy sa uskutočnilo na zasadnutí rady školy dňa 9. júla. 2020. 

 

Na zasadnutí dňa 9. júla 2020 rada školy odsúhlasila návrh pedagogicko-organizačného 

zabezpečenia školského roka 2020/2021, ktorý predložila p. riaditeľka Balogová a odporúčala 

zriaďovateľovi uvedený návrh akceptovať.  

 

Výberové konanie na post riaditeľa školy sa uskutočnilo uskutočnilo dňa 9. júla 2020 aj za 

prítomnosti Mgr. Svetlany Biskupičovej Čikelovej, zástupkyne Školského inšpekčného centra 

Bratislava Štátnej školskej inšpekcie, a PaedDr. Anny Mazúrovej, zástupkyne Okresného úradu 

Bratislava, odbor školstva. 9 členovia rady školy. Ospravedlnili sa p. Soňa Škulová a p. 

Bronislava Kraváriková. 

Do výberového konania na riaditeľa školy sa prihlásili dve uchádzačky, p. Mgr. Petronela 

Šatarová a súčasná p. riaditeľka Mgr. Renáta Balogová. Uchádzačky prezentovali Návrh 

koncepcie rozvoja, resp. Návrh koncepcie riadenia a rozvoja Základnej školy, následne 

odpovedali aj na doplňujúce otázky členov komisie. Voľba prebehla anonymne. Na základe 

výsledkov bolo prijaté  uznesenie s návrhom Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, 

zriaďovateľovi Základnej školy, Ul. Ivana Bukovčana 3, Bratislava v zmysle §4 odsek 4 

a v súlade s §3 odsek 2 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 

vymenovať p. Mgr. Renátu Balogovú na miesto riaditeľa základnej školy. 

 

Zasadnutia rady školy sa organizovali podľa potreby, účasť členov bola dobrá, rada školy bola 

na každom zo zasadnutí uznášaniaschopná. Spolupráca riaditeľky školy, a členov miestneho 

zastupiteľstva s radou školy bola dobrá. 

 

V novembri 2020 skončí volebné obdobie členom rady školy delegovaným za rodičov 

a zamestnancov. 

 

 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných orgánoch   

riaditeľa školy:  

 

Na našej škole pracujú tieto MZ a PK: 

     MZ I. stupeň :A. Uhlárová 

     PK ANJ I. stupeň : D. Bobrovská 

     PK NEJ I. stupeň : V. Paulovič 

     PK SJL :    S. Škulová 

     PK MAT – FYZ : S.Šefčovičová/ M. Šebeňová  

     PK CHE – BIO : B. Hánová 

     PK GEG– DEJ :    M. Bardíková 

     PK CJ NEJ : J. Pšenáková 

     PK ANJ :     M. Rybjanská 

     PK ETV– NBV – OBN : L. Németová 

     PK TSV : Z. Ludhová 

 



MZ a PK mali naplánované  4 stretnutia. Na začiatku školského roku vedúci MZ a PK 

prekontrolovali tematické výchovno-vzdelávacie plány,  predložili plán MZ, PK,  spoločne  ho 

so svojimi členmi prerokovali a každý  vedúci určil úlohy,  zodpovednosť   (súťaže, kabinet, 

pomôcky) pre každého člena. V pláne boli určené aj termíny zasadnutí  MZ a PK.  Stretli sa 

pred koncom I. polroka. Ďalšie stretnutia sa neuskutočnili z dôvodu zatvorenie škôl . Prácu 

MZ,  PK a jej členov za školský rok každý vyhodnotil prostredníctvom správy. (prikladáme) 

V koncoročných správach MZ a PK sa analyzovali ciele a výsledky online vyučovania.  
 

  

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019/2020(§ 2 ods. 1 písm. b)  

 

 
Ročník 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

1. 5 106 5 103 5 107 5 103 

2. 5 106 4 101 5 106 4 101 

3 4 95 3 84 4 95 3 84 

4. 4 86 3 64 4 87 3 64 

5. 5 103  9 5 103  9 

6. 4 92   4 92   

7. 4 74   4 72   

8. 3 58   3 63   

9. 3 60   3 60   

Spolu 35 780 15 361 35 785 15 361 

 

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

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

písm2.. c) 
 

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

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  
počet / % 

ODKLADY 
počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet / % 

SAMOSTATNÉ ( SPOJENÉ ) 

137 61/44,53% 18/  13,14% 0 5  

 

Škola intenzívne spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva                  a 

prevencie na Fedákovej ulici pri realizácii preventívnych programov a riešení akútnych 

problémových situácií v triedach. Pre žiakov 5.-9. ročníka sa uskutočnili v školskom roku 20 

19/2020 prednášky a besedy k problematike šikany a problémovým vzťahom v triedach. 

Odborníci z CPPPaP pracovali najmä v triedach 5. a  8. ročníka, prispôsobovali témy podľa 



aktuálnej potreby. Do spolupráce s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie sa zapojil aj 1. stupeň. Na 1. stupni sa zamerali najmä na problémové vzťahy 

v triedach.. Spolu sa jednalo o 8 stretnutí pre 1. a 2. stupeň v rozsahu 16 vyučovacích hodín 

(vlani sa jednalo o 38 vyučovacích hodín, počet hodín bol obmedzený v dôsledku prerušenia 

vyučovania).  

Pre našu základnú školu bol v 1.polroku určený kontaktný psychológ Mgr. Adriana Hrončová, 

PhD., v 2.polroku Mgr. Zuzana Sílešová z Centra pedagogicko-psychologickej prevencie 

a poradenstva na Fedákovej ul. 

V prípade závažných porúch učenia, najmä u žiakov 1. stupňa, žiaci dochádzali do 

reedukačných skupín na Fedákovej ulici, kde s nimi pracovali špeciálni pedagógovia  

(je podmienené súhlasom rodiča), príp. so žiakmi pracovali priamo na základnej škole  Mgr. 

Katarína Sýkorová, špeciálny pedagóg určený priamo pre základnú školu a asistentka učiteľa 

p. Natália Pavelková Mrázová. 

Závažné problémy v správaní alebo slabej starostlivosti sme riešili v 1 prípade u žiaka 4. 

ročníka s Úradom práce, sociálnych vecí, Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov a 

MÚ v Devínskej Novej Vsi. PZ SR si vyžiadal hlásenie na prospech a správanie žiaka 6. 

ročníka. 

 

c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy   
 c.2.1 žiaci 9. ročníka          

 

 Počet 

žiakov  

9. roč. 

 

 

 

Gymnáziá 

 

Stredné odborné 

školy 

 

 

Konzervatórium 

56 + 4 

v zahr. 

Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

16 16 39 39 1 1 
17 žiakov bolo prijatých na 2 SŠ  alebo  2 odbory na tej istej SŠ, 10 žiakov na 3 SŠ, 6 žiakov 

na 4 stredné školy. 

Toto číslo je skreslené tou skutočnosťou, že po talentových skúškach alebo úspešnom prijatí na 

jednu strednú školu viacerí žiaci už o iné stredné školy nemali záujem.(poznámka výchovnej 

poradkyne) 

 Na 5-ročné alebo 4-ročné maturitné odbory bolo prijatých 55 žiakov z počtu 56 žiakov  (98,21 

%), 1 žiak nastúpil na 3-ročný učebný odbor. 

 

c. 2.2.  žiaci 5. ročníka 

 

Počet 

žiakov 

5. roč. 

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

konzervatórium) 

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

101+ 2 

v zahr. 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

34 25 17 0 0 0 

Na iné školy žiaci iba prestupujú. 

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

 

Ročník 

 

Počet žiakov 

prijatých na SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník 12 5-ročné bilingválne štúdium na gymnáziách 

7. ročník 0  

6. ročník 0  

5. ročník 17 8ročné gymnáziá 

c.2.4. Iné skutočnosti, vysvetlivky.   



Poznámka výchovnej poradkyne:  

 Podľa zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008  ( „Školský zákon „ ) doplneného zákonom 

č.324/2012 si žiak  podáva 2 prihlášky na SŠ, kde sa overujú špeciálne schopnosti a zručnosti  

( SŠ s talentovou skúškou ) a 2 prihlášky na ostatné SŠ. 

 Kritéria na prijatie sú známe vopred, žiak si teda vyberá podľa záujmu, zameraní štúdia, 

ale i kritériách prijímacieho konania, ktoré sú na každej SŠ iné. Okrem SŠ, kde sa 

overujú špeciálne schopnosti a zručnosti ( stredná škola s talentovou skúškou ), sa opäť 

od šk. roka 2012/2013 robia na všetky typy stredných škôl prijímacie pohovory. Pri 

rozhodovaní o prijatí žiaka na štúdium je dôležitý prospech, a to najmä za koniec           8. 

ročníka a prvý polrok 9. ročníka a percentuálna úspešnosť v celoslovenskom testovaní 

žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky  

( v prípade, že žiak dosiahne 90 % z oboch predmetov je prijatý bez prijímacích       

pohovorov).  

V školskom roku 2019/2020 rozhodoval o prijatí uchádzačov 8. a 9. ročníka najmä 

prospech v  8. a  9. ročníku, žiaci 5. ročníka museli pre vysoký záujem o 8-ročné 

štúdium vykonať prijímací pohovor. 

 Žiak, ktorý je úspešný na viacerých SŠ sa formou zápisu rozhoduje pre jednu 

z vybraných SŠ, alebo SŠ , kde bol úspešný po prijímacom pohovore. 

 

Vyhodnocovacia správa  školského špeciálneho pedagóga:            
Na  ZŠ  I. Bukovčana  pôsobím  ako školský  špeciálny  pedagóg  3,5 roka.  Od  samého 

začiatku pôsobím na dvoch ZŠ. Konkrétne na tejto škole sa fyzicky nachádzam každý týždeň 

v pondelok, stredu a piatok.  Počas tohto obdobia sa mi podarilo získať prehľad o žiakoch, 

spoznať ich, skompletizovať dokumentáciu, nadviazať veľmi dobrú spoluprácu s CPPPaP na 

Fedákovej ulici, spolupracovať aj s inými odbornými pracoviskami. Intenzívne spolupracujem  

s vedením školy, s vyučujúcimi a vôbec so všetkými pedagógmi na tejto škole. Komunikujem 

veľa a intenzívne, aby som si udržala prehľad o vývoji konkrétneho žiaka. Taktiež  

spolupracujem  s rodičmi žiakov. Môžu ma kedykoľvek kontaktovať telefonicky. Moje tel.č. 

je zverejnené na stránke školy. Čo rodičia aj hojne využívajú a myslím, že vysoko oceňujú 

existenciu pomoci špeciálneho pedagóga. Okrem toho som bola rodičom k dispozícii pri 

každom rodičovskom aktíve.  V dennodennom behu školy musím intenzívne komunikovať 

s asistentom učiteľa. Pomáhať metodickými radami, konkrétnymi usmerneniami 

a organizáciou asistencie priebehu vyuč. hodiny. 

             Na začiatku škol. roka som v spolupráci s vyučujúcimi  vypracovala IVVP 

integrovaných žiakov, t.j žiakov s VPU, AS, ADHD,ADD a s rôznymi inými diagnózami, 

postihnutiami a znevýhodneniami. Súčasťou mojej práce je individuálne rozvíjanie 

postihnutých funkcií a schopností dieťaťa, nácvik  a  hľadanie alternatívnych riešení na 

zmiernenie danej dysfunkcie. Preto som vypracovala rozvrh reedukáciií pre jednotlivých 

žiakov, kedy chodili ku mne do kabinetu. S niektorými malými žiakmi som pracovala 

popoludní, keď boli v školskom klube. Niektorí žiaci písali dôležité písomky v mojom 

kabinete. Začiatkom školského roka som viac týždňov vyučovala v 4.ročníku. 

 Školský rok  2019/20 sme začali  s  27  integrovanými  žiakmi, ktorých sme 

nahlasovali    k  15.9.2019  : 

 Druhý ročník    - 1 žiak 

  Tretí ročník      - 1 žiak 

 Štvrtý ročník     - 2 žiaci 

 Piaty ročník       - 5 žiaci 

 Šiesty ročník      - 7 žiakov 

 Siedmy ročník    - 1 žiak 

  Osmy ročník      - 7 žiakov 

  Deviaty ročník   - 3 žiaci 



         U týchto žiakov je dokumentácia skompletizovaná. Okrem týchto integrovaných žiakov 

máme aj žiakov, ktorí majú ľahké formy VPU a CPPPP ich odporučilo zatiaľ bez začlenenia, 

prípadne deti, kde ešte diagnostika nie je ukončená.  

Intenzívnu reedukáciu som robila s 9 žiakmi, ostatným som sa venovala sporadicky, 

podľa informácie od  triedneho alebo iného učiteľa. Pracovala  som s dieťaťom určitými 

úlohami, cvičeniami  a podľa výsledku sme potom rozhodli, či takéto cvičenia robiť alebo 

vylúčiť, prácu zintenzívniť, poslať na iné odborné vyšetrenie.Taktiež, ak ma oslovili učitelia, 

že u niektorého neintegrovaného žiaka sa im niečo nezdá, preverila som si dieťa v kabinete 

cvičeniami a aj v triede na bežnej hodine.             

V druhom polroku škol. roka sa rozšírila pandémia korona vírusu. Od 9.marca 2020 sa 

nevyučovalo v škole. Klasické vzdelávanie sa nahradilo dištančnými formami vzdelávania.  

Ozvali sa mnohí rodičia, že pre ich deti s VPU je toto veľmi náročné a nestíhajú všetko. Najmä 

dyslektici a dysgrafici to mali veľmi sťažené. Odporučila som im, po konzultácii s vyučujúcimi, 

že nemusia vypracovať všetky úlohy, prípadne im boli zadané úlohy v menšom rozsahu a iba 

vo vyhovujúcej forme. 

 Čas ´´korona´´ vzdelávania som využila na vyhľadávanie, prípravu a tvorbu pomôcok 

k reedukácii – napísala som a zalaminovala listy na nácvik čítania, listy na písanie, správne 

ťahy písma, listy na nácvik sluchovej diferenciácie hlások a rôzne cvičenia na reedukáciu. Veľa 

času som venovala čítaniu odbornej (modernej) literatúry. Okrem toho som intenzívne 

spolupracovala s CPPPaP a vedením školy. Vypracovala som a podala do CPPPaP návrhy na 

žiadosť o asistenta učiteľa na budúci škol. rok.  

             Pre ´´korona´´ krízu sa nekonal Deň Otvorených Dverí a Zápis prvákov tradičným 

spôsobom. Tiež som nemohla urobiť mapovanie predškolákov v MŠ.  

             Taktiež viezlo aj diagnostikovanie detí v CPPPaP. Preto nemám informáciu, koľko 

ďalších detí bude integrovaných.  

 

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

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e) 
 

 

e.1.)   I. stupeň základnej školy, primárne vzdelávanie   

          Hodnotenie žiakov  1. – 4. ročníka      

          
Ročník Trieda 

  

SJL ANJ MAT PVO NEJ PDA VLA HUV VYV TSV - Ø triedy 

I. 

 

I. A - - - - - - - - - -  -- 

I. B - -- --- - - - - - - - - - 

I. C - - - - - - - - - - - - 

I. D - - - - - - - - - - - - 

I.E - - - - - - - - - - - - 

             

II. 

 

II. A 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - - - - 1,00 

II. B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - - - 1,00 

      II. C 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - - - - 1,00 

II. D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - - - 1,00 

II. E 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - - - - 1,00 

             

III. 

 

III. A 1,12 1,04 1,04 - - - - - - - - 1,05 

III. B 1,05 1,00 1,00 - 1,00 - - - - - - 1,01 

III. C 1,04 1,08 1,08 - - - - - - - - 1,05 

III. D 1,25 1,13 1,13 - 1,00 - - - - - - 1,10 

              

IV. 

 

 IV. A 1,33 1,19 1,38 - - - - - - - - 1,23 

 IV.  B 1,18 1,14 1,05 - 1,05 - - - - - - 1,08 

 IV. C 1,74 1,42 1,58 - - - - - - - - 1,43 

 IV. D 1,09 1,05 1,14 - 1,10 - - - - - - 1,08 

             

Ø  jedn. 

predmet 
 1,14 

1,08 
1,11 1,00 1,03 - - - - - - 1,08 

 

 



 

e.2.)  II. stupeň základnej školy, nižšie sekundárne vzdelávanie 

 

 

3.) Výsledky externých meraní 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9-2020  

Neuskutočnilo sa 
 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - Testovanie 5-2019 

 
 

 

Úspešnosť 

Matematika 

Úspešnosť  

Jazyk 

Priemerná 

percentuálna 

úspešnosť 

školy 

 

74,7 

 

73,2 

Priemerná 

percentuálna 

úspešnosť 

v rámci SR 

 

63,4 

 

64,8 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika 

Ø  SR v %  

Matematika 

Ø triedy v %  

Slovenský jazyk             

Ø SR  v %  

Slovenský jazyk            

Ø triedy v %  

V. A 17 14 63,4 76,96 64,8 64,09 

V.B 21+2zahr. 21 63,4 73,89 64,8 78,13 

V.C 24 24 63,4 77,41 64,8 75,09 

V.D 22 21 63,4 76,68 64,8 79,61 

V.E 17 17 63,4 68,57 64,8 68,83 

Celkom 

 

101+2 97 63,4 Lepšie 

o 11,3 %                 

64,8 Lepšie o  

8,4 % 

 

Roč Tr. 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

 

SJL 
ANJ 

 

NEJ 

 

DEJ 

 

GEG 

 

 

OBN 

 

 

MAT 

 

FYZ 

 

CHE 

 

BIO 

 

 

 
THD 

 

 

 

VYV 

 

HUV 

 

TSV 

 
INF 

ETV 

    
NBV 

Ø 

trie 

dy 

5. 

5.A 1,29 1,71 - 1,29 1,24 - 1,65 - - 1,29 - - - - - - - 1,35 

5.B 1,67 1,29 1,29 - 1,57 - 1,71 - - 1,14 - - - - - - - 1,38 

5.C 1,42 1,33 - 1,21 1,13 - 1,21 - - 1,13 - - - - - - - 1,20 

5.D 1,18 1,27 1,50 - 1,18 - 1,64 - - 1,05 - - - - - - - 1,26 

5.E 1,29 1,65 - 1,35 1,53 - 1,71 - - 1,47 - - - - - - - 1,43 

6. 

6.A 1,69 1,73 - 1,42 1,54 1,42 2,08 - - 1,77 - - - - - - - 1,52 

6.B 1,27 1,40 1,33 1,13 1,13 1,27 1,67 - - 1,33 - - - - - - - 1,25 

6.C 1,92 1,58 1,69 1,58 1,69 1,00 2,31 - - 1,58 - - - - - - - 1,53 

6.D 1,18 1,09 1,05 - 1,00 1,05 1,55 - - 1,00 - - - - - - - 1,10 

7. 

7.A 1,71 1,47 1,71 1,41 1,29 1,12 1,71 1,24 1,35 1,18 - - - - - - - 1,38 

7.B 1,71 1,94 2,00 1,29 1,35 1,35 2,35 1,29 1,53 1,06 - - - - - - - 1,53 

7.C 1,62 1,48 1,43 1,29 1,00 1,10 1,33 1,24 1,19 1,00 - - - - - - - 1,24 

7.D 1,27 1,14 1,29 1,00 1,00 1,00 1,29 1,14 1,00 1,00 - - - - - - - 1,10 

8. 

8.A 1,57 1,78 1,61 1,61 1,43 1,48 2,26 1,00 2,17 1,70 - - - - - - - 1,60 

8.C 2,09 1,82 1,73 1,73 1,36 1,55 2,00 1,00 2,36 2,18 - - - - - - - 1,71 

8.D 1,17 1,36 1,36 1,13 1,00 1,09 1,77 1,23 1,59 1,05 - - - - - - - 1,25 

9. 

9.A 1,76 1,67 1,52 1,24 1,10 1,10 2,00 1,14 1,71 1,10 - - - - - - - 1,43 

9.B 1,78 1,47 1,76 1,33 1,39 1,29 1,88 1,47 2,18 1,00 - - - - - - - 1,56 

9.C 1,78 1,72 1,81 1,33 1,61 1,44 1,78 1,31 1,94 1,13 - - - - - - - 1,63 

Ø  jedn. 

predmet. 
1,55 1,52 1,44 1,33 1,29 1,23 1,78 1,21 1,7 1,27        1,39 



Testovanie v nemeckom jazyku 

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministeriumkonferenz 

 
Pred deviatimi rokmi sa na našej škole, v spolupráci s Nadáciou VW, začal projekt rozšírenej 

výučby Nemeckého jazyka. V minulom školskom roku sa aj napriek prerušeniu vyučovania 

a dištančnému vzdelávaniu uskutočnili 26. mája – písomné a 2. a 3. júna ústne skúšky úrovne 

B1, DSD I (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministeriumkonferenz).Absolvovali sme ich 

prvý krát, takže to bola výzva nielen pre žiakov , ale aj pre nás , učiteľov nemeckého jazyka 

a v neposlednom rade aj pre vedenie školy. Skúšky sa zúčastnilo 21 žiakov ôsmeho ročníka.  

Z dôvodu toho, že sa písomná časť  opravovala a hodnotila v Nemecku, sme na výsledky 

čakali do konca septembra. 17 žiakov úspešne absolvovalo skúšku na jazykovej úrovni B1 a 4 

žiaci na jazykovej úrovni A2. Úspešnosť našej školy bola 81%. Títo 4 žiaci dostanú možnosť 

skúšku zopakovať v tomto školskom roku so žiakmi terajšieho ôsmeho ročníka, keďže sa 

jedná o žiakov, ktorí pokračujú v 9.ročníku na našej škole. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2019/2020 ( §2 ods.1 písm. f)  

 

I. stupeň – ZŠ        II. stupeň – ZŠ   

Trieda Uplatňované učebné plány 

 

I.A 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, PVO  

 

I.B 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, NEJ, PVO 

 

I.C 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, PVO  

 

I.D 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, NEJ, PVO 

 

I.E 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, PVO  

 

II.A 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ,  PVO 

 

II.B 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, NEJ, PVO 

 

II.C 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, PVO 

 

II.D 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, NEJ, PVO 

 

II.E 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, PVO 

 

III.A 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, NEJ, PDA,VLA, 

PVC, INF 
 

III.B 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, NEJ, PDA,VLA, 

PVC, INF 
 

III.C 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, PDA,VLA, PVC, INF 

 

III.D 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, NEJ, PDA,VLA, 

PVC, INF 
 

IV.A 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, PDA, VLA, PVC, 

IFV  

 

IV.B 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, NEJ, PDA, VLA, 

PVC, INF 

 

IV.C 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, PDA, VLA, PVC, 

INF 

 

IV.D 

 

IŠkVP – SJL, MAT, ANJ, NEJ, PDA, VLA, 

PVC, INF 
 

Vysvetlivky: IŠkVP – Inovatívny školský vzdelávací program, OZP- ochrana zdravia a prírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Uplatňované učebné plány 

5.A IŠkVP-  ANJ, MAT 

5.B IŠkVP-  NEJ, 

5.C IŠkVP-  ANJ, MAT 

5.D IŠkVP-  NEJ 

5.E IŠkVP-  NEJ, MAT 

6.A IŠkVP-  ANJ/NEJ, MAT, BIO 

6.B IŠkVP-  NEJ 

6.C IŠkVP-   ANJ/NEJ, MAT, BIO 

6.D IŠkVP-  NEJ 

7.A IŠkVP-   NEJ, SJL,MAT, 

7.B IŠkVP-  NEJ 

7.C IŠkVP-   NEJ, SJL,MAT, 

7.D IŠkVP-   NEJ 

8.B IŠkVP-   NEJ, MAT 

8.C IŠkVP- NEJ,MAT 

8.D IŠkVP-   NEJ 

9.A IŠkVP-  NEJ, DEJ,TSV, OZP 

9.B IŠkVP-  NEJ, DEJ,TSV, OZP 

9.C IŠkVP-  NEJ, DEJ,TSV, OZP 



 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)  
     Základná škola Počet  Školský klub detí Počet  

zamestnanci ZŠ  98  zamestnanci ŠKD 11  

Z toho PZ* 53  Z toho PZ 11  

Z počtu PZ    Z počtu PZ    

- kvalifikovaní 53  - kvalifikovaní 11  

- nekvalifikovaní   - nekvalifikovaní   

- dopĺňajú si vzdelanie   - dopĺňajú si vzdelanie   

Z toho NZ** 23  Z toho NZ   

Z počtu NZ   Z počtu NZ   

- asistent učiteľa 1  - upratovačky   

- špeciálny pedagóg 1     

- upratovačky 10  Školská kuchyňa a jed. 11  

- ostatní  11  zamestnanci –spolu   

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD + ŠJ 
98 

  

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
64 

 

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

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 

 

 

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia 
Mgr. Renáta Balogová MAT, THD 

Mgr. Maroš Maslen 1.-4. roč 

Monika Škvarčeková TSV 

 PaedDr. Zuzana Mauerová 1.-4. roč.   

 Mgr. Miroslava Daneková 1.-4. roč., ANJ 

 Mgr. Soňa Mariničová 1.-4. roč. 

 Mgr. Miroslava Repová 1.-4. roč. 

PaedDr. Gabriela Maruščáková 1.-4. roč. 

Mgr. Gabriela Kurucová 1.-4. roč. 

Mgr. Dušana Bobrovská 1.-4. roč. 

Mgr. Martina Surová 1.-4. roč. 

Mgr. Zuzana Grigerová 1.-4. roč. 

PaedDr.  Darina Sogelová 1.-4. roč. 

Mgr. Elena Slovíková 1.-4. roč., ANJ 

Mgr. Andrea Uhlárová 1.-4. roč., ANJ 

Mgr. Erika Buková 1.-4. roč. 

Mgr. Alena Caklová 1.-4. roč. 

Mgr. Renáta Veberová 1.-4. roč. 

Mgr. Andrea Poláková 1.-4. roč., ANJ 

Mgr. Agáta Šteňová 1.-4. roč. 

Mgr. Darina Chalupová 1.-4. roč., ANJ 

 Mgr. Daniela Stančeková SJL, HUV 

Ing. arch. Ľubica Popíková MAT  

Mgr. Zuzana Fančalská SJL, OBN 

Mgr. Jana Pšenáková SJL, NEJ 

Mgr. Gabriela Poláková ANJ, NBV 

Mgr. Jana Birošová SJL, NBV 

Mgr. Jana Gablíková NEJ 

Mgr. Natália Szőkeová TSV 

Mgr. Božena Hánová MAT, CHE 

Mária Rybjanská ANJ, SJL 



Mgr. Ján Kubina GEG, ANJ, PDA I. st. 

Mgr. Soňa Šefčovičová MAT, VYV 

Mária Šebeňová MAT, FYZ 

Mgr. Ivan Mačák TSV 

Mgr. Lenka Kozáková SJL, DEJ, NBV 

Mgr. Ildikó Dallosová ANJ 

Mgr. Monika Bardíková DEJ, EST 

Zuzana Ludhová BIO, TSV 

PaedDr. Soňa Škulová SJL, OBN 

RNDr. Vladimír Durmek BIO 

Mgr. Zuzana Srogončíková VYV 

Mgr. Eva Cíchová NEJ, TSV 

Mgr. Veronika Motošická ANJ 

Ing. Július Gálik FYZ 

Ing. Vladimíra Paulovič NEJ     

Mgr. Lucia Borbély NEJ 

Mgr. Patrik Vagner TSV 

Mgr. Sylvia Preuschoff TSV 

Zuzana Hanzlovičová NEJ 

Dagmar Szécsényiová ANJ 

Mgr. Daniel Dubovski GEG 

RNDr. Pavel Bernát BIO, CHE 

PhDr. Lenka Németová OBN, ETV 

Mgr. Erika Vladárová 1.-4. roč., ANJ 

Wolfgang Switlick - nemecký lektor  

 Karin Bachmann - nemecká lektorka 

Yvonne Klietz- nemecká lektorka 

 Mgr. Stanislav Čúzy- lektor NBV 

 

 Školský klub detí: 

     

    Dana Karolusová    

    Katarína Chovančeková 

    Anna Danihelová 

    Vladimíra Cupperová  

    Zuzana Boskovičová 

    Nikoleta Griezlová 

    Gabriela Klimešová 

    Bc. Veronika Sithová 

    Dagmar Zemaníková 

    Bc. Jana Balážiová 

    Jana Müllerová 

    Mgr. Dušana Bobrovská 

    Mgr. Darina Sogelová 

    Bc. Eva Poljaková 

    PaedDr. Zuzana Mauerová 

 

 

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2019/2020 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

 I. st. II. st. 

ETV 4  

ANJ 2 1 

INF 8 4 

VYV  1 

THD  3 

HUV  1 



 

 

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

P.č Meno učiteľa Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov Začiatok Koniec 

1. 

 Maroš Maslen funkčné MPC Nitra 

Profesionalizácia práce vedúceho 

pedagogického zamestnanca a 

vedúceho odborného zamestnanca 

(funkčné) 

November 

2018 

október 

2020 

 

 

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

 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 
Adventné dielne – december 2019 

Koncert „Deti deťom“ – december 2019 

Vyčistime  Devínsku – september 2019 

(environmentálna aktivita ) 

Vydávanie propagačných materiálov školy   Výchovné koncerty 

Informácie o činnosti školy prostredníctvom regionálnej 

televízie a časopisu 

 

Ples rodičov a priateľov školy –  február 2020 Spomienka na úmrtie M. R .Štefánika  

Mikuláš, vianočné besiedky december 2019 

Karneval pre deti – február 2020 

Účasť v okresných a krajských kolách 

olympiád a súťaží 

Valentínska pošta Jablkové hodovanie 

Vianočný medzitriedny turnaj vo vybíjanej a florbale- II. 

stupeň 

Účasť na školeniach organizovaných MPC 

Školské kolá olympiád a súťaží Účasť na aktivitách pedagogicko-psychologickej  poradne 

  

Činnosť krúžkov v rámci vzdelávacích poukazov – 

28 krúžkov,  prijatých 498  vzdel. poukazov   

Matematický KLOKAN 

LVK Donovaly pre žiakov 7. ročníka- január 2020 MAKSÍK 

Rozprávková noc v škole pre I. stupeň Návšteva miestnej knižnice 

Starostlivosť o areál školy, akvárium, zeleň  Divadelné predstavenia v Istracentre 

Vystúpenia DFS Grbarčieta Exkurzia v Nemšovej- 9. roč.- recyklovanie skla 

Zber druhotných surovín Spolupráca s MŠ M. Marečka 

Pravidelná prezentácia školy na webovej stránke Záložka do knihy spája školy 

Vydávanie školského časopisu BukoVINKY na webovej 

stránke školy 

Hudobná akadémia 

Jesenný beh Na grbe Šaliansky Maťko 

Vianočné besiedky Všetkovedko 

Zelená dobrovoľníkom (brigáda rodičov v spolupráci 

s Nadáciou Volkswagen Slovakia) 

Matematická olympiáda 

e- Twinning- Turecko, Poľsko, Ukrajina, Lotyšsko Pytagoriáda 

Vedomostná súťaž v DTV Exkurzia Jaslovské Bohunice- atómová elektráreň-  

7. ročník 

Olympiáda v anglickom jazyku- organizovanie  OK ANJ 

BA IV. 

Prednášky a workshopy  pre všetky ročníky v EKO 

CENTRE 

Bájkovanie, Z rozprávky do rozprávky, Štúrovci versus 

súčasní politici, Malý princ, Záložkovanie- akcie v rámci 

SJL 

Návšteva firmy Vetropack Nemšová- 9. ročník- separovanie 

odpadu 

Burza kníh, Čitateľský kútik  

 

 

 

 

 

 



 

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie 

v medzinárodných 

súťažiach 

okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo názov 

súťaže 
umiestnenie 

Olympiáda v anglickom 

jazyku 

2.m 

3.m 

    

Futsal 1.m     

Malý futbal st. žiaci 2.m     

Stolný tenis 1.m 1.m    

Vybíjaná 1.m     

 

 

 

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

Názov projektu Termín začatie 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky, 

poznámky 

Modernizácia  

vzdelávacieho procesu na ZŠ 

 

2009 

nepretržite Zvýšenie vybavenosti školy IKT technikou, 

inovácia a modernizácia vyučovania 

Predpoklady rozvoja 

gramotnosti  v európskych jazykoch 

v európskych jazykoch 

 

2009 

 

nepretržite 

Medzinárodný výskumný projekt. Predmetom 

výskumu sú vzťahy  

medzi rečou, čítaním a písaním 

 

Školské ovocie 

 

2009 

nepretržite Európsky program podpory spotreby  

ovocia a zeleniny v školách 

 

Školské mlieko DANONE 

 

2009 

 

nepretržite 

Európsky program podpory spotreby  

mlieka  

 

Zdravé zúbky 

 

 

2002 

 

nepretržite 

 

Vzdelávací projekt, prevencia 

 

Virtuálna knižnica 

 

2009 

 

nepretržite 

Modernizácia vyučovacieho procesu: 

www.zborovna.sk 

( pre učiteľov a vychovávateľov) 

www.bezkriedy.sk  

( pre žiakov ) 

Planéta vedomostí 2009 nepretržite Modernizácia vyučovacieho procesu 

 

Pitné fontány pre školy 

2013 nepretržite Dlhodobý vzdelávací program „Modrá škola 

– voda pre budúcnosť“ 

Najzaujímavejšie podujatie šk. 

 knižnice 

Október 2018  4.miesto z 234 súťažiacich škôl 

Projekt OLOMÁNIA 

(spolupráca s OLO) 

Okt 2016 nepretržite Separovanie odpadu, exkurzie, prednášky s eko 

tematikou  

 

Fotovoltické články 

 

2014 

 

nepretržite 

Výroba elektrickej energie zo solárnych 

panelov 

e- Twinning- Turecko, Poľsko, 

Ukrajina, Lotyšsko 

2018  

nepretržite 

Zdokonaľovanie sa v ANJ, spolupráca 

 

 

 

 

 

 

http://www.zborovna.sk/


 

Škola sa počas celého roka zapája do separovaného zberu: 

Zber papiera: 

- zbierame pre TENTO 

- separujeme cez OLO  

- zberom vedieme žiakov k záchrane planéty 

Zber starých batérií 

 

Zber elektroodpadu: 

- zbierame pre ASEKOL SK, s.r.o. 

- zapájame sa do súťaže  recyklohry 

- za odovzdaný elektroodpad  získavame body, za ktoré nakupujeme rôzne pomôcky 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

(§ 2 ods. 1 písm. k) V školskom roku 2019/2020 inšpekčná činnosť  nebola vykonaná.  

 

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

Žiaci základnej  školy  boli  v školskom roku 2019/2020 umiestnení v dvoch  budovách: 

I. Bukovčana 1:   

- 9 kmeňových tried I. a II. ročníka 9 oddelení  ŠKD  

Ďalšie informácie : 

- 2  jazykové učebne, knižnica, miestnosť pre špeciálneho  pedagóga, kabinet ŠKD 

- 7 interaktívnych tabúľ ( 6 v kmeňových triedach, 1 v jazykovej triede) 

- 4 dataprojektory ( 3 v kmeňových triedach, 1 v jazykovej učebni ) 

- telocvičňa, šatňa 

I. Bukovčana  3:  III. a IV. roč. 9 tried, V. -  IX. ročník 17 tried,  

Počet oddelení v ŠKD 6. Spolu 15 oddelení a počet žiakov v  ŠKD spolu 361 

Ďalšie informácie : 
-  chemická učebňa, 1 PC učebňa, jazykové laboratórium nie sú dokončené z dôvodu 

meškania projektu...., 1 PC učebňa, biologická učebňa, 4 jazykové učebne, 1 knižnica a 1 

kinosála 

- 9 interaktívnych tabúľ (6 v kmeňových triedach, 2 v jazykových učebniach, 1 v PC učebni ) 

- 11 dataprojektorov ( 7 v kmeňových triedach, 1 v kinosále, 1 v PC učebni, 1 v jazykovej pre 

NEJ, 1 v biologickej učebni) 

- 2 telocvične (veľká a malá so zrkadlami), posilňovňa, stolnotenisová herňa 

Vonkajší športový areál s bežeckou dráhou, multifunkčné ihrisko 

Z  príspevkov rodičov, financií  získaných z 2% a darov od sponzorov sme zakúpili 

v celkovej hodnote 15 128,- €: 

September 2019 - august 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Položky popis suma 

didaktické pomôcky tabuľa triptych, 3x dataprojektor 

7593 

 tabuľa dubno, 1x  dataprojektor 

  

pomôcky na techniku dielňa, 

kuchynka 

  pomôcky na filatelistický krúžok 

  pomôcky na krúžok šikovné ručičky 

estetizácia koberce, korkové tabule, dekoračné 

predmety, úložné boxy, zemina, 

bylinky 248   

PC technika   264 

podujatia   1238 

športové aktivity a 

pomôcky 

futsalové lopty, stolnotenisové 

loptičky, rakety, sieť, florbalové 

loptičky 612 

zariadenie školy šatníkové skrinky 

1122   skrine 

MDD, odmeny pre deti   4051 

Spolu   15128 

 

 

- Z darov Nadácie Volkswagen Slovakia zakúpila potrebný materiál  a farby na projekt 

„ Zelená dobrovoľníkom“ na skrášlenie prostredia celého areálu školy v hodnote 1500€. 

 

 

Z rozpočtu školy sme zakúpili a zabezpečili v celkovej hodnote  29.478,96 €: 

 

   

Základná škola 

Technika, IT    

APM Technik s.r.o. tabuľa, dataprojektory, inštalácia 2 129,00 € 

Alza.sk s.r.o. materiál na zavedenie internetu 186,50 € 

NAY a.s. Bratislava rádioprehrávače 201,38 € 

NAY a.s. Bratislava rádioprehrávač 111,89 € 

Realshop.sk, s.r.o. Notebook HP 320,00 € 

NAY a.s. Bratislava CD prehrávače Philips 301,38 € 

Realshop.sk, s.r.o. notebooky, reproduktory 672,50 € 

Realshop.sk, s.r.o. tlačiareň Canon 194,00 € 

Alza.sk s.r.o. 

komponenty na opravu IT 

techniky 480,25 € 

spolu   4 596,90 € 

   

Zariadenie, nábytok   

Hornbach - Baumarkt SK vešiaky 226,38 € 

Lidl-shop stojanová vŕtačka 169,00 € 

HQ Tools, s.r.o. Stupava brúska, pásy, kliešte 203,58 € 

Metro Cash&Carry stoličky 95,95 € 

IKEA Bratislava, s.r.o. zásuvky - nábytok 139,80 € 

IKEA Bratislava, s.r.o. koše, krabice s vrchn. 72,07 € 

Metro Cash&Carry stoličky čalúnené 95,95 € 

IKEA Bratislava, s.r.o. materiál na úpravu kinosály 330,21 € 



Merkury Market skrinky pod drez 164,00 € 

Color Centrum, s.r.o. farby na maľovanie 117,56 € 

TOP OFFICE s.r.o. Korkové tabule 204,07 € 

spolu   1 818,57 € 

   

Opravy, údržba, 

inštalácie   

Jaroslav Valentín lepenie PVC 1 595,00 € 

Ivan Zubo - ZONI montáž šk.rozhl.do nových tried 1 456,00 € 

Ján Halás - Elektro elektroinštalačné práce 1 055,90 € 

Ivan Zubo - ZONI elektroinštal. práce/osvetl. dielne 150,10 € 

ZONI, s.r.o. Čataj školský rozhlas  1 220,00 € 

Ján Halás - Elektro elektroinštal. práce 949,24 € 

Štefan Vostál maliarske práce 267,50 € 

Ján Halás - Elektro elektroinštal. práce 648,06 € 

spolu   7 341,80 € 

   

Učebnice, učebné 

pomôcky   

Ing. Soňa Soyková  učebnice AJ 1 958,00 € 

Paci, papiernictvo, hračky učebné pomôcky 171,20 € 

Pavelčákovci s.r.o. učebné pomôcky 40,00 € 

Sportisimo Sk s.r.o. volejbalové lopty 219,50 € 

Andrej Lučenič - Car Line kanc. papier 300,00 € 

Pavelčákovci s.r.o. CD na hudobnú výchovu 45,00 € 

Učebné pomôcky pre ŠKD učebné pomôcky 2 125,36 € 

spolu   4 859,06 € 

   

Dezinfečné prostriedky, štíty, ochranné pomôcky proti COVID 19 

   

Lidl SR 

antibakter. dezinfekčné 

prostriedky, rukavice, utierky 769,43 € 

Liberi, s.r.o. bezkontaktný teplomer 83,60 € 

FIORI GROUP s.r.o. bezkontaktné teplomery 489,60 € 

Zdeno Nejedlík VIVA plus držiaky, hyg. potreby 1 428,43 € 

Andrej Lučenič - Car Line 

Rukavice, rúška, hygien. 

antibakt. prípravky 1 287,52 € 

Dráčik - Divi s.r.o ochranné štíty 118,21 € 

FIORI GROUP s.r.o. bezkontaktné teplomery 111,60 € 

Zdeno Nejedlík VIVA plus držiaky, bezdotykové dávkovače 222,00 € 

Zdeno Nejedlík VIVA plus 

Držiaky na utierky, 

antibakteriálne mydlo 383,47 € 

Justprint.sk, s.r.o. ochranné štíty 92,23 € 

Spolu   4 986,09 € 

   

   

 

 



Školské jedálne 

Vybavenie jedální   

Abiset, s.r.o. výdajový terminál 816,00 € 

Štefan Vacula SLOVEX taniere, misky  1 039,75 € 

Abiset, s.r.o. čítačka ID  178,80 € 

Štefan Vacula SLOVEX taniere do ŠJ 972,00 € 

spolu   3 006,55 € 

   

Ochranné pracovné prostriedky  

Štefan Vacula SLOVEX prac. odevy, obuv 347,40 € 

Štefan Vacula SLOVEX prac. odevy, obuv 120,00 € 

Štefan Vacula SLOVEX prac. odevy, obuv 820,91 € 

Štefan Vacula SLOVEX prac. odevy, obuv 366,30 € 

Štefan Vacula SLOVEX prac. odevy, obuv 152,50 € 

Štefan Vacula SLOVEX prac. odevy, obuv 38,80 € 

spolu   1 845,91 € 

   

Opravy a údržba   

Virtus s.r.o. oprava umývačky riadu 46,80 € 

Gastromarket - Linorex  oprava kotla 284,88 € 

Gastromarket - Linorex  oprava kotla 366,00 € 

Gastromarket - Linorex  oprava batérie 60,00 € 

Gastromarket - Linorex s.r oprava kotla 266,40 € 

Gastromarket - Linorex  oprava elektr. kotla 45,60 € 

Gastromarket - Linorex  sprchová batéria 224,40 € 

Gastromarket - Linorex  oprava umývačky riadu  45,60 € 

Gastromarket - Linorex  oprava umývačky riadu  91,20 € 

spolu   1 024,08 € 

   

Spolu za  školský rok   29 478,96 € 

 

 

Zoznam prác a zariadení financované z prostriedkov MČ:  

Budova I. Bukovčana 1:  

- maľovanie 1 triedy, vstupnej haly, zborovne, schodiska po 1. poschodie 

- dokončenie opravy kúrenia 

 

Budova I. Bukovčana 3:  

- montáž fólii a žalúzií na okná z východnej strany 

- výmena parapetných dosiek na 2 chodbách a v 12 učebniach 

- maľovanie 1 učebne a 1 chodby 

- výmena rozvodov a ventilov SV suterén SV 

- výmena rozvodov a ventilov SV suterén TÚV 

-  

 

V školskej kuchyni I. Bukovčana 3: 

- žalúzie na kuchyňu a sieťky proti hmyzu  na okná 

- maľovanie skladu a toaliet 

 

 



V školskej kuchyni I. Bukovčana 1: 

- maľovanie kuchyne 

 

 

Fotovoltaická elektráreň umiestnená na streche školy I. Bukovčana 3 – projekt MČ 

Za rok 2019 sme : 

- Vyrobili 5182 kWh 

( väčšinu vyrobenej elektrickej energie sme spotrebovali priamo v škole)  

- ušetrili  900 € 

 

 

/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti : 

 

m1/ Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka : 

 

 

 

 

Normatívne finančné prostriedky 

 

 Rozpočet na "prenesené kompetencie" bol vypočítaný podľa prepočítaného počtu žiakov 

v školských rokoch a podľa počtu žiakov predpokladaného v nasledujúcom  školskom roku. 

V normatívoch pre školy a školské zariadenia boli zohľadnené finančné prostriedky 

vyplývajúce z novely č. 317/2009 Z. z. zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.   

Normatívy na žiakov sa určujú na školské roky podľa počtu žiakov: 

na školský rok 2018/2019 - 749 žiakov, za školský rok 2019/2020 - 780 žiakov . 

Normatívne finančné prostriedky boli dočerpané iba čiastočne. Do konca decembra nebola 

vyčíslená presná suma dohodovacieho konania a  finančné prostriedky vo výške 21.878.- € 

prišli na účet 2.1.2020. Suma 31.068,98 € ostala ako rezerva  na prevádzkové výdavky do 

marca 2020.  

 

 

Prenesené kompetencie 

 

Rozpis štátneho normatívu na žiakov školy : 

  

školský rok  

počet 

žiakov 

2018/2019 749 

2019/2020 780 

 

 

m/1/ Normatívne prostriedky v €      

        

Rozpis 

rozpočtu 

MŠSR 

Normatív na 

osobné 

náklady 

(mzdy, 

odvody 

Normatív 

na ďalšie 

vzdelávanie  

Normatív na 

výchovno-

vzdelávací 

proces 

Normatív na 

teplo 

Normatív 

na ostatnú 

prevádzku 

Príspevok na 

individuálne 

začlenených 

žiakov 

Normatívny 

príspevok spolu 

normatív 

podľa počtu 

žiakov 

1 117 703,00  11 386,00  27 784,00  94 754,00  49 773,00  34 361,00  1 335 761,00  

 



Dohodovacie konanie 21 878,00 

Rozpočet na rok 2019 po úpravách 1 357 639,00 

m/3/ Nenormatívne prostriedky :   

m/3/vzdelávacie poukazy 16 883,00 

Príspevok na dopravné 1 212,00 

Príspevok na odchodné 2 482,00 

Príspevok na učebnice anglického jazyka 1 958,00 

Príspevok na učebnice prvouky 350,00 

Príspevok na lyžiarsky kurz (150.- €/žiak) 6 900,00 

Príspevok na školu v prírode (100.- €/žiak) 9 300,00 

Celkové dotácie na prenesené kompetencie 1 396 724,00 

 

 Osobitosti rozpočtového hospodárenie (§23, písm.  a/-j/ zák. č. 523/2004 Z. z. : 

 

m2 / Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

prijaté od rodičov alebo od iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť 

(§23, písm. j/ zák. č. 523/2004 Z. z.) 

 

Príspevky od rodičov na boli schválené MZ MČ DNV : 

 

školský rok 2018/2019 do 31.12.2018 16,85 € 

školský rok 2018/2019 od 1.1.2019 do 30.6.2019 23,40 € 

školský rok 2019/2020  24,00 € 

za marec 2020  alikvotná časť pred uzavretím škôl 6,00 € 

júl - prázdninová činnosť od 1.7.2020 24,50 € 

 

Príspevok rodičov za ŠKD bol v roku 2019 v celkovej výške 81.191,81 €. Tieto finančné 

prostriedky boli zahrnuté do normatívu schváleného MČ DNV. Čerpali sa na osobné náklady 

(mzdy, odvody),  na materiálne zabezpečenie a ostatné tovary a služby súvisiace s výchovno-

vzdelávacím procesom v ŠKD.  

 

 

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE 

  

  

(§23, písm. j/ zák. č. 523/2004 Z. z.)  

Finančné prostriedky z podielu daní miestneho obyvateľstva pridelené na „originálne 

kompetencie“  na školské zariadenia pri ZŠ  - normatívne boli vypočítané podľa počtu 

prihlásených detí v ŠKD v školskom roku 2018/2019 a 2019/2020. Normatív v ŠKD bol 

určený vo výške 410,-/žiak ŠKD 

 

Školský klub detí 

  

Počet žiakov v ŠKD v šk.r.2018/2019  I. – VIII. 366 

Počet žiakov v ŠKD v šk.r.2019/2020 IX. – XII. 361 

Počet oddelení ŠKD v roku 2018/2019 15 

Počet oddelení ŠKD v roku 2019/2020 15 

 

 

 

 



Zariadenia školského stravovania  - ŠJ I. Bukovčana 1 a 3  
 

V zariadeniach školského stravovania bol normatív vypočítaný podľa potencionálneho 

počtu stravníkov 160,- €/žiak. Stravníci do 31.8.2019 platili príspevok na réžiu vo výške 2,- 

€/mesiac, od 1.9.2019 MČ Devínska Nová Ves UMZ zvýšila poplatok za réžiu  na 5,- €/mesiac. 

Bol odvádzaný MČ DNV, zahrnutý do normatívu a zasielaný v bežných mesačných dotáciách. 

 

Školské jedálne dostávali od 1.9.2019 príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa vo výške 1,20 €/obed. Zákonný zástupca uhrádzal príspevok za čiastočnú úhradu 

nákladov  vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa aktuálnych finančných pásiem. 

Za žiaka I. stupňa doplácal zákonný zástupca 0,01 €/obed,  

za žiaka II. stupňa doplácal  0,10 €/obed.  

   Počas uzavretia škôl od 10.3.2020 do 1.6.2020 nebola v školských jedálňach poskytovaná 

strava deťom ani dospelým stravníkom. Dotácie na stravu neboli čerpané. Boli čerpané iba na 

škodu, ktorá vznikla vyradením potravín po záruke, keďže nebolo možné ich spotrebovať. 

 

Mesiac Suma dotácií   

Počet 

odstravovaných 

žiakov 

  

Suma 

vyčerpanej 

dotácie  

Zostatok  

September         19 958,40 €  12675      15 210,00 €         4 748,40 €  

Október         21 859,20 €  12744      15 292,80 €         6 566,40 €  

November 19 008,00 € 12038      14 445,60 €         4 562,40 €  

December         18 057,60 €  7616        9 139,20 €         8 918,40 €  

Spolu       78 883,20 €  45073    54 087,60 €     24 795,60 €  

          

     

Január         19 630,80 €  10398      12 477,60 €         7 153,20 €  

Február         18 696,00 €  7599        9 118,80 €         9 577,20 €  

Marec 20 565,60 € 5163        6 195,60 €       14 370,00 €  

Apríl         18 696,00 €  0                 -   €       18 696,00 €  

Máj         17 761,20 €  0                 -   €       17 761,20 €  

Jún         20 565,60 €  5387        6 464,40 €       14 101,20 €  

 Spolu     115 915,20 €  28547    34 256,40 €     81 658,80 €  

 

Vyúčtovanie dotácie za december 2019 bolo v januári 2020. V dotáciách je zahrnuté aj diétne 

stravovanie, ktoré nebolo poskytované v školských jedálňach, ale bolo mesačne vyplácané na 

základe dochádzky žiakov do školy zákonným zástupcom žiakov. 

 

Príjmy  v školských jedálňach 
Prijatá 

réžia 

Prijaté 

stravné 

bežné 

Prijaté 

stravné - 

dotácia 

spolu 

Školská jedáleň Bukovčana 1 13738,00 48159,37 13176,00 75073,37 

Školská jedáleň Bukovčana 3 19238,00 51374,03 31832,40 102444,43 

Spolu 32976,00 99533,40 45008,40 177517,80 

 

 

 

 



 

počet vydaných jedál v roku 

2019 
žiaci I. st. žiaci II. st. dospelí cudzí spolu 

Školská jedáleň Bukovčana 1 36782 7022 4171 2554 50529 

Školská jedáleň Bukovčana 3 27180 33599 6112 858 67749 

 Spolu  63962 40621 10283 3412 118278 

 

 

m3/ Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy  (prijaté formou dotácie z MŠ SR). 

Hodnota vzdelávacieho poukazu v školskom roku 2018/2019 bola  32,- € na žiaka na celý 

školský rok. Škole sa vrátilo 506 vzdelávacích poukazov. V šk. roku 2019/2020 sa škole vrátilo 

560 vzdelávacích poukazov. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy boli použité na 

ohodnotenie vedúcich krúžkov a na materiálno-technické zabezpečenie krúžkov.  

 

Nenormatívne prostriedky zo štátneho rozpočtu : 

Dotácie na vzdelávacie poukazy: 

školský rok 
Počet 

žiakov 

Hodnota 

poukazu 

počet 

mesiacov 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

2018/2019 506 32,00 € 6 9 715,00 € 

2019/2020 560 32,00 € 4 7 168,00 € 

 Spolu 10 16 883,00 € 

     

Čerpanie VP mzdy odvody materiál Spolu 

primárne vzdelávanie 5140,8 1796,69 507,9 7 445,39 € 

nižšie sekundárne 

vzdelávanie 
2956,8 1033,41 5447,4 9 437,61 € 

spolu 8097,6 2830,1 5955,3 16 883,00 € 

 

Dotácie na dopravné: 

Finančné prostriedky na „dopravné“ boli vyplácané žiakom, ktorí nemajú vo svojej mestskej 

časti možnosť navštevovať základnú školu zriadenú obcou. Jedná sa o deti z MČ Bratislava - 

Devín. Finančné prostriedky neboli dočerpané z dôvodu nepredloženia všetkých dokladov 

o cestovnom  a nezáujme zo strany niektorých rodičov o preplácanie dopravného.  Zostatok do 

ďalšieho roka je 636,45 €. Tieto boli vrátené MČ Devínska Nová Ves. Použité boli v roku 2020 

ako dopravné. Od 1. apríla do 1. júna  2020 neboli príspevky   na dopravné vyplatené kvôli 

uzavretiu škôl pre COVID 19. 

 

 

 

 

 

Dopravné žiakom 

Zostatok z minulého roka 549,50 € 

 Dotácie na dopravné žiakom 1 212,00 € 

Vyplatené dopravné žiakom 1 125,05 € 

Nevyčerpané dopravné – vrátené pre použitie 2020 636,45 € 

 

 

 



m4/ Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických alebo fyzických osôb. (§23, písm. a, g/ zák. č. 523/2004 Z. z.) 

 

Projekty, dary a granty: (§23, písm. a/ zák. č. 523/2004 Z. z.) 

 

Dary a granty z Nadácie Volkswagen 12.100,00 € 

Olománia 172,70 €            

Anglická olympiáda 250,00 € 

 

Číslo darovacej zmluvy Suma 

002/19 9 000,00 € 

121/19 3 100,00 € 

SPOLU 11 660,00 € 

 

Finančné prostriedky darované z Nadácie Volkswagen Slovakia na základe „Zmluvy 

o spolupráci“ a na základe jednotlivých „Darovacích zmlúv“ v celkovej výške 12.100.- €. Boli 

použité na zariadenie a chod tried  podporovaných Nadáciou Volkswagen Slovakia        vo 

výučbe nemeckého jazyka.  

 

Pomôcky na techniku  351,16 € 

Vstupenky  841,00 € 

Sada pomôcok pre 1.ročník 302,50 € 

Doprava na výlety 3 659,00 € 

Cestovné na výmenný pobyt 1 519,90 € 

ŠVP Moravský Ján - DSD simulácia 399,36 € 

Cestovné náhrady učiteľom 360,00 € 

Učebnice NJ, učebný materiál 3 673,40 € 

Športové náradie 475,50 € 

Náradie - vŕtačka, fréza na techniku 359,05 € 

Hračky, hry, materiál 159,13 € 

Spolu 12 100,00 € 

 

Spolupráca s Nadáciou Volkswagen pokračuje aj v ďalšom roku. Finančné prostriedky boli 

vyčerpané na 100 %. 

 

Finančné prostriedky vo výške 172,70 € z „OLOMÁNIE“ sme získali za zber papiera. Zakúpili 

sme za koše na separovaný zber, tabule na výsledky, farby na ozdobné maľovanie fasády  

a rôzny materiál na prácu s deťmi. 

 

m5/ Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

(§23, písm. f/ zák. č. 523/2004 Z. z.) 

 

 

 

Príjmy, ktoré boli zaslané MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, MČ ich použila na opravy 

a údržbu našich budov. 

Príjem z prenájmov budov                                11 887,08 €  

Spolu                                11 887,08 €  

 



 

 

Celkové čerpanie finančných prostriedkov za rok 2019 podľa zdrojov: 

  Zdroj Príjem Čerpané Zostatok 

m/1 Normatívne na PK 1 341 747,00 € 1 311 314,47 € 30 432,53 € 

  Zostatok z roku 2018 28 246,61 € 28 246,61 € 0,00 € 

  Nenormatívne      0,00 € 

m/3 Vzdelávacie poukazy 16 883,00 € 16 883,00 € 0,00 € 

  odchodné 2 482,00 € 2 482,00 € 0,00 € 

  Dopravné žiakom 1 761,50 € 1 125,05 € 636,45 € 

  Príspevok na učebnice prvouky 350,00 350,00 0,00 € 

  
Príspevok na učebnice cudzieho 

jazyka 
1 958,00 1 958,00 0,00 € 

  
Príspevok na lyžiarsky kurz (150.- 

€/žiak) 
6 900,00 6 900,00 0,00 € 

  
Príspevok na školu v prírode (100.- 

€/žiak) 
9 300,00 9 300,00 0,00 € 

  
Príspevok na rekreáciu 

zamestnancov 
2 942,00 2 942,00 0,00 € 

  Príspevok na asistenta učiteľa 2 661,00 2 661,00 0,00 € 

  Nenormatívne spolu 45 237,50 € 44 601,05 € 636,45 € 

m/5 Dary, projekty, súťaže: 12 922,70 12 922,70 0,00 € 

   Prenesené kompetencie spolu 1 415 231,11 € 1 384 162,13 € 31 068,98 € 

        0 

  
Normatívne na OK/obec, príspevok 

od rodičov 
407 732,00 € 407 675,54 € 56,46 € 

  Príspevok na špeciálneho pedagóga 19 000,00 € 19 000,00 € 0,00 € 

  
OK spolu/ obec, príspevok od 

rodičov 
426 732,00 € 426 675,54 € 56,46 € 

          

  Nenormatívne OK       

m2/ 
Od rodičov za réžiu 

(prijaté/odvedené) 
11 738,00 € 11 738,00 € 0,00 € 

  Nájmy (prijaté/odvedené) 11 887,08 € 11 887,08 € 0,00 € 

     

          

  Nenormatívne spolu 23 625,08 € 23 625,08 € 0,00 € 

  Originálne kompetencie spolu 450 357,08 € 450 300,62 € 56,46 € 

          

m/2 
 Od rodičov za ŠKD 

(prijaté/odvedené) 
81 191,81 € 81 191,81 € 0,00 € 

          

  Spolu 1 865 588,19 € 1 834 462,75 € 31 125,44 € 

 
 

 

 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2019 po položkách v školských zariadeniach  v € 

Názov položky 
Základná 

škola 

Špeciálny 

pedagóg, 

asistent 

učiteľa 

Školský 

klub detí 

Zariadenie  

školského 

stravovania 

OK spolu 
spolu Pk a 

OK 

Mzdy 610             



primárne 

vzdelávanie 
499 215,09 0,00 166 878,80 39 739,53 206 618,33 705 833,42 

nižšie sekundárne 

vzdelávanie 
442 952,80 14 414,06 

                     

-      
51 530,55 65 944,61 508 897,41 

Mzdy spolu 942 167,89 14 414,06 166 878,80 91 270,08 272 562,94 1 214 730,83 

              

Odvody 620             

primárne 

vzdelávanie 
176 859,06 0,00 57 472,12 13 996,69 71 468,81 248 327,87 

nižšie sekundárne 

vzdelávanie 
153 504,61 5 722,82   17 738,87 23 461,69 176 966,30 

Odvody spolu 330 363,67 5 722,82 57 472,12 31 735,56 94 930,50 425 294,17 

              

Tovary a  služby 

630 
            

primárne 

vzdelávanie 
38 233,40   18 570,94 11 138,87 29 709,81 67 943,21 

nižšie sekundárne 

vzdelávanie 
37 266,75 399,12 

                     

-      
26 736,83 27 135,95 64 402,70 

Dary, granty - 

Nadácia VW 

Slovakia, 

OLOmánia 

12 922,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zostatok 

nevyčerpaných 

prostriedkov z 

r.2018 

            

primárne 

vzdelávanie 
9 450,41           

nižšie sekundárne 

vzdelávanie 
19 345,20           

Tovary a  služby 

spolu 
117 218,46 399,12 18 570,94 37 875,70 56 845,80 174 064,26 

  DNP, odstupné, 

odchodné, 

dopravné 640 

            

primárne 

vzdelávanie 
2 638,08   1 472,10 267,90 1 740,00 4 378,08 

nižšie sekundárne 

vzdelávanie 
4 696,27   

                     

-      
596,30 596,30 5 292,57 

DNP, odstupné, 

odchodné, 

dopravné spolu 

7 334,35 0,00 1 472,10 864,20 2 336,30 9 670,65 

Čerpanie a prevody 

MČ spolu 
1 397 084,37 20 536,00 244 393,96 161 745,54 426 675,54 1 823 759,91 

 

 

 

 

 

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

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



 

 

 

Dlhodobé ciele:  

 
Personálna oblasť 

 udržať 100% kvalifikovanosť učiteľov a podporiť záujem o ďalšie vzdelávanie na 

zvýšenie kvalifikačných predpokladov  

 oceňovať a motivovať učiteľov k vyšším výkonom  

 podporovať  vzdelávanie a samo vzdelávanie učiteľov v rámci svojej odbornosti 

 vzdelávať učiteľov podľa potrieb školy (ročný, 5ročný plán vzdelávania) 

 poskytovať viac vzdelávacích aktivít prostredníctvom interaktívnych obrazoviek 

umiestnených vo vestibule školy I. Bukovčana 3 pre učiteľov NEJ, kariérneho 

poradcu, učiteľov fyziky, techniky 

 spolupracovať s Nemeckým veľvyslanectvom a získať dobrovoľníkov na hodiny 

nemeckého jazyka a konverzácie 

 získať kvalitných zahraničných lektorov (na škole máme 3) 

 hľadať možnosti a finančné zdroje pre školského psychológa 

 

Modernizácia výchovno- vzdelávacieho procesu 
V oblasti modernizácie vyučovacieho procesu - premena školy, ktorá háji tradičné 

hodnoty a praktické postupy moderne aplikované 

 revitalizovať overené a efektívne postupy jednoduchou modernou cestou 

 zavádzať do vyučovania nové metódy, zručnosti, formy práce podporujúce aktívne 

učenie sa žiakov  

 zaviezť multi jazyk – slovenský, anglický, nemecký, chorvátsky... 

 pripraviť a zrealizovať projekty za účelom získania finančných prostriedkov na 

materiálne vybavenie tried, modernizáciu učebných pomôcok na podporu výučby 

 vytvoriť medziodborový projektový tím učiteľov, zabezpečiť ich rozvoj, podporu, 

sebareflexiu pre monitorovanie a realizáciu rozvojových projektov a aktivít (získanie 

finančných prostriedkov pre dobrú vec školy) 

 zvýšiť efektívnosť a modernizovať výučbu – medzi predmetové vyučovanie, 

samozásobenie školy vzdelávacími aktivitami 

 

Ekonomická  oblasť 

V oblasti financovania   

 získať čo najviac finančných prostriedkov prostredníctvom podielu zaplatenej dane od 

fyzických a právnických osôb, z mimorozpočtových zdrojov  

 plánovať podporu Nadácie Volkswagen Slovakia na rekonštrukciu školy, školského 

ihriska a podporu vzdelávania 

 získať financie z prenájmu telocvične a iných školských priestorov 

 znížiť finančné náklady na prevádzku školy : zateplením budov, reguláciou kúrenia 

v budove B3, výmenou a modernizáciou úsporného osvetlenia 

 využiť fotovoltaickú elektráreň na úsporu energie 

 

Spolupráca s partnermi 

 pravidelne spolupracovať s RŠ a RR 

 pravidelne pozývať rodičov na pohovory, konzultácie a riešiť spoločne vyskytujúce sa   

nedostatky a problémy 

 spolupracovať so zriaďovateľom pri zvyšovaní kvality školy 



 zapájať sa do diania v obci  

 výberom vhodných dodávateľov a brigádnickou pomocou spolupracovať s rodičmi pri 

zlepšovaní  estetických a materiálnych podmienok školy ( dobrovoľnícke akcie ) 

 spolupráca s Goetheho inštitútom ( vzdelávanie učiteľov nemeckého jazyka, 

metodická pomoc ), na našej škole v  školskom roku 2019/20 pôsobili lektorky NEJ 

Yvonne Klietz, Karin Bachmann, Ruth Trebatická a lektor NEJ Volfgang Switlick,- 

vyučovali konverzáciu v NEJ,   prírodovedu,  v NEJ v 3.D,3.B, 4.B a 4.D,  

konverzáciu v NEJ, THD, DEJ a GEG v 5.B, 5.D, 6.B, 6.D, 7.B, 7.D a 8.D 

 spolupráca s Nemeckým veľvyslanectvom 

 spolupráca s Nemeckou školou v Bratislave 

 spolupráca a výmenný pobyt s partnerskou školou v Markdorfe v Nemecku ( ak to 

situácia dovolí) 

 

Koncepčný zámer rozvoja našej školy na školské roky 2019-2024 
 

Koncepcia rozvoja školy je orientovaná na 5-ročné obdobie, koncepcia môže byť  

priebežne aktualizovaná a dopĺňaná podľa potrieb 

 

 Našou snahou je vytvárať základnú školu očakávania a schopností spolupodieľania sa 

rodičov, ktorá dá žiakom základ pre ich ďalšie svetové, spoločenské a hodnotové 

vzdelávanie. To sa môže stať len vtedy, ak pracuje so žiakmi kvalitný odborný 

pedagogický tím, ktorý má vytvorené prijateľné podmienky na vykonávanie svojej 

práce, je vhodne motivovaný a vedený. 

 Školu, ako lokálnu komunitu, považujem za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov 

a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy 

a vzdelávania, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné 

uplatniť sa v spoločnosti. To si vyžaduje vzájomnú úctu, dôveru a vytvoriť zdravú 

pracovnú klímu a šťastnú atmosféru.  

 
V oblasti vzdelávania 

 učiteľom navrhnúť zaujímavejšie spôsoby vedenia vyučovacej hodiny (učitelia budú po 

absolvovaní vzdelávania nositeľmi a šíriteľmi nových moderných metód vzdelávania 

medzi kolegami aj žiakmi) 

 v predmetoch kombinovať vyučovanie medzi odbornými predmetmi a tak zatraktívniť 

výučbu technických predmetov 

 vytvoriť záhradku v areáli školy na pestovanie byliniek ako názornú učebnú pomôcku  

 vyučovanie cudzích jazykov v kvalitne vybavených učebniach, v jazykovom 

laboratóriu s nízkym počtom žiakov v skupinách. Na  II. stupni  pokračovanie vo výučbe 

anglického a nemeckého jazyka aj formou vzdelávacích poukazov. 

 absolvovanie skúšok FIT in Deutch (6. a 7. ročník), v 8. ročníku majú žiaci možnosť 

získať diplom DSD I (úroveň A2 alebo B1),  

 zvýšiť efektívnosť a modernizovať výučbu a ďalších inovatívnych vzdelávacích metód 

do vyučovacieho procesu zriadením jazykového laboratória,  novej PC učebne 

a chemicko- fyzikálnej učebne v budove školy na Ul. I. Bukovčana 3 využitím 

nenávratného finančného fondu – „Skvalitnenie technického vybavenia odborných 

učební“   - vtiahnutie a spolupráca s odbornými (technicky)vzdelanými rodičmi  

 poskytovať talentovaným žiakom iné formy výchovno-vzdelávacieho procesu, kde 

môžu rozvíjať svoje nadanie 

 poskytovať odbornej pomoci integrovaným žiakom prostredníctvom špeciálneho 

pedagóga, asistenta učiteľa na našej škole 

 využiť jazykové laboratórium na participáciu v európskom projekte eTwining, v rámci 

projektu škola získala medzinárodný certifikát, žiaci majú možnosť získať nové 



skúsenosti, zručnosti a vedomosti v anglickom jazyku. Spoznávajú nové kultúry 

členských štátov EU 

 využitie školskej knižnice na štúdium, prípravu na vyučovanie, neustále dopĺňať o nové 

publikácie  

 zavádzať nové trendy vo vyučovaní - cyklus samostatnosti školy:  žiaci, učitelia, rodičia  

pre  školu a rodinu 

                                                                                                                                                                                                                                      
V oblasti výchovy  

 Neoceniteľnou súčasťou pôsobenia v oblasti výchovy je práca výchovného poradcu, 

školského psychológa  

            Väčšiu pozornosť venovať problémovým žiakom - viesť ich k základným  hodnotám 

ako je slušnosť, zodpovednosť za svoje správanie (pravidelná dochádzka na vyučovanie, 

systematicky sa venovať disciplíne) 

 environmentálnej výchove, ekológií, správnou motiváciou viezť k ochrane životného 

prostredia  

 životospráve, aby žiaci boli plne zodpovední za svoje vlastné zdravie 

 vytvárať pre žiakov pestrú ponuku aktivít vo voľnom čase a záujmových krúžkov 

(s rôznymi inštitúciami a rodičmi) 

 pôsobenie v ŠKD v súlade s výchovným programom - využiť tvorivosť, pracovitosť 

vychovávateliek, podporiť         ich v nových aktivitách  

 oceňovať najlepších žiakov na konci klasifikačného obdobia, zriadiť galériu úspechov 

našich žiakov 

 
V oblasti mimoškolských aktivít 

 
Poskytovať priestory školy (telocvične, stolnotenisová herňa, kinosála, odborné   

učebne) pre : 

 rôzne podujatia na vyplnenie voľného času detí a tým chrániť pred negatívnymi 

vplyvmi 

 krúžkovú činnosť, odborné prednášky, populárno-vedecké 

 športové kluby pôsobiace na škole a mimo nej 

  vzdelávacie aktivity – besedy, prednášky, školenia  

 denné tábory na škole, ŠKD počas školských prázdnin 

 počas roka ponúknuť pre starších žiakov letné ozdravovacie pobyty pri mori, zimné 

pobytové tábory spojené s lyžovaním, atraktívne víkendové podujatia 

 Vzdelávacie poukazy a poskytovať žiakom školy aj iným záujemcom krúžkovú činnosť 

v rôznych oblastiach – podľa záujmu žiakov 

       Poskytovať vonkajšie priestory -  multifunkčné školské ihrisko na  športové  aktivity 

 
V oblasti materiálno-technického zabezpečenia školy  

 zväčšenie priestorov školy I. Bukovčana 3, nárast počtu žiakov približne o 2 triedy 

 vybudovať kvalitnú a funkčnú internetovú sieť 

 vybaviť školskú jedáleň Bukovčana 1 novými stoličkami 

 zmodernizovať školskú kuchyňu I. Bukovčana 1 

 zmodernizovať novými učebnými pomôckami ďalšie odborné učebne   

 skrášliť interiér budov náučnými tabuľami, vitrínami  

 obnoviť funkčnosť bežeckej dráhy na baseballovom ihrisku 

 
 

 

Vo vzťahu k okoliu a regiónu 



 zdôrazňovať a aktívne sa podieľať na environmentálnej výchove, naučiť deti chrániť 

životné prostredie a naučiť ich zodpovednosti za ochranu životného prostredia (účasť 

na vzdelávacích aktivitách v Ekocentre) 

 rozvíjať vzťah k regiónu poznávaním významných osobností, prírodných krás, 

historických udalostí, pamiatok a kultúrneho dedičstva 

 formovať u detí hrdosť na tradície regiónu a vytvárať aktívny zásah do života obce 

 

     PROJEKTY 
  

 pokračovať v podpore vzdelávania v NEJ Nadáciou Volkswagen Slovakia,  

 uchádzať sa o zamestnanecké projekty na podporu modernej  výučby  v predmetoch 

technika, informatika, fyzika 

 využiť vo výučbe nové metódy využitia energie prostredníctvom fotovoltaickej 

elektrárne na streche budovy   I. Bukovčana 3, 

 zapojiť a podporiť učiteľov v projekte Erasmus    

 využívať zamestnanecké projekty ZSE, Tatra banka, Nadácia Pontis 

 

 

 

 

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

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
 

 

 

    Silné stránky školy: 

 
a/ výborné výchovno-vyučovacie výsledky, vysoká úspešnosť v testovaní žiakov, úspešné    

    vykonanie prijímacích  pohovorov a  následné prijatie našich žiakov na  stredné školy       

b/ intenzívna spolupráca s rodičmi pri riešení výchovných problémoch – výchovné  komisie, 

spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)      

c/ výborné umiestnenia na rôznych súťažiach a olympiádach 

d/ široké  aktivity zamerané  na prezentáciu školy na verejnosti. 

     Prezentovanie zaujímavých podujatí na škole v regionálnych novinách,  

v televízií DTV, webová stránka školy, školský časopis na webovej stránke školy, webové  

stránky niektorých tried a folklórny súbor  Grbarčieta a i. 

e/ organizovanie  masových podujatí  

Jarný beh, Beh Na grbe , Adventné dielne, Deň otvorených dverí, Mini ZOO, Valentínska 

pošta, Noc v škole,      

f/ zavádzanie internetu do kabinetov a tried 

g/ vybavenie tried novými tabuľami a IKT technikou 

h/ úspešné uchádzanie sa o projekty    

         Zdravé zúbky – vytvorili sme podmienky pre realizovanie vzdelávania detí v oblasti 

zdravia zubov a ďasien v spolupráci zo stomatologickou ambulanciou, ktorá sídli v priestoroch 

našej školy.   

ch/ úspešné zavádzanie moderných informačno – komunikačných technológií do  

výchovno –  vzdelávacieho procesu 

Elektronická komunikácia „Virtuálna knižnica,“ www.zborovna.sk pre učiteľov 

a www.bezkriedy.sk pre žiakov, www.komensky.sk pre rodičov.  Školenia na prezentáciu 

aktivít triedy, dôležitých informácií pre rodičov prostredníctvom školskej stránky  

www.bukovcana.sk  

Vzdelávanie učiteliek NEJ- CLIL metóda. 

i/ kvalitná výučba cudzích jazykov 

http://www.zborovna.sk/
http://www.komensky.sk/
http://www.bukovcana.sk/


Od 1. roč. ANJ 3 hodiny a 2 hodiny NEJ v B a D triedach + medzi predmetové vzťahy NEJ – 

SJL na VYV, PDA, PVO, PVC a TSV, výuka podporovaná Nadáciou Volkswagen a školou.  

Na II. stupni sú hodiny NEJ v B a D triedach posilnené nemeckými lektormi a to hodinami 

KNEJ, THD, GEG a DEJ.  

Žiaci, ktorí dosahujú v predmete nemecký jazyk výborné výsledky, budú môcť 

získať na našej škole Deutsches Sprachdiplom I. platný na celom svete. Žiaci a učitelia 

nadviazali spoluprácu s nemeckou školou v1Markdorfe. V tomto školskom roku sa žiaci 

8.D triedy zúčastnili testovania Deutsches Sprachdiplom I. s výbornými výsledkami- 

81 % úspešnosť. 

j/ environmentálna výchova 

 Naši žiaci sú dlhodobo vedení k ochrane  životného prostredia v rámci výchovno - 

vyučovacieho procesu, aj počas aktivít mimo vyučovania ( Vyčistime Devínsku, návšteva 

Dendroparku, Deň Zeme, Mini ZOO,  čistenie areálu, starostlivosť o akvária,  zeleň v interiéri 

a v exteriéri školy a i.). Škola sa zapojila do OLOMÁNIE. Dobrovoľnícke akcie v spolupráci 

s rodičmi na skrášľovanie exteriéru školy. 

 

k/ voľno časové aktivity školy  

Na škole sme úspešne realizovali širokú ponuku mimoškolského záujmového           

vzdelávania, ktoré bolo financované zo štátnych prostriedkov, tzv. kupónovým systémom 

financovania. Oslovili sme každého žiaka a ponúkli sme mu zmysluplné využívanie voľného 

času a podmienky na rozvoj jeho záujmu. 

V rámci vzdelávacích poukazov zo  785 žiakov, pracovalo v mimo vyučovacom čase 615 

žiakov v 37 krúžkoch ponúkala naša škola tieto záujmové aktivity: 

- Spoznaj svoje mesto (3 krúžky) 

- Poznajko ( 2 krúžky) 

- Futbal II. stupeň 

- Loptové hry I. stupeň 

- Baseball (3 krúžky) 

- Florball  

- Klub Good Sports 

- Stolný tenis (3 krúžky) 

- DFS Grbarčieta  

-  Gymnastika v NEJ (4 krúžky) 

- Školský časopis 

      -    Cvičenia zo SJL II. stupeň (2 krúžky) 

- Cvičenia z MAT II. stupeň (2 krúžky) 

- vybíjaná II. stupeň 

- volejbal( 2 krúžky) 

- Tanečná- Eleganza 

- Výtvarný – „Šikovné ručičky“ (2 krúžky) I. stupeň 

- Výtvarný pre II. stupeň 

- Konverzácia v ANJ 

- Fitnes dievčatá 

- Fitnes pohybový 

- Filatelistický 

- Posilňovanie 

 

Krúžky mimo vzdelávacích poukazov : 

-  Scratch- programovanie 

-  Šach 

 

l/ Spolupráca školy s rodičmi,  poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 



Zo skúseností vieme, že dobrá vzájomná spolupráca školy a rodiny má výrazne pozitívny vplyv 

na školskú úspešnosť detí v škole. Snažíme sa o to, aby rodičia boli informovaní o dianí 

v škole, spoločne organizujeme kultúrne, spoločenské a športové podujatia 

- v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu organizujeme každoročne niekoľko škôl    

            v prírode, školských výletov, exkurzií 

- jedálne poskytujú možnosť stravovania  sa nielen pre  žiakov, ale aj ich rodičov. 

- prevádzka školského klubu od 6, 15 – 18, 00  hod. 

- sprístupnenie športového areálu pre školu, ŠKD, verejnosť 

- spoločne organizujeme ples rodičov a priateľov školy 

- spolupráca s rodičmi v rámci rodičovských združení s  Radou  rodičov, s  Radou     

             školy 

- poskytujeme priestory školy na prenájom ( telocvične, učebne, školské jedálne ), pre   

rodičov, občianske združenia, ZUŠ, súkromnú ZUŠ,  

otvorený deň pre rodičov a deti ( I. stupeň ), rodičia spolu s deťmi prichádzajú do     

             školy, kde si rodičia prezrú priestory školy, zoznamujú s učiteľmi jednotlivých    

             predmetov, s prácami detí. Pripravená je ochutnávka jedál zo školských kuchýň 

- zorganizovali sme brigádu s rodičmi, zamestnancami Volkswagenu Slovakia na    

             skrášlenie školského areálu „ Zelená dobrovoľníkom“ 

- rodičia sa zúčastňujú na športových podujatiach: Beh Na grbe, Jarný beh 

- prázdninová činnosť – ŠKD, denné športovo – rekreačné tábory 

 

m/ informácie o vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi 

a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní 

v školách podieľajú. 

   Celý pedagogický kolektív našej školy sa snaží o vytvorenie konštruktívnej spolupráce na 

úrovni učiteľ - žiak – rodič. Spolupracujeme s Radou školy, Radou rodičov, Miestnym úradom 

i poslancami Miestneho zastupiteľstva.  Zástupcovia zo strany rodičov sa snažia pomáhať škole 

či už finančnou alebo poradenskou formou, zúčastňujú sa organizovania masových podujatí. S 

poslancami a zamestnancami  Miestneho úradu pravidelne konzultujeme technickú a finančnú 

pomoc pri údržbe budov školy. 

Na škole pracuje výchovný poradca a koordinátor protidrogovej prevencie, ktorý riešia 

výchovno – vzdelávacie problémy na škole, úzko spolupracujú s ostatnými členmi 

pedagogického zboru, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na 

Fedákovej ulici, PZ SR, Úradom práce a sociálnych vecí na Karloveskej ulice, Diagnostickým 

centrom na Slovinskej ulici.  

 
Oprávneným pripomienkam rodičov a žiakov venujeme náležitú pozornosť a snažíme sa 

tak predchádzať vznikaniu konfliktov a podávaniu sťažností. Neustále sa snažíme 

zlepšovať úroveň komunikácie s učiteľmi, rodičmi a s radou školy. Rešpektujeme ich 

zákonné práva. 

Aj napriek tomu, niektorí rodičia sú málo kritickí voči svojim problémovým deťom, 

hlavne v oblasti správania a vinu hľadajú na inom, na učiteľoch, spolužiakoch... Vzťah 

žiak- učiteľ- rodič je veľmi komplikovaný, ťažko riešiteľný... Problémoví rodičia 

odčerpávajú sily učiteľom a problémoví žiaci sú brzdou pre ostatných spolužiakov 

v triede. 
 

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

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení          

Slabé stránky školy:  

a/ zapojiť sa  do olympiád, do ktorých sme sa doteraz nezapojili 

b/ zvyšovanie  odbornosti v oblasti IT  pedagógov 

c/ opotrebovanie exteriéru a interiéru    školy / je potrebné investovať viac  

     finančných   prostriedkov do technického stavu budov / 



d/ napriek postupnému dopĺňaniu učební  novými PC, zavádzaním internetu do kabinetov  

    a tried máme ešte zastaralé počítače v niektorých učebniach 

e/ nedostatok nových učebníc.   

f/chýbajúce kmeňové triedy pre budúci školský rok 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p) 

        ( týka sa stredných škôl ) 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 
     Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

- veľké opotrebovanie interiéru súvisí s veľkým počtom  žiakov, ničenie dverí  v triedach, 

v šatniach, v telocvičniach, fasády školy, neporiadok v okolí  

- opotrebované podlahy v triedach, na chodbách a schodištiach - postupne sa opravujú,   

vymieňajú 

- a iné  

 

 


