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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2010/2011 
 

 

 

I.  

a)       Základné údaje o  škole  

 

 

Názov školy  Základná škola 

Adresa  školy Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 

Telefónne číslo  02/55969950 

Faxové číslo  02/55969950 

Internetová adresa školy  www.zskuliskovaba.edu.sk 

Elektronická adresa školy admin@zskuliskovaba.edu.sk 

Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 

 

 

            Vedúci zamestnanci školy 

 

 

Funkcia Meno a priezvisko  

Riaditeľ školy  PaedDr.Antonia Snehotová 

Zástupca riaditeľa pre primárne vzdelávanie Mgr. Ľubica Procházková 

Zástupca riaditeľa pre II. st. ZŠ  

a nižšie sekundárne vzdelávanie 

Mgr. Jarmila Noelová 

Vedúca školského klubu detí  Mária Pališčáková 

Vedúca školskej jedálne  Anna Rothová 

 

 

          Údaje o rade školy  

 

 

Termín ustanovenia rady školy  17.06.2008 ––– 

 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  Bc.Anna Holečková pedagogických pracovníkov 

Podpredseda rady školy  Ing. Milan Janečko rodičov 

Zapisovateľ  Helena Kyselová nepedagogických pracovníkov 

Členovia  Mgr. Ľuba Šebianová pedagogických pracovníkov 

 Ing. Zajasenská Eva rodičov 

 Ing. Katarína Muráriková rodičov 

 MUDr. Dana Krajčovičová rodičov 

 MUDr, Vladimír Ferjenčík MČ BA – Ružinov - poslanec 

 Ing. Peter Hrapko MČ BA – Ružinov - poslanec 

 PhDr. Patrik Guldan MČ BA – Ružinov - poslanec 

 Ing. Peter Valko MČ BA – Ružinov - poslanec 

Počet zasadnutí  v šk. roku 2  

mailto:admin@zskuliskovaba.edu.sk
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Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 

 

Názov  Meno vedúceho  

MZ – 1.stupeň Mgr. Margita Svobodová 

MZ ŠKD Mária Pališčáková 

MZ špeciálnych tried a integrácie Mgr. Eva Klepochová 

PK SJL a spoloč. ved. predmety Mgr. Daniela Peschlová 

PK Matematiky a prírodoved. predmetov Mgr. Zuzana Kalmanová 

PK cudzích jazykov Mgr. Ľubica Procházková 

PK telesnej výchovy a športovej prípravy Mgr. Eva Hakaľová 

Gremiálna porada PaedDr. Antonia Snehotová 

Pedagogická rada, pracovná porada PaedDr. Antonia Snehotová 

Komisie inventarizačná, likvidačná, škodová, 

stravovacia, výchovná, materiálno-technická 

pre zaraďovanie žiakov do tried so ŠP, 

pre zaraďovanie žiakov do špeciálnych tried, 

pre zaraďovanie žiakov do integrácie 

 

 

 

b)        Údaje o počte žiakov (fyzický stav) 

 

Roční

k 

Počet 

tried 

Počet žiakov k 

15.9. 

Z toho 

začlenení 

Počet žiakov k 

31.8. 

Z toho 

začlenení 

1. 3 34 0 35 0 

2. 3 44 1 47 2 

3. 3 40 5 41 5 

4. 3 45 5 47 5 

5. 2 41 5 42 5 

6. 2 30 6 30 6 

7. 2 37 6 37 6 

8. 2 27 2 28 2 

9. 2 25 3 26 3 

Spolu 22 323 33 333 34 

    V šk. roku 2010/2011 špeciálne triedy – I.C, II.C, III.C, IV.C - s NKS (logopedické triedy) 

  - VIII.B, IX.B s VPU (vývinové poruchy učenia) 

 

 

 

Údaje o školskom klube detí  

 

Počet 

oddelení  

Počet žiakov k 15. 9. Počet žiakov k 31.8. Priemerná 

dochádzka 

6 151 136 9 
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c)     Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka  základnej školy  

 

Celkový počet zapísaných (február)  71 

Počet odkladov povinnej školskej dochádzky  6 (február),  7 (august) 

spolu 13 

 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  

 

Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnáziá 

Počet prihlásených  7 

Počet prijatých  5 

 

 

Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 

Počet prihlásených  4 

Počet prijatých  0 

 

 

Žiaci 9. ročníka 

Gymnáziá  Počet prijatých 4 

Stredné odborné školy  Počet prijatých 21 

Konzervatórium  Počet prijatých 1 

 

 

 

d) –––––––––––––––––––– 

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

 

I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov  

 Trieda SJL ANJ NEJ MAT 

1. I.A 1,20 1,13 - 1,07 

 I.B 1,00 1,00 - 1,00 

 I.C 2,00 - - 1,60 

2. II.A 1,39 1,50 - 1,22 

 II.B 1,30 1,17 - 1,32 

 II.C 1,88 - - 1,88 

3. III.A 1,40 1,53 - 1,40 

 III.B 1,50 1,38 - 1,50 

 III.C 1,56 - - 1,33 

4. IV.A 1,85 1,70 - 1,65 

 IV.B 1,71 1,29 - 1,76 

 IV.C 1,29 - - 1,57 

Ø predmetov 1,47 1,35 - 1,41 
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Školským vzdelávacím programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces: 

o predmety 1 hod. Tenis – v I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B 

 Anglický jazyk - v II.C 

 Dramatická výchova – v II.C 

 Práca s literárnym textom – v III.A, III.B 

 Ochrana zdravia - v III.A, III.B 

 

o predmety 2 hod. Anglický jazyk - v I.A, I.B, II.A, II.B 

 

o 0,5 hod. v predmetoch Prírodoveda - v I.A, I.B, I.C 

 Etická výchova - v I.A, I.B, I.C 

 Náboženská výchova - v I.A, I.B, I.C 

 

o 1 hodinu v predmetoch Slovenský jazyk a literatúra – v I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B 

 Matematika - v  II.A, II.B, III.A, III.B 

 

 

 

II. stupeň základnej školy – priemerný prospech predmetov  

Roč

. 

Trieda SJL ANJ NEJ I MAT RUJ NEJ II 

5. V.A 2,15 1,50 - 1,75 - - 

 V.B 2,30 1,60 - 2,20 - - 

6. VI.A 1,75 1,63  2,25 1,10 1,36 

 VI.B 2,29 1,64  2,43 1,10 1,21 

7. VII.A 2,29 1,75 3.00 2,38 1,90 1,21 

 VII.B 2,73 3,00 2,57 2,80 2,00 2,20 

8. VIII.A 2,39 1,71 2,00 2,61   

 VIII.B 2,80 1,67 2,86 3,10   

9. IX.A 2,65 1,56 2,00 3,05   

 IX.B 3,17 3,00 2,50 3,00   

Ø predmetov 2,38 1,72 2,38 2,49 1,52 1,49 

 

 

Školským vzdelávacím programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces: 

o predmety 1 hod. Tvorivé písanie – v V.A, V.B, VI.A, VI.B (okrem žiakov s VPU) 

 Regionálna výchova - v V.A, V.B, VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

 (okrem žiakov s VPU) 

 Individuálna logopedická intervencia – v V.A, V.B, VI.A, VI.B 

 (pre žiakov s VPU) 

 Rozvíjanie špecifických funkcií - v V.A, V.B, VI.A, VI.B 

 (pre žiakov s VPU) 

 Práca s materiálom – v VII.B 

 Dramatická výchova – v V.B, VI.B 

 Aplikovaná environmentálna výchova– v VII.A 

 Mediálna výchova – v VII.B 

 Práca so slovom – v VII.B 

 

o predmety 2 hod. Práca s materiálom – v V.B, VI.B 
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o 0,5 hod. v predmetoch Matematika – v V.A, V,B, VII.A, VII.B 

Informatika – v V.A, V.B, VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

Chémia – v VI.A, VI.B 

Biológia – v VII.A, VII.B 

o 1 hod. v predmetoch Ruský jazyk - v VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

 Nemecký jazyk II - v VI.A, VI.B, VII.A, VII.B 

o 2 hod v predmete Športová príprava v VI.A a VII.A 

o 3 hod v predmete Športová príprava v V.A 

 

 

Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný  

 Etická výchova Náboženská výchova 

1. stupeň   97   73 

2. stupeň 117   46 

Spolu 214 119 

 

 

Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy 

Počet žiakov, 

ktorí písali 

Matematika 

% úspešnosti 

Matematika  

- priemerná    

  percentuálna  

  úspešnosť v  SR 

Slovenský jazyk 

% úspešnosti 

Slovenský jazyk 

-priemerná     

  percentuálna  

  úspešnosť v SR 

25 42,6% 52,9% 52,9% 58,2% 

V deviatom ročníku počet žiakov s poruchami učenia  - 9 

 

 

Správanie – znížená známka 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov so stupňom 2 - - - 1 2 - - - 1 

Počet žiakov so stupňom 3 - - - - - -  - - 

Počet žiakov so stupňom 4 - - - - - - - - - 

 

 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 

Ročník 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vymeškané hodiny spolu 2688 3252 2987 3681 5557 3688 4707 4633 4887 

Neospravedlnené hodiny 0 0 0 1 14 0 81 22 19 

Žiaci s počtom neospr. 

hodín viac ako 15 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 

Vymeškané hodiny spolu 12608 23472 36080 
Neospravedlnené hodiny spolu 1 136 137 
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f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 

 

I. stupeň základnej školy 

Ročník trieda Učebný plán Cudzie jazyky, ktoré učíme 

1. I.A ŠkVP – tenis, ANJ, ANJ 

 I.B ŠkVP – tenis, ANJ ANJ 

 I.C ŠkVP - pre NKS - 

2. II. A ŠkVP – tenis, ANJ ANJ 

 II. B ŠkVP – tenis, ANJ ANJ 

 II.C ŠkVP - pre NKS,  

dramatická výchova, ANJ 

ANJ 

3. III. A ŠkVP – tenis, ochrana zdravia, 

práca s literárnym textom 

ANJ 

 III. B ŠkVP – tenis, ochrana zdravia, 

práca s literárnym textom 

ANJ 

 III. C Učebný plán s NKS - 

4. IV. A Variant  3 - jazykový ANJ 

 IV. B Variant  3 - jazykový ANJ 

 IV. C Učebný plán s NKS - 

 

 

 

II. stupeň základnej školy 

Ročník Trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 

5. V.A ŠkVP - športová trieda, regionálna 

výchova, tvorivé písanie 

ANJ 

 V.B ŠkVP – muzikál, práca 

s materiálom, regionálna výchova, 

tvorivé písanie 

ANJ 

6. VI. A ŠkVP - športová trieda, regionálna 

výchova, tvorivé písanie 

ANJ, NEJ, RUJ 

 VI. B ŠkVP – muzikál, práca 

s materiálom, regionálna výchova, 

tvorivé písanie 

ANJ, NEJ, RUJ 

7. VII. A ŠkVP - športová trieda, regionálna 

výchova, aplikovaná ENV 

ANJ, NEJ, RUJ 

 VII. B ŠkVP – práca s materiálom, 

regionálna výchova, mediálna 

výchova, práca so slovom 

ANJ, NEJ, RUJ 

8. VIII. A UP pre triedy so šport. prípravou ANJ, NEJ 

 VIII. B špeciálna trieda pre žiakov s VPU ANJ, NEJ 

9. IX. A UP pre triedy so šport. prípravou ANJ, NEJ 

 IX. B špeciálna trieda pre žiakov s VPU ANJ, NEJ 
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g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku dňu 

koncoročnej klasifikácie 

 

 

Pedagogickí zamestnanci 

 Z toho  

začínajúci ped. zam. 

Z toho  

samostatní ped. zam. 

Z toho zamestnanec 

s I. atestáciou 

Z toho zamestnanec 

s II. atestáciou 

Pedagogickí 

zamestnanci školy 
1 9 16 3 

Odborní. 

zamestnanci školy 
0 1  1 0 

Spolu 1 10 17 3 
Vychovávateľ  6   

 

 

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 

Predmet Počet neodborne vyučujúcich učiteľov Dôvod neodborného vyučovania 

Hudobná výchova 1 využitie hudobného vzdelania 

Občianska náuka 2 doplnenie úväzkov 

Svet práce 2 nízky počet vyuč. hodín 

Technika 1 nízky počet vyuč. hodín 

Technická výchova 1 nízky počet vyuč. hodín 

Informatika 3 využitie vzdelávania MVP 

   

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom roku  

 
Forma vzdelávania Počet 

vzdelávajúcich sa 

Funkčné štúdium vedúcich pracovníkov 2 

Inovačné funkčné štúdium vedúcich pracovníkov 1 

Špecializačné kvalifikačné - Výchovné poradenstvo 1 

Inovačné - Modernizácia vyučovacieho procesu 4 

Špecializačné kvalifikačné – ANJ - Štátna jazyková škola 1 

Špecializačné kvalifikačné - Koordinátor drogovej prevencie 1 

Adaptačné vzdelávanie 1 

MPC – kontinuálne – inovácia predmetov 15 

Zvládanie stresu - psychologické vzdelanie stanovené POP 35 

 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

  Aktivity organizované školou 

Deň otvorených dverí na I. stupni 

Tvorivé dielne v ŠKD ukážky činnosti pre rodičov a verejnosť 

Burzy výrobkov detí a hračiek pre ŠKD, rodičov 

Ružinovská televízia – propagácia školy k zápisu do I. roč., ŠkVP – tenis 

Školy v prírode, výlety, exkurzie 

Besedy – zdravý životný štýl, proti šikane, environmentálna výchova 

Školská akadémia v DK Ružinov 
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Plavecký výcvik v ŠKD - plaváreň Nivy 

Podujatia v Bibiane, súťaž 

Zber papiera 

Tvorba triednych časopisov 

Súťaž Detský čin roka 

Spolupráca s políciou – ukážky policajných akcií 

Spolupráca so Záchrannou a dopravnou službou Bratislava -  ukážky záchranárskych 

činností zdravotníkov záchrannej služby 

Návštevy predstavení v Štátnom bábkovom divadle, v Cultuse Nivy 

Putovný pohár starostu MČ – atletická súťaž - Štafety Pavla Safka – dotácia MÚ 

Burza hračiek 

Tvorivé dielne v ŠKD 

 

 

  Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Športové súťaže v atletike, vybíjanej, basketbale, futbale, florbale 

Za atletikou do haly Elán – v histórii súťaže najväčšia účasť z bratislavských škôl 

Výtvarná tvorba k MS v ľadovom hokeji 

Predmetové olympiády (MAT, CHE, ANJ, NEJ, SJL, GEG, DEJ) 

Výtvarné súťaže 

Ružinovský idol 

Dobrovoľnícke aktivity: Tehlička pre Keňu 

 Združenie Lepší svet pre znevýhodnených 

Súťažné akcie so SOŠ pre sluchovo postihnutú mládež v DOD 

Súťaž v Bibiáne 

Spevácka súťaž –Slávik Slovenska 

Hviezdoslavov Kubín  

Rozprávkové vretienko 

KLOKAN  

Spolupráca s Cultus NIVY, DK PRIEVOZ, DK Ružinov, CVČ Červík 

Návšteva divadelných a filmových predstavení 

Návštevy a súťaže v Miestnej knižnici 

ART tvorba žiakov 

Karate IPPON 

Noc strašidiel – aktivita ŠKD 

 

 

j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 

Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 

Termín ukončenia 

realizácie 

INFOVEK MŠ SR 2001 pokračuje 

Vyčistíme svet MÚ MČ – Ružinov 2002 pokračuje 

Správaj sa normálne MV SR 2000 pokračuje 

Zdravá škola ZŠ 2007 pokračuje 

Mliečna liga ZŠ, Rajo 2008 pokračuje 

Za športom do haly ELÁN SASS 2006 pokračuje 

Štafety Pavla Safka ZŠ, MÚ Ružinov jún 2008 pokračuje 

Noc strašidiel ZŠ - ŠKD 2008 pokračuje 

Modernizácia vyuč. procesu UIPŠ máj 2009 pokračuje 
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Ružinovský talent ZŠ Drieňova, MÚ 2010 pokračuje 

Detský ombudsman Ombudsman 2010 pokračuje 

    

    

 

 

 

k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI     
 V šk. r. 2010/2011 nebola na škole vykonaná žiadna inšpekčná činnosť. 

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

V ZŠ má každá trieda vlastný priestor. Škola má telocvičňu, dielne, počítačovú učebňu, 2 

učebne cudzích jazykov, pracovne špeciálnych pedagógov na individuálnu prácu 

s integrovanými žiakmi, pracovňu školského psychológa, kabinet výchovného poradcu. 

ŠKD je v kmeňových triedach, chýbajú priestory pre samostatnú výchovnú činnosť ŠKD. 

Priestory školy sme opätovne vylepšili. V čase školských prázdnin pre nový školský rok 

sme zrekonštruovali priestory po zubnej ambulancii a čakárni na priestor pre prácu 

vychovávateľa - liečebného pedagóga a školského špeciálneho pedagóga. Získali sme jednu 

miestnosť na delené vyučovanie a priestor pre vychovávateľky. Akceptovali sme tým 

zlepšenie pracovného prostredia pre šk. špec. pedagóga, akceptáciu požiadavky ZO OZ - 

uvedenú miestnosť budú využívať aj učitelia I. stupňa počas prestávok ako oddychovú 

miestnosť. 

Z dotácie v krúžkovej činnosti sme zakúpili predovšetkým športové potreby, knihy do 

žiackej aj učiteľskej zbierky kníh, kancelárske potreby, vybavenie IKT – reproduktory, wifi 

zariadenie na I. poschodie. Pre potreby ŠKD sme zakúpili spotrebný materiál na výchovu a 

vzdelávanie. 

Zo spolupráce s Karate IPPON sme v telocvični vybudovali zrkadlovú stenu. Vymaľovali 

sme v spolupráci s nájomcom priestory tanečnej miestnosti v suteréne. Uvedenú miestnosť 

využívame na prenájom pre verejnosť a širšiu krúžkovú činnosť školy a pohybové aktivity 

pedagógov a žiakov. 

Súčasťou školy je školská jedáleň, zaradená je do projektu Mliečna liga, má dohodu 

s firmou BONI FRUIT. Sponzorstvom počas letných prázdnin sme zrealizovali 

vymaľovanie priestorov a položenie podlahy v kancelárii vedúcej ŠJ. Z rozpočtu školy 

a dotácie MÚ sme vymaľovali priestory školskej kuchyne a skladov. Vymenili sme vstupné 

dvere vonkajšie i vnútorné zo získaného príspevku za cudzích stravníkov. 

Na základe schválenia rozpočtu MČ Ružinov sme mohli zlepšiť priestorové podmienky 

v sociálnych zariadeniach učiteľov, v telocvičných šatniach a sprchách pre žiakov, čím sa 

splnilo uznesenie MZ MČ BA – Ružinov. 

Darom rodičov sa zlepšili bezpečnostné podmienky pre vstup do kancelárskych priestorov 

vedenia školy. Zakúpila sa aj interaktívna tabuľa s notebookom. 

Obnovu potrebuje fasáda budovy školy, oprava sekundárnych rozvodov vykurovania, 

rekonštrukcia ďalších sociálnych zariadení.  

 

 

m)     Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

- sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za predchádzajúci 

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

         školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

V rámci dlhodobej spolupráce so zariadeniami v predškolskej výchovy (MŠ Velehradská, 

MŠ Budovateľská, MŠ Gemerská, MŠ Miletičova) učiteľky 1. roč. sa zúčastnili 

rodičovského združenia, kde konzultovali s rodičmi pripravenosť detí k zápisu do 1. 

ročníka. Deti MŠ sa aktívne zúčastnili niekoľkých otvorených hodín v predmetoch 

slovenský jazyk a literatúra, matematika, telesná výchova, prírodoveda. 

Prijímame kvalifikovaných, tvorivých  učiteľov a vychovávateľov. 

V ŠkVP v 1., 2. a 3.roč. pokračujeme s vyučovaním Tenisu a cudzieho jazyka. V 3. roč. 

sme zaviedli predmety Práca s literárnym textom a Ochrana zdravia 

V ŠkVP v 5., 6. a 7. roč. s vyučovaním Športovej prípravy v A triedach, hodín 

Dramatickej výchovy a Práce s materiálom v B triedach. V 5., 6. a v 7. ročníkoch sme 

zaviedli nový predmet Regionálna výchova. Vo vyučovaní týchto predmetov budeme 

pokračovať. 

V 5., 6. ročníkoch sme zaviedli predmet Tvorivé písanie a  7. ročníku (B triede) predmet 

Práca so slovom. V budúcom šk. roku tieto hodiny využijeme na posilnenie predmetu 

slovenský jazyk a literatúra. V 7. roč. (A triede) sme zaviedli predmet aplikovaná 

environmentálna výchova, ktorý však pre ďalšie roky nebudeme realizovať z dôvodu 

uplatňovania environmentálnej výchovy vo všetkých predmetoch. 

V rámci modernizácie vyučovacieho procesu sme zakúpili interaktívnu tabuľu , ktorá je 

využívaná predovšetkým na hodinách ANJ, BIO, MAT, HUV. 

Realizujeme Ochranu človeka a prírody v Didaktických hrách na I. st. a Účelovom 

cvičení na II. stupni. 

Pomáhame deťom z regiónu školy prekonávať špecifiká vývinu. Každoročne zriaďujeme 

v 1. až 4. roč. triedu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Žiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odborných vyšetrení 

poskytujeme odbornú starostlivosť počas celej školskej dochádzky na našej škole 

v súlade so Školským zákonom 245/2008Z.z.. 

Skvalitňujeme pohybovú zdatnosť našich žiakov v primárnom vzdelávaní na hodinách 

telesnej a športovej výchovy, tenisu a v rámci krúžkovej činnosti v krúžkoch Pohybové 

hry a vybíjaná. V nižšom sekundárnom vzdelávaní rozvíjame schopnosti športovo 

talentovaných žiakov, prijímame ich do tried so ŠkVP športová príprava – A triedy. 

V rámci krúžkovej činnosti poskytujeme pre deti zaujímavé športy – florbal, tenis, 

basketbal. 

Usmerňujeme žiakov pri výbere ďalšieho štúdia na stredných školách. 

Spolupracujeme s odbornými pracoviskami CPPPaP, SŠPP, CVČ ESKO, Políciou, SOŠ 

pre sluchovo postihnutú mládež. 

V rámci plnenia Školského zákona 245/2008 Z.z. a Zákona o pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancoch 317/2009 Z.z. sme zabezpečili pre 

zamestnancov psychologický výcvik – Zvládanie stresu v záťažových situáciách, ďalšie 

kontinuálne vzdelávanie realizujeme podľa plánu v súlade s potrebami školy a potrebami 

zamestnancov – zvýšenie a rozšírenie kvalifikácie. 

 

 

o) Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 

 

 dobré výsledky 

- zapojenie štyroch pedagógov do projektu Modernizácia vyučovacieho procesu, z nich 

dvaja už ukončili vzdelávanie; 
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- inovácia a modernizácia vyučovania s použitím IKT učiteľmi a samotnými žiakmi; 

- skvalitnenie komunikácie s rodičmi – internetová žiacka knižka; 

- rozvoj talentu a nadania žiakov – zapájanie do vedomostných a športových súťaží; 

- mimoriadne dobré výsledky žiakov v športových súťažiach v atletike, basketbale, 

futbale; 

- práca na vyučovacích hodinách s integrovanými žiakmi; 

- práca učiteľov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní žiakov, tvorba ŠkVP, VVP, 

IVVP a IVP; 

- práca špeciálnych pedagógov vo vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami v triedach 

v rámci primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania; 

- vytváranie a zdokonaľovanie zdravého prostredia školy a tried v spolupráci s rodičmi, 

so zriaďovateľom; 

- zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov kontinuálnym vzdelávaním; 

- zlepšenie stavu budovy a hygieny, vybavenosti učebnými pomôckami, nábytkom; 

- rozšírenie internetovej siete v budove školy – wifi pokrytie na I. a II. poschodí; 

- prezentácia školy – web stránka školy, internet, fotodokumentácia, TV vysielanie; 

- veľmi dobrá spolupráca s OZ na škole, kvalitné hospodárenie so sociálnym fondom 

- pravidelné vzdelávanie zamestnancov v oblasti školskej legislatívy, poskytovanie 

sociálnych vymožeností na škole (vernostné, podpora zamestnancov, jubileá, príspevok 

na stravovanie, úhrada relaxačných kurzov, vstupeniek na kultúrne podujatia); 

- veľmi dobrá spolupráca s výborom Združenia rodičov, oceňujeme ústretovosť v riešení 

problémov školy (aktívna výchovná a stravovacia komisia), spolupráca pri projektoch 

školy; 

- aktívny záujem Rady školy (poslanci MZ – Ing. Hrapko, Dr. Guldán, Ing. Franková) 

o riešenie problémov školy. 

 

 nedostatky vrátane návrhov opatrení 

- oprava fasády - fasáda od roku 1952; 

- pokračovať vo výmene školského nábytku; 

- oprava a rekonštrukcia rozvodu vykurovacieho systému školy, sociálnych zariadení; 

- rekonštrukcia prívodu teplej vody do ŠJ; 

- rekonštrukcia a rozšírenie športovísk – areál, záhrada; 

- nefunkčné a opotrebované osvetlenie tried a chodieb, preťaženosť siete – 

 nebezpečenstvo požiaru; 

- výrub suchých topoľov – podnet  MÚ – životné prostredie; 

- vybavenosť PC učební interaktívnymi tabuľami; 

- nedostatočný počet PC – v dvoch odborných učebniach 24 žiackych počítačov na 333 

 žiakov 

- nevyriešený služobný byt školníka. 

 

 

 

p)        ––––––––––– 
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II.   

 Ďalšie informácie o škole 

 

a) Psychohygienické podmienky 

Podľa hodnotenia hygieny školské prostredie spĺňa podmienky na prevádzku, na plnenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu a športových aktivít. Pravidelne sa vykonávajú 

hygienické prehliadky pracoviska, dezinfekcia, deratizácia, úprava areálu a okolia školy. 

V procese je zabezpečené aj vzdelávanie pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia. 

Všetci pracovníci sú zdravotne spôsobilí pracovať na škole. Škola vykonáva opatrenia na 

dodržanie ŠP v bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a pracovníkov školy. Prevádzka školy 

počas pracovného týždňa je bezproblémová. Počas víkendov nie je zabezpečená ochrana 

budovy. Vstup do areálu má verejnosť, nepovolané osoby znehodnocujú areál školy, fasádu 

budovy školy. Bývalý služobný byt školníka užíva dlhodobo cudzí nájomník. 

V čase mimo vyučovania prenajímame podľa možností priestory telocvične, zubnú 

ambulanciu (do decembra 2010), priebežne triedy a ŠJ. 

Priestory školy využíva zriaďovateľ školy na voľby. 

 

b) Voľnočasové aktivity školy 

- krúžková činnosť; 

- organizovanie ŠvP, školské výlety, exkurzie doma, v zahraničí; 

- športové sústredenia, lyžiarsky výcvikový kurz; 

- ŠKD, tvorivé dielne; 

- organizovaná návšteva divadelných predstavení; 

- spoločenské posedenia v triedach; 

- karnevaly, diskotéky; 

- súťaže, výstavy žiackych prác. 

 

c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 

- zasadnutia vedenia školy s Radou rodičov; 

- práca stravovacej a výchovnej komisie pri RR; 

- triedne aktívy; 

- individuálne pohovory členov vedenia školy s rodičmi; 

- konzultácie vyučujúcich pre rodičov a žiakov; 

- konzultácie špeciálnych pedagógov a školského psychológa pre rodičov a žiakov; 

- asistent učiteľa pre žiakov špeciálnych tried; 

- poistenie žiakov proti krádežiam; 

- úrazové poistenie; 

- kariérové poradenstvo – poskytuje výchovná poradkyňa. 

 

 

d) Vzájomný vzťah medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

- Tanečné štúdio  

- Karate YPPON 

- Materské školy v okolí školy - vzájomné návštevy, ukážkové hodiny, podujatia 

- Spolupráca so strednými školami 

- Spolupráca s vysokými školami – pracovisko pre prax študentov fakúlt UK 

- Spolupráca s odbornými pracoviskami - CPPPaP, CŠPPPaP, PdFUK, CVČ ESKO. 
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V pedagogickej rade prerokované dňa    04.07.2011 

 

Rade školy predložené dňa    06.09.2011 

 

Podpis predsedu Rady školy 

 

 

Schválené zriaďovateľom dňa  ........................ uznesením č. .....................................  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

 

 

 

V Bratislave dňa  7.9.2011 

 

 

 
 Pečiatka 

Podpis riaditeľa školy 
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Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 
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Rada školy pri ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 

 

 

 

 

 

Miestny úrad MČ 

Bratislava – Ružinov 

Mierova 21  

827 05 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

Vec: Vyjadrenie Rady školy. 

 

 

 

 

 

Rada školy pri ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava, prerokovala a vzala na vedomie 

„Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2010/2011“ na svojom zasadnutí dňa: 

06.09.2011. 

 

 

 

 

 

 

Bratislava: 06.09.2011 

 

 

 

 

Mgr. Holečková Anna 

 predseda RŠ pri ZŠ 
 

 



 17 

Príloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa o hospodárení 2010 
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Základná škola, Kulíškova 8, 821 08  B r a t i s l a v a 
 
 
 
 

 
 
 
        MÚ MČ Bratislava, Ružinov 
        Ing. Navrátilová Mária 
 
        Mierová č. 21 
        827 05  B r a t i s l a v a 
 
 
 
Naša značka: 89/HE/10  Vybavuje: Heisterová  Bratislava, 14.03.2011 
           555 72 464 
 
 
 
 
VEC 
Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2010 
 
 
 V prílohe listu Vám predkladáme Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2010. 
 
 
 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
        PaedDr. Snehotová Antonia 
            riaditeľ 
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Základná škola Kulíškova 8 v Bratislave, je rozpočtová organizácia, ktorá je od 1.januára 1997 
právnym subjektom, plnoorganizovaná. 
 
 
Zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová ul. č. 21, Bratislava. 
 
Osobitosťou školy je výber školského vzdelávacieho programu – zameraného na šport 
a pracovné zručnosti, jazykové vedomosti, informatiku. 
Škola má špeciálne triedy s poruchami reči na I. stupni. Zabezpečujeme aj začlenenie žiakov 
s poruchami učenia v 2. až 9. ročníku základnej školy, ktorí sú žiakmi školy, podľa vyhlášky 
o ZŠ. 
Odstraňujeme poruchy učenia – dyslexiu, dyskalkúliu, dysgrafiu, dysortografiu a poruchy 
reči. 
 
Škola má dlhoročnú tradíciu. Vznikla v roku 1952. Priestorovo a účelovo je plne využitá. Škole 
chýbajú priestory na zriadenie odborných učební. Budova je dvojposchodová, má  diaľkové 
vykurovanie, s dodávateľmi sú uzatvorené dodávateľsko odberateľské zmluvy. 
Škola má opravenú strechu od roku 2008. 
Škola má športový areál, školský dvor, školskú záhradu. 
Súčasťou školy je školský klub detí a školská jedáleň. Školský klub detí zabezpečuje činnosť 
v popoludňajších hodinách vo vyučovacích priestoroch tried. 
 
Škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého 
poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie. Poskytuje mravnú, 
estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov, realizuje 
náboženskú výchovu, etickú výchovu, vyučovanie anglického, nemeckého a ruského jazyka, 
informatickú vzdelanosť. Plní štátny a školský vzdelávací program. 
Škola sa každoročne zapája do projektov . Na II. stupni sú triedy so športovou prípravou už 
od roku 1960. Aktívna je spolupráca s rodičmi, s inštitúciami. 
 
Základná škola má   323 žiakov  (stav k 15.septembru 2010) 
Tried     22 
Počet integrovaných žiakov  76 
Z toho v špec.triedach  43   (I.stup. 4 triedy, II.stup. 2 triedy) 
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1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu (tab.č. 3) 
 

A. Plán práce 
 
Stav zamestnancov k 31.12.2010 
 

- priemerný prepočítaný evidenčný stav  52,866 
- z toho ZŠ pedagogickí zamestnanci         29,454 
- odborní zamestnanci    2,125 
- asistent učiteľa    1 
- nepedagogickí zamestnanci   8,1 
- ŠKD      6,187 
- ŠJ      6 
 

 
B. Čerpanie finančných prostriedkov 

 
Škola hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami účelne a hospodárne. 
Zamestnancom boli vyplatené všetky nárokovateľné zložky platu. 
 
V roku 2010 bola  vyplatená  jedna jubilejná odmena pri príležitosti životného jubilea 50 
rokov, vo výške 622 €, mimoriadne odmeny vo výške 27 236 €, z toho odmena pri príležitosti 
Dňa učiteľov – ocenenie zamestnanca – 166 €. 
Osobné príplatky boli vyplatené na prenesený výkon vo výške 9 237,60 € v priemere na 
jedného zamestnanca  na mesiac 18,92 €. 
Osobné príplatky na originálne pôsobnosti – ŠKD – 277,96 €, v priemere na jedného 
zamestnanca na mesiac 3,74 €. 
Osobné príplatky na originálne pôsobnosti – ŠJ – 2 221,21 €, čo je v priemere na jedného 
zamestnanca na mesiac 30,85 €. 
 
Vo výplatnom termíne boli vyplatené všetky zložky platov a odvody do poistných fondov. 
 
Škola zamestnáva jedného asistenta učiteľa, ktorý je zaradený v 9.platovej triede. 
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C. Čerpanie finančných prostriedkov na dohody a pracovné činnosti 
 
Odmena z mimopracovného pomeru bola vyplatená 2 zamestnancom, , ktorí boli prijatí do 
pracovného pomeru na základe dohody o pracovnej činnosti – organizovanie školy v prírode.  
Odmeny na základe Dohody o pracovnej činnosti boli vyplatené v celkovej výške 220 €. 
 
V roku boli vyplatené odmeny na Dohody o pracovnej činnosti – zo vzdelávací poukazov vo 
výške 3296 €. 
 
 

2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu (tab. č. 1) 
 
A. Príjmy 

 
Príjem z prenájmu   3 007,62 € 
Škola mala v roku 2010 v popoludňajších hodinách plne využitú telocvičňu – prenájom 
organizáciám. 
Príjem bol odvedený na MÚ. 
 
Príjem za ŠKD    16 478,15 € 
Finančné prostriedky boli odvedené na MÚ. 
 
Príjem z réžie    4 672,73 € 
Príjem bol odvedený na MÚ 
 
Iné príjmy    7 197,84 € 
Príjem bol odvedený na MÚ 
 
Úroky z finančného hospodárenia  14,25 € 
  
 
 

B. Výdavky 
 
Škola hospodárne a účelne vynakladala pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie 
prevádzky školy. K 31.12.2010 neeviduje neuhradené faktúry.  
Všetky dodávateľské faktúry splatné k 31.12.2010 boli uhradené, nevznikli žiadne 
penalizačné náklady. 
Nedostatok finančných prostriedkov škola pociťuje v nezrealizovaných plánoch na nutné 
opravy podlahy v triedach, maľovanie, údržbu a modernizáciu hygienických zariadení, 
elektroinštalácie. 
Finančné prostriedky sa vynakladajú len na najnutnejšie výdavky, na úhradu dodávateľských 
faktúr za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, odvoz a likvidácia odpadu,  
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telefón a fax, a na zabezpečenie chodu prevádzky – kancelárske potreby, napr. papier, toner, 
odborná literatúra a nevyhnutný materiál na výchovu a vyučovanie, ochrana objektu, revízie. 
 
 
 
 

3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov 
 
V roku 2010 škole nevznikli neproduktívne náklady a neriešila ich škodová komisia. 
 

4. A   Záväzky 
 
 
Škola má uhradené všetky faktúry, ktoré boli doručené na ZŠ do 31.12.2010. 
 
Stav na účtoch: 
323 100  Záväzky-rezerva na dovolenku pre ZŠ 18 254,57  
  ŠKD a ŠJ  
   
326 000 Nevyfakturované dodávky ZŠ za rok 2010 3 641,36 
  (faktúry doručené po 31.12.2010)  
   
326 800 Nevyfakturované dodávky ŠJ   0,21    

    
331 100  Mzdy a poistné za 12/10   24 881,61   

    
336 000 Poistné za zamestnávateľa 12/10  26216,67  
 
342 100 Daň 12/10     6 808,33   

            
351 000 Zúčtovanie odvodov príjmov   75,18  
 
355 000 Zúčtovanie transferov rozpočtu obce 136 007,26  
 
355 001 Zostatok na originálnych pôsobnostiach 49,44 
 
355 100 Zúčtovanie transferov obce   1 108,45  
   
355 200 Zúčtovanie transferov rozpočtu obce 11 886,89  
  (majetok ŠJ)       
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357 000 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce  14 979,47 
 (rezerva na dovolenku ZŠ) 
 
372 000 Darovací účet     374,48 
 
379 000 Záväzky      612,81 
 
379 800 Záväzky ŠJ     3 776,57 
 (preúčtovanie 602)     
 
381 000 Náklady budúcich období   493,65 
  
383 000 Výdavky budúcich období   163,95 
 
384 000 Výnosy budúcich období ŠR   368,44 
 
385 000 Príjmy budúcich období   2,24 
 (úroky na PU) 
 
428 000 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 9 394,81 
 (preúčtovanie HV zo 431 000) 
 
 
 

5. Fondy a účty organizácie  
 
A. Sociálny fond 
 
Počiatočný stav k 1.1.2009  1 412,43 
Tvorba – povinný prídel   4 272,26 
SPOLU     5 684,69 
 
Čerpanie 
- na regeneráciu     43,50 
- na stravné     1 841,46 
- na jubileá     300 
- posedenie „Deň učiteľov“  881,70   
- kultúra     15,50 
- vlastná svadba     200 
- ostatné čerpanie   747 
Čerpanie spolu:     4 029,16 
ZOSTATOK k 31.12.2010   1 655,53 
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B. Účty organizácie 
 
Stav účtov organizácie k 31.12.2009 
 
1. Príjmový účet   1640019556  72,94 
2. Výdavkový účet 1640029658  49,44 
3. Depozitný účet  2546460753  47 678,97 
4. Darovací účet   2440828951  374,48 
5. Školská jedáleň  1645872855  3 840,55 
 
 
ZÁVER  
 
Základná škola hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami účelne a hospodárne. 
Všetkým zamestnancom boli vyplatené všetky nárokovateľné zložky platu. V roku 2010 
na konci roku boli vyplatené odmeny zamestnancom, nakoľko škola dostala 
v dohodovacom konaní finančné prostriedky na mzdy a prevádzkové náklady.  Financie, 
ktoré ZŠ dostala na konci roka, boli použité aj na vyplatenie došlých faktúr . Zostatok 
finančných prostriedkov z dohodovacieho konania bol vrátený na MÚ a v roku 2011 budú 
použité na mzdy a odvody do poistných fondov a na nutnú rekonštrukciu elektrickej 
energie v jazykovej učebni.  
Škola mala v pláne v roku 2010 maľovanie priestorov, opravu podláh, sociálnych 
zariadení, nákup školského nábytku, renováciu parkiet na vedení školy. Tieto plány neboli 
zrealizované pre nedostatok finančných prostriedkov počas celého roka. 
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                              Zúčtovanie finančných  vzťahov so zriaďovateľom za rok 2010 
 
 
 
1. Výdavkový účet      č.ú. 1640029658 
- výdavky za rok 2010      678 046,75 € 
 v tom: mimorozpočtové – bežné výdavky    
  z odvedených príjmov   2 961,62 € 
  z odškodnenia z poisťovne                0 
  z rozpočtu MČ – bežné výdavky               5 486,73 € (Ing.Adamat) 
  z refundácií BSK (ŠJ)    1 455 € 
  kapitálové výdavky z vlastného rozpočtu + MČ + darov 
                860,37 € 

- konečný stav účtu k 31.12.2010             49,44 € 
- odvod na účet MÚ Ružinov dňa 01.03.2011                     49,44 €      

 
 
 
 
2. Príjmový účet      č.ú. 1640019556 
- odvody príjmov v r. 2010 na účet MÚ Ružinov  31 297,65 € 
- KS účtu k 31.12.2010     72,94 € 
- odvod na účet MÚ Ružinov dňa  01.03.2011                        75,18 € (v tom 2,24 úrok) 
 
 
 
 
3. Depozitný účet      č.ú. 2546460753 
Stav účtu               32,82 € 
- prevod z účtu 1640029658 dňa 30.12.2010  47 646,15 € 
- úhrady       47 646,15 € 
- zostatok na účte             32,82 € 
 
 
 
4. Účet strediska školská jedáleň    č.ú. 1645872855 
- konečný stav účtu k 31.12.2010    3 840,55 € 
 
 
5. Sociálny fond      č.ú. 1640036356   
- stav na účte k 1.1.2010     1 412,43 € 
- tvorba  - povinný prídel    4 272,26 € 
- čerpanie – na stravovanie     1 841,46 € 
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- na regeneráciu           43,50 € 
- na jubileá          300,00 € 
- posedenie „Deň učiteľov“        881,70 €  
- kultúra            15,50 € 
- vlastná svadba         200,00 € 
- ostatné čerpanie         747,00 € 
- konečný stav účtu k 31.12.2009    1 655,53 € 
 
 
 
Vypracovala: Heisterová Katarína 
 
 
        PaedDr. Snehotová Antonia 
         riaditeľ ZŠ 
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