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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ Svätej Rodiny za školský rok 2009/2010.

I.
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
Názov školy:
ZŠ Svätej Rodiny
Adresa školy:
Gercenova 10, 851 01 Bratislava
Telefónne číslo: 02/63530085
faxové číslo: 02/63451022
Internetová adresa: www.zssvrodiny.sk
mailová adresa: zssvrodiny@szm.sk
Zriaďovateľ:Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská Arcidiecéza Špitálska 7, 814 92 Bratislava

Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Ing. Magdaléna Markechová, CSc.
Mgr. Sylvia Maderová
Ľubica Cisariková

Funkcie
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy a vedúca vychovávateľka ŠKD
vedúca ŠJ

Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy:
1. Prehľad poradných orgánov riaditeľa školy a stručná charakteristika ich systému práce











Širšie vedenie školy
Metodické zdruţenie ŠKD
Metodické zdruţenie 1. – 4. roč.
Predmetová komisia spoločensko – vedné predmety
Predmetová komisia Jazyk a komunikácia
Predmetová komisia prírodovedné predmety
Predmetová komisia výchovné predmety
Výchovný poradca
Rada rodičov
Rada školy

Širšie vedenie školy
Tvorí kolektív predsedov Metodických zdruţení a Predmetových komisií, výchovný
poradca, zástupkyňa riaditeľky školy, vedúca ŠJ a pracovníčky ekonomického odd. a odd.
práce a miezd. Je zvolávané príleţitostne pri potrebe zaujať stanovisko a prijať
rozhodnutie k závaţným skutočnostiam, napr. inovácia učebných plánov, návrhy na
aktualizáciu interných predpisov školy, schvaľovanie čerpania sociálneho fondu, návrhy
na riešenie zloţitých ekonomických situácií, atď.

Metodické združenie a Predmetová komisia zodpovedá za dodrţiavanie Učebných
osnov a vzdelávacích štandardov vo vých. – vzdel. Procese vo svojej predmetovej oblasti.
Zodpovedá za obsahovú aj formálnu stránku vypracovania Tematických
výchovnovzdelávacích plánov. Zabezpečuje vypracovanie predpísaných kontrolných
písomných prác a kontrolu analýz týchto prác. Zabezpečuje organizačnú prípravu
a realizáciu školských kôl súťaţí. Sleduje prácu s talentovanými ţiakmi a pomoc
slaboprospievajúcim ţiakom. Sleduje tieţ zabezpečenie v.–v. procesu učebnými
pomôckami. Stará sa o medzipredmetové vzťahy, zabezpečuje spoluprácu učiteľov I. a II.
Stupňa v profilových predmetoch slovenský jazyk a matematika, resp. spoluprácu II. St.
ZŠ s Gymnáziom Sv.Rodiny. Vyvodzuje závery a predkladá vedeniu školy návrhy
a poţiadavky na skvalitňovanie vzdelávania a riešenie príp. problémov. Práca
Metodických zdruţení a Predmetových komisií je vedením školy kontrolovaná aktívnou
účasťou na ich zasadnutiach. V júni dostali učitelia prostredníctvom MZ a PK za úlohu
aktualizovať školský vzdelávací program pre 1.-2. a 5.-6. Ročník ZŠ na základe
nadobudnutých skúseností z prebiehajúcej školskej reformy a vypracovať školský
vzdelávací program pre 3. a 7. ročník. MZ a PK zasadali podľa svojich individuálnych
plánov zasadnutí.
Výchovný poradca realizuje činnosti v súvislosti s pomocou ţiakom pri profesionálnej
orientácii. Informuje ţiakov a ich zákonných zástupcov o moţnostiach štúdia na stredných
školách. Vykonáva komplexnú administráciu prihlášok ţiakov na stredné školy. Je
spoluzodpovedný za kompletnosť dokumentácie individuálne integrovaných ţiakov do
beţných tried ZŠ s triednym učiteľom a učiteľom príslušného predmetu. Zvoláva
zasadnutia výchovnej komisie a jej odporučenia predostiera vedeniu školy.
V súčinnosti so špeciálnym pedagógom sleduje a spracováva dokumentáciu ţiakov so
špecifickými výchovno – vzdelávacími potrebami, spolupracuje
s PPP a inými
inštitúciami. Výchovný poradca sa zúčastnil desať krát stretnutia výchovných poradcov
na úrovni obvodu BA V.
Rada rodičov je z právneho hľadiska Občianske zdruţenie rodičov a priateľov školy.
Tvorí ju spoločenstvo rodičov, ktorí sú volenými zástupcami z jednotlivých tried. Činnosť
Rady rodičov sa riadi schváleným štatútom, na verejnosti ju zastupuje predseda Rady
rodičov, tajomník a hospodár. Rada rodičov úzko spolupracuje s vedením školy,
podporuje zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, navrhuje, konzultuje,
prípadne sleduje postupy pri dosahovaní, koncepciou a plánmi práce, stanovených cieľov.
Finančnou podporou pomáha škole realizovať niektoré akcie pre ţiakov alebo aj
prevádzkovať zariadenia školy slúţiace pre uľahčenie a zefektívnenie ich práce.
Aktivizuje celé spoločenstvo rodičov zaujímať sa o dianie v škole.
V šk. roku 2009/2010 zasadala štyri razy.
Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy
a záujmy ţiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov
v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa
k činnosti školy a školských zariadení. Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie
riaditeľa, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie

riaditeľa, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, vyjadruje sa ku koncepčným zámerom
rozvoja školy a školského zariadenia.
Členovia Rady školy sú J. Zdarilek, P. Repka, P. Slašťan, K. Kadlečíková, R.
Gyurászová, E. Kútiková, P. Bulla, M. Petrovitsová, V. Kimerlingová, J. Jančovič, J.
Luscon.
V šk. roku 2009/2010 zasadala dva razy, z dôvodu ukončenia členstva Ing. Thlic. M.
Bielika, SDB a menovania nového člena Ing. ThLic. Jozefa Luscoňa a jej vyjadrenia sa
k vyradeniu ZŠ Svätej Rodiny zo siete škôl, z dôvodu vzniku Spojenej školy Svätej
Rodiny k 1.júlu 2010 K tomuto dátumu Rada Školy ZŠ Svätej Rodiny ukončila svoju
činnosť.
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2009/2010 (§ 2 ods. 1 písm. b)
Základná škola Svätej Rodiny
Stav k 15. 9. 2009

Stav k 31. 8. 2010 ( k 30.6.2010)

Ročník

Počet
tried

Počet
žiakov

Z toho
Integrovaných

Počet
odd.
ŠKD

Počet
žiakov
v ŠKD

Počet
tried

Počet
žiakov

Z toho
Integrovaných

Počet
odd.
ŠKD

Počet
žiakov
v ŠKD

1.

2

36

0

1

29

2

32

0

1

29

2.

2

25

0

1

27

1

24

0

1

27

3

1

27

0

1

21

1

28

0

1

21

4.

2

33

0

0

5

2

35

0

0

5

5.

2

52

0

1

29

2

54

0

1

20

6.

1

16

1

0

-

1

15

0

0

-

7.

1

14

0

1

26

1

18

1

1

26

8.

1

20

0

1

15

1

20

0

1

14

9.

1

27

0

1

27

1

27

0

1

26

Spolu

14

245

1

7

179

13

253

1

7

168

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))
Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 2010/2011
POČET ŽIAKOV

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

POČET TRIED

SPOLU

DIEVČATÁ
počet / %

ODKLADY
počet/ %

NEZAŠKOLENÍ V MŠ
počet / %

SAMOSTATNÉ ( SPOJENÉ )

42

12/ 29%

3/ 7%

0/ 0%

2

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy
Ţiaci 9. ročníka
Počet
žiakov
9. roč.

27

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
Gymnáziá
Stredné odborné SOU-4. ročné
SOU-3. ročné
OU-2.ročné
školy*
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí
4

4

12

12

7

7

3

3

0

0

* priemyslovky, zdruţené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické akadémie, umelecké školy
Ţiaci 9. ročníka po úspešnom vykonaní prijímacích alebo bez konania prijímacích pohovorov
boli všetci prijatí na stredoškolské štúdium , pričom úspešnosť prijatia na maturitné štúdium bola
100 %,
( Opätovne aj v šk.r.2009/2010 sa opakovala skutočnosť, ţe ponuka študijných miest prevyšovala
dopyt o niekoľko tisíc.)
ţiaci 5. ročníka
Počet Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy
žiakov
osemročné gymnáziá
Na iné školy
5. roč.

54

Prihlásení

Úspešní

Prijatí

Prihlásení

Úspešní

Prijatí

10

9

9

0

0

0

Všetci ţiaci 4.roč. ZŠ v tomto šk. roku postúpili do piateho ročníka. Z toho počtu jeden ţiak
študujú v zahraničí.
Ţiaci niţších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ
Ročník
8. ročník
7. ročník
6. ročník
5. ročník

Počet žiakov
prijatých na SŠ

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý

0
0
0
0

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)
Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2009/2010
Dochádzka:
Vymeškaných ospravedlnených hodín za celý školský rok bolo 20 519 hod., čo je priemer na
jedného ţiaka 82,07 hod.

Neospravedlnená absencia bola 13 hodín za celý školský rok čo je priemer na jedného ţiaka 0,05
hod.
Neprospievajúci žiaci:
V II. polroku nám neprospel 1 ţiak. Mal povolenú opravnú skúšku, ktorú v auguste úspešne
urobil a postúpil do vyššieho ročníka. Percentuálne vyjadrené, v školskom roku 2009/2010 nám
prospelo po opravných skúškach 100% ţiakov.
Správanie:
V školskom roku 2009/10 nebola udelená zníţená známka zo správania. Pokarhanie riaditeĺkou
školy bolo udelené 3 ţiakom. Hlavnou príčinou pokarhania riaditeľkou školy bolo opakované
porušenie školského poriadku. Pochvala riaditeĺkou školy bola udelená 23 ţiakom za vzornú
reprezentáciu školy. Za vzorné správanie a výborný prospech bolo udelených 60 pochvál
triednym učiteĺom.
Výchovno-vzdelávacie výsledky podľa priemerného prospechu z jednotlivých predmetov
a výsledky externých meraní Monitor 9 ´10
1. stupeň základnej školy
Hodnotenie ţiakov 1. – 4. ročníka
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried
Ročník Trieda
IFV
VYV PVC TEV KBS
SJL ANJ MAT
PDA VLA HUV
1.
2.
3.
4.

I.A
I.B
II.A
III.A
III.B
IV.A
IV.B

Ø jedn.
predmet

1
1,19
1,21
1,36
1,36
1,67
1,76

1
1
1
1,14
1,21
1,67
1,47

1
1,06
1,17
1,07
1,21
1,50
1,76

1
-

1,36 1,20 1,24

1
1
1
1,04
1,14
1
1,21
1
1,28 1,39
1,53 1,65

1
1
1
abs
abs
abs
abs

1,14 1,20

-

1
1
1
abs
abs
abs
abs
-

abs
abs
abs
abs
-

1
1
1
abs
abs
abs
abs
-

1
1
1
abs
abs
abs
abs
-

Ø
triedy
1
1,03
1,04
1,14
1,20
1,50
1,64
1,21

2. stupeň základnej školy
Hodnotenie ţiakov 5. – 9. ročníka
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried
Trieda
Ročník
Cj1 Cj2
GEG OBN
Bio/ TEH
SJL
DEJ
MAT FYZ CHE
VYV HUV TSV
.
ANJ NEJ
Z
OBV
Prír INF
5.
6.
7.

V.A
V.B
VI.A
VII.A

1,62
1,81

1,62
1,35

-

1,31
1,12

1,96
1,85

1,08
1

2,08
1,88

-

-

2,13

2,33

2,40

2,27

2,13

1,47

2,80

2,60

2,13

2,22

2,33

1,94

2,14

2,00

1,11

1,83

2,39

-

1,77
1,65

KBS

Ø
triedy

1,15
1,27

1,19
1,12

1,04
1,08

1
1

1
1

1,40
1,34

2,53 1,27

1,40

1

1

1

1,90

-

abs

abs

abs

1,93

1,83

1

8.
9.

VIII.A 2,47 1,89 2,21 1,63 2,11 1,32 2,74 2,47 2,53 2,05 1,05
IX.A 2,92 2,38 2,81 1,58 2,88 1,12 3,23 2,85 2,81 2,04 1

Ø jedn. predm.

2,29 2,08 2,34 1,71 2,26

-

-

-

2,62 2,58 2,49 2,03 1,02 1,21 1,04

abs
abs

abs
abs

1,91
2,33

-

-

1,89

Výsledky externých meraní – Testovania 9

Trieda

Počet
žiakov

Z toho
písalo

IX. A

27

26

Matematika Matematika
Ø SR v % Ø triedy v %
60,11%

53,80%

Slovenský
jazyk
Ø SR v %

Slovenský
jazyk
Ø triedy v %

67,62%

57,10%

Slabé výsledky testovania ţiakov v IX.A triede boli zapríčinené slabými výsledkami ţiakov, ktorých škola prijala
z iných škôl počas ich 7. a 8. roka školskej dochádzky. Jeden ţiak zo zdravotných dlhodobých dôvodov sa
testovania nezúčastnil.

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2009/2010( §2 ods.1 písm. f)
1. stupeň - ZŠ

2. stupeň - ZŠ

Trieda

Uplatňované učebné plány

Trieda

I.A
I.B
II.A

Školský vzdelávací program
-„-

V.A
V.B
VI.A

III.A
III.B
IV.A
IV.B

UP s rozšíreným vyučovaním cudzích
jazykov s podporou IKT
č.CD-2004-2230/4898-1:096
-„-„-„-

VII.A
VIII.A
IX.A

Uplatňované učebné plány
Školský vzdelávací program
-„-„UP s rozšíreným vyučovaním cudzích
jazykov s podporou IKT
č.CD-2004-2230/4898-1:096
-„-„-

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)
Základná škola
zamestnanci ZŠ
Z toho PZ*
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
(bez pedag. aprobácie )
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ**
Z počtu NZ

Počet
28
22
21
1 s VŠ

6

Školský klub detí
zamestnanci ŠKD
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ

Počet
3
3
3
0

- školský psychológ***
- špeciálny pedagóg
- upratovačky
- ostatní
Spolu počet zamestnancov
ZŠ + ŠKD + ŠKaŠJ
Z celkového počtu
zamestnancov školy počet PZ

0
1
3
3

- upratovačky
Školská kuchyňa a jed.
zamestnanci -spolu

5

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)
+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou

Zoznam učiteľov a ich aprobácia
Zoznam učiteľov, ktorí pôsobia na škole - v PP na dobu neurčitú
Por.
č.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

meno, titul, funkcia
Ing. Magdaléna Markechová, CSc.,
riaditeľka školy
Mgr. Sylvia Maderová, zást..riad.
Mgr. Balúnová Danka
Mgr. Eva Kútiková, učiteľka
Mgr. Katarína Miškovičová, uč.
Mgr. Valéria Nigrovičová, učiteľka
Mgr. Eva Vadiková, učiteľka
Mgr. Margita Krausová, učiteľka
Ing. Zuzana Ţiţáková, učiteľka
Mgr. Regina Gyurászová, učiteľka
Mgr. Drahomíra Chalásová, uč.
Mgr. Júlia Zimová, učiteľka
Mgr. Monika Vašková, učiteľka
Mgr. Ing. Blanka Jakubcová, uč.
Mgr. Lenka Jánová, učiteľka
Mgr. Ľubica Konečná, učiteľka

aprobácia
ANJ, Inf., ZT
1.-5. roč. ZDŠ
MAT, HUV
NAB, ETIKA
ZEM,TEV
CHE, INF
NAB, Aj
NAB, ETIKA
Bez aprobácie
I. st. ZŠ
I. st. ZŠ
I. st. ZŠ, špec.p.
I. st. ZŠ
I. st. ZŠ, NAB
I. st. ZŠ
I. st. ZŠ

poznámka

MD
MD

Zoznam učiteľov, ktorí pôsobia na škole - v PP na dobu určitú
por.č. meno, titul, funkcia
aprobácia
1.
PaeDr. Mateašáková Margaréta
I. st. ZŠ
Zástup za MD
2.
Mgr. Veronika Winterová
I.st ZŠ, špec.ped.
Zástup za MD
3.
Mgr. Barčiaková Zuzana
NAB, SJL

4.
5.
6.
7.
8.

Mgr. Benejová Terézia
Mgr. Anna Šuľáková
Mgr. Katarína Antošová
Mgr. Nikola Baánová
Mgr. Jana Lišháková

SJL, NJ
I. st. ZŠ
SLJ, DEJ
SLJ,DEJ
SLJ

Zástup za MD
MD
Zástup za MD
Zástup za MD

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2009/2010
Predmet
I.st.: ANJ
II.st.: ANJ
Prí, Bio
Fyz
Ov,

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
3, od 1.9.09 – 30.6.2010
1, od 1.9.09 – 30.6.2010
1, od 1.9.09 – 30.6.2010
1, od 1.9.09 – 30.6.2010
1, od 1.9.09 – 30.6.2010

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)
( uvádzať za školský rok 2009/2010)
Forma vzdelávania
Priebeţné vzdel.viac ako 20h
Priebeţné vzdel.menej ako 20h
Rozširujúce vzdelávanie

Počet
vzdelávaných
6
8
3

Priebeh vzdelávania/počet
začalo
pokračuje
ukončilo
6
6
8
8
3
3

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)
Vzhľadom na rozsiahle spektrum aktivít organizovaných školou a zapájanie sa do mnohých akcií
mimo ZŠ Sv. Rodiny, aktivity uvedené v nasledujúcej tabuľke predstavujú iba časť činností,
ktoré učitelia pripravujú pre svojich ţiakov. Podrobný rozpis je uvedený v Hodnotiacich správach
o splnení plánov práce jednotlivých Metodických zdruţení a Predmetových komisií.
Aktivity, ktoré škola organizovala
Slovom o Tvojej láske – celoslovenská súťaţ
v recitačnom a výtvarnom prejave ţiakov
Dóm Sv.Martina– celoškolská sv.omša ţiakov,
zamestnancov, rodičov a priaznivcov školy na
sviatok Boţieho Tela a Krvi
Deň jablka - v rámci týţdňa zdravej výţivy
Akcia Boj proti hladu - pre Haity

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
Stretnutie mladých v Marianke – arcidiecézna púť
Projekt Modlitba za školu –modlitba sv. ruţenca za
Boţiu pomoc pre ţiakov a učiteľov pri plnení ich
povinností a za potreby školy
SITES – celoslovenský prieskum zameraný na
vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov
Skauting

Plavecký výcvik
Návšteva bábkového divadla
Krasokorčuliarsky výcvik
Kurz spoločenského správania a tanca – výchova
k správnym návykom v stolovaní, v odievaní a
v spoločenskom tanci
Futsalko – regionálne kolo súťaţe katolíckych škôl
v halovom futbale- organizácia pre CZŠ
Ľahkoatletický
trojboj
a vybíjaná
–turnaj
organizovaný pre CZŠ
Slávnosť prvého svätého prijímania v kostole
Slávnosť prijatia Ducha svätého v kostole,
s predprípravou na stretkách kaţdý piatkový večer
v školskom katechetickom stredisku
Deň radosti – súťaţe pre ţiakov školy ku MDD
Misijný
jarmok
–
pestovanie
empatie
s chudobnými vo svete a podpora PMD, finančný
výťaţok poslaný na misie do Jakutska a na PMD
v BA.
Účelové cvičenia, Hry v prírode
Tvorivé dielne pre predškolákov
Dni otvorených dverí pre rodičov
Realizácia Otvorených hodín
Výchovné koncerty
Návštevy predstavení v SND,SF a výstav v SNG,
SNM, Bibiana , múzeá
Týţdeň bezpečnosti na cestách
Prednáška s besedou“ Tolerancia a spolunaţívanie
ţiakov ZŠ „ pre 7.-8.roč
Beseda s lekárkou – Priateľstvo, láska, manţelstvo
a rodičovstvo
Prednáška spojená s besedou o drogách.
Zber druhotných surovín – výchova k ochrane
ţivotného prostredia

Zbierka šatstva pre soc. slabé rodiny – Kláštor pod
Znievom
Tehlička pre misie: Sudán – finančná zbierka

Práca v tvorivých dielňach v Bibiane, Cik-cak centre,
CVČ
Účasť na vedomostných predmetových olympiádach
z M, F, CH, Z, AJ a SJL
Účasť na súťaţiach:
Pytagoriáda, Klokanko, Školák úťaţi programátorov
v Baltíku
Účasť na športových súťaţiach :
Minipenalta, Penalta, Futsalko, ĽA trojboj, vybíjaná,
stolnotenisový turnaj, šachový turnaj
Celodenné spoločné duchovné obnovy ţiakov aj
učiteľov.
Duchovné cvičenia zamestnancov školy
Organizácia kríţovej cesty v Marianke ţiakmi 9.
ročníka
Účasť na súťaţiach:
Hviezdoslavov Kubín,
Slávik Slovenska,
Biblia očami detí
Návšteva kniţníc
Zapájanie sa do činnosti oratória o. saleziánov
Účasť na seminári o povolaniach
Pobyt ţiakov na letných táboroch poriadaných
saleziánmi
Hudobná akadémia v SF – ţiaci 8. ročníka
Hudobné centrum
Poskytovanie pedagogickej praxe študentom Pa SA
a Pg.F UK
Spolupráca so študentami CMBF UK,
Beseda s bohoslovcami,
Návšteva Sv. Mikuláša
Prednáška spojená s besedou o ochrane ţivotného
prostredia
Exkurzie v Bratislave a po Slovensku napr. Vysoké
Tatry, Skalica, Modra, Hlohovec, Bradlo, Červený
Kameň, Rusovce, uvedené v správach MZ a PK,
Koncoročné výlety tried
Spoločenské akcie: Bodka za prázdninami, ,
Fašiangový karneval, Bodka za školským rokom

Návšteva slovenského parlamentu- diskusia s
poslancami
Poznávací zájazd
Návšteva Botanickej záhrady
Návšteva ZOO – vstup za PET fľaše / EKO/
Celoročné upratovanie kostola A. Jansena – u SVD

Mimoškolská činnosť - krúţky

Turistické vychádzky na Pajštún,
zimná sánkovačka
Jesenná brigáda – spoločná úprava šk. areálu ţiakmi ,
rodičmi a učiteľmi
Školský autobus –zabezpečenie bezpečnej dopravy Mliečny program- zabezpečenie zdravého pitného
ţiakov do školy
reţimu
Exkurzie po Bratislave a po Slovensku( Trnava,
Modra, Hurbanovo, Červený kameň, Rusovce
Všetky uvedené aktivity poriadané školou slúţia na podporu výchovno- vzdelávacieho procesu,
na rozvoj zručností ţiakov, na ochranu prírody a uvedomenie si spoluzodpovednosti za jej stav,
na budovanie vzájomných vzťahov v škole, v rodinách, na rešpektovanie osobnosti iného
človeka, na ochotu pomôcť druhým, aj neznámym ľuďom v núdzi, na vytvorenie si správneho
postoja k ţivotu a osvojenie si pravých kresťanských morálnych hodnôt .
Rodičia oceňujú snahu pedagogických zamestnancov aktívne zapojiť ţiakov do aktivít
pripravovaných školou aj z dôvodu zmysluplného vyuţitia ich voľného času a najmä ich talentov
a to aj z dôvodu časovej zaneprázdnenosti rodičov.
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach

Názov súťaže, olympiády

Umiestnenie dosiahnuté výsledky
Obvodné
kolo

krajské
kolo

Biblická olympiáda – dramatizácia
príbehu
1.m.tím
Programovanie v jazyku Baltík
1.m.tím 1.m. tím
2.m. tím
Matematická olympiáda
2.m.
Pytagoriáda
2 x 2.m.
Klokanko,Školák,Benjamím,
Kadet
Olympiáda Nj
3.m.
Slovom oTvojej láske
Šaliansky Maťko
3.m.
Slávik Slovenska
2.m.
Geografická olympiáda
1.m.
Vybíjaná
3.m.
Hádzaná
3.m.
Futsalko
3.m.

celoslovenské
kolo

14 x úspeš.

3.m.vv

Umiestnenie
v medzinárodných súťažiach
názov
umiestnenie
súťaže

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

Cieľ projektu

Je súťaţ v prednese kresťanskej poézie
a prózy s účasťou ţiakov z celého Slovenska
akreditovaná MŠ SR. Cieľom je zvyšovanie
záujmu ţiakov o literatúru, rozvíjanie ich
komunikatívnych
a
vyjadrovacích
schopností, prehlbovanie vzťahu a úcty k
materinskej reči a rozvoj duchovných hodnôt
človeka. Vytváranie podmienok na umelecký
prednes literatúry. Podpora talentovaných
ţiakov.
Tieţ
prezentácia
petrţalskej
kresťanskej školy širšej verejnosti, ale
i poskytnutie príleţitosti spoznať hlavné
mesto i mestskú časť Petrţalka v jej realite
účastníkom z celého Slovenska. Výtvarná
časť tejto súťaţe je medzinárodná.
Podpora tvorivosti ţiakov v literárnej
ČASOPIS RODINKÁR
a výtvarnej oblasti. Integrácia zručností práce
s počítačom.
Informovanosť
rodičov
a verejnosti.
Je projekt určený ţiakom 9. ročníka,
KURZ
SPOLOČENSKÉHO zameraný na poskytnutie základných
SPRÁVANIA A TANCA
poznatkov z oblasti spoločenského správania
– dodrţiavania spoločenského protokolu,
správneho
odievania,
stolovania
a spoločenského tanca - štandardných
a latinsko-amerických tancov v teoretickej,
ale najmä praktickej forme. Vyvrcholením
týţdňového
projektu
je
„venček“,
spoločenská udalosť pre rodičov, ţiakov
i učiteľov.
SLOVOM O TVOJEJ LÁSKE

MISIJNÉ SRDCE

ŠPORT NÁS SPÁJA

Termín realizácie
projektu

Zameranie

Od roku 1995 nepretrţite Ţiaci 1. – 9. roč.
kaţdý rok
cirkevných ZŠ

Od roku 2000 nepretrţite Redakčný tím: ţiaci
štvrťročne
6.-8.r. s uč. Sj pre
ţiakov a rodičov
Od roku 2001 nepretrţite Ţiaci 9. roč., príp.
kaţdý rok
výber z 8. roč.

Rozvíjanie
spolupatričnosti
a pomoci Od roku 1999 nepretrţite
núdznym na Slovensku i vo svete
duchovnou, materiálnou aj finančnou
formou. Organizovanie akcií na podporu
a zabezpečenie pomoci: Misijný jarmok,
Misijný koláč, Tehlička pre misie, zbierka
učebných pomôcok a známok pre misie,
zbierka šatstva a hračiek pre chudobných
Rozvíjania telesných schopností pomocou Od roku 1996
športu a práce. Upevňovanie vzájomných
vzťahov
v línii
škola(učiteľ,ţiak)rodič(dieťa)- verejnosť(spoločnosť).
Organizovanie podporných akcií a súťaţí:
Futsalko, Vybíjaná, Ľahkoatletický trojboj,
Deň športu

Ţiaci 1. -9. roč. pre
ľudí
v núdzi
na
Slovensku,
ľudí
hladujúcich,
bez
domova a vzdelania
vo svete.
Ţiaci CZŠ regiónu,
ţiaci
a
uč.ZŠ
Sv.Rodiny

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§
2 ods. 1 písm. k) .
V školskom roku 2008/2009 inšpekčná činnosť bola vykonaná podľa zákona NR SR č. 355/2008
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uloţené opatrenia boli splnené.

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)
Na zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu škola disponuje dostatočným počtom
kmeňových tried aj odborných učební ( multimediálna učebňa F a P, tri učebne cudzieho jazyka,
chemické, fyzikálne laboratórium, učebňa výpočtovej techniky, technických prác, kuchynka,
učebne pre Školský klub detí, hudobná, výtvarná miestnosť, katechetické stredisko, kaplnka,
veľká a malá telocvičňa, rozsiahly vonkajší športový areál.
Materiálne vybavenie školy je čiastočne opotrebované a podľa moţností sa priebeţne dopĺňa
z rozpočtovaných finančných prostriedkov školy a získavaním sponzorských darov.
V tomto školskom roku bola opravená zvyšná časť zatekajúcej strechy nad školskou jedálňou
a malou telocvičňou a vymaľované príslušné priestory, všetko v sume 22 100,- €. Tieţ boli
získané finančné prostriedky na čiastočnú výmenu okien budovy školy – severná strana budovy –
v sume 70 000,-€.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2
ods. 1 písm. m).
ZŠ Svätej Rodiny hospodárila v súlade so Zákonmi NR č.597/2003 o financovaní
základných a stredných škôl a školských zariadení a č.523/2004 o rozpočtových pravidlách,
v znení neskorších zmien a doplnkov nasledovne
Príjmy:
 Prostriedky zo ŠR
299 786 €
 Príjmy za vzdelávacie poukazy
4 627 €
 Zvýšenie rozpočtu pre na os. náklady
156 €
 Odchodné
1473 €
 Mimorozpočtové prostriedky na opravu strechy
22 100 €
Celkom
328 142 €
Výdaje:
 Mzdové náklady
194 453 €
 Odvody do poisťovní
66984 €
 Dohody o vykonaní práce
4 292 €
 Materiál v ŠKD
232 €
 Energie, spotrebný materiál
60 052 €
 Prenájom
2129 €
Celkom
328 142 €
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).
.
V školskom roku 2009-2010 vyučovanie postupovalo v 1. 2. a 5. 6. ročníku podľa Školského
vzdelávacieho programu, v 3.- 4. a 7.-9. ročníku podľa učebných plánov s rozšíreným vyučovaní
cudzích jazykov s podporou IKT platných od 1.9.2004. Školský vzdelávací program v oblasti
vyučovania cudzích jazykov sme sa snaţili prispôsobiť modelu v spomenutých UP z dôvodu
dobrej skúsenosti s výsledkami ţiakov. UP napomáhajú priebeţne plniť cieľ: skvalitniť úroveň
výchovno-vzdelávacieho procesu v povinnom vyučovaní. Vyučovanie dvoch cudzích jazykov,
anglického i nemeckého s individuálnou pomocou a prípravou vhodných materiálov v základoch
zvládajú aj ţiaci so ŠVVP, zaradení do v-v procesu, čím sa zabezpečila nediskriminácia týchto

ţiakov v jazykovej príprave. Plnenie ďalších cieľov je vidieť v dosiahnutí vysokej
kvalifikovanosti učiteľov, v individuálnej integrácii ţiakov , v 100% úspešnosti ţiakov
v prijímacom konaní na SŠ, v zniţovaní počtu neospravedlnených hodín s spolupráci ţiakučiteľ- rodič, Všetky konkrétne ciele špecifikované v materiály Smerovanie ZŠ Sv. Rodiny do r.
2007 a Koncepcii rozvoja ZŠ do roku 2013 sú dlhodobého charakteru a v priebehu uplynulých
rokov sa ich darilo viac menej splniť. Jediný cieľ ktorého splnenie nezávisí od úsilia
zamestnancov školy je udrţať, resp. zvýšiť počet ţiakov navštevujúcich školu. S nepriaznivým
demografickým vývojom bojuje väčšina škôl.
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.
1
písm. o).
PRÍLEŢITOSTI
RIZIKÁ
 výborné podmienky na duchovný rast
 nepriaznivý demografický vývoj
detí:
 nepriaznivý kvantitatívny vývoj ţiakov so
školské sväté omše,
ŠVVP
príleţitosť na svätú spoveď v škole a na
rozhovory s kňazom,
 nepriaznivý vplyv konzumného spôsobu
duchovná obnova ţiakov dva razy do
ţivota a reklám v masovo komunikačných
roka,
prostriedkoch na nevyzretú osobnosť
spoločná modlitba sv. ruţenca, spoločné
školopovinných ţiakov
ranné triedne zamyslenia
 nedostatok finančných prostriedkov na
s modlitbou
zabezpečenie
komplexného
 výborné podmienky pre vzdelávanie a
bezproblémového chodu škôl
výchovu ţiakov
 nedostatok kvalifikovaných učiteľov
 výborné podmienky na vyuţívanie
cudzích jazykov, výpočtovej techniky
informačno-komunikačných technológií
a niektorých iných predmetov
 aktívna činnosť Školského klubu detí 1. zvyšovaním miery vyučovacej povinnosti
9.roč.
pedagogických zamestnancov a poklesom
 rôznorodá ponuka a výborné podmienky
počtu ţiakov narastá neodbornosť
na mimoškolskú činnosť v záujmových
vyučovania
krúţkoch
 bezbariérové priestory školy
s výťahom, vrátane prístupu do školy
 doprava ţiakov do školy školskými
autobusmi
 zdravé stravovanie a mliečny program
 skauting pre ţiakov ZŠ Sv.Rodiny,
Gymnázium Sv.Rodiny a deti z iných
škôl
 spoločné aktivity s celými rodinami
ţiakov
 poskytovanie telocviční a športového
areálu pre klubovú športovú činnosť
ţiakov, rodičov a priateľov školy

II. Ďalšie informácie o Základnej škole Svätej Rodiny
b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
Prehľad krúžkovej činnosti v ZŠ Sv. Rodiny šk.r. 2009-2010
Názov krúžku
Mladý novinár
Stolný tenis 2x
Príprava na prijímacie pohovory –
Matematika
Príprava na prijímacie pohovory –
Slovenský jazyk
Výpočtová technika – Baltík
Mladý programátor
Šikovné ruky
Mladý misionár
Športové hry
Zborový spev
Angličtina hrou
Angličtina hrou

Vedúci krúžku
Mgr. Antošová Katarína, Mgr. Barčiaková
Ing. Bulla Pavol
Mgr. Balúnová Danka

Počet hod/týždenne
2
2
2

Mgr. Barčiaková Zuzana

2

Mgr. Nigrovičová Valéria
Keprta Martin
Orbanová Mária
Mgr.Krausová Margita
Ing. Markech Matúš
Mgr.Kútiková Eva, Mgr. Šuľáková Anna
Mgr. Šuľáková Anna
Mgr. Zimová Júlia

2
2
2
2
2
2
2
1

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2
písm. c)
Formálna aj neformálna spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Ţiaci I. stupňa
príleţitostne pripravujú pre rodičov recitačno – hudobné pásmo, napr. na Deň matiek,
Vianočnú besiedku.
V uplynulom školskom roku škola poskytovala priestor na duchovnú formáciu ţiakov na „
stretkách“, telocvičňu na rekreačný futbal a volejbal skupinám detí, rodičov a priateľov školy,
napr. oratóriu o.saleziánov, študentom CMBF UK. V prípade záujmu po dohode s učiteľom bol
poskytnutý rodičom i ţiakom prístup do počítačovej učebne.
Rodičmi oceňované sú aj triedne aktívy rodičov, na ktorých ţiaci príslušnej triedy predvedú
pripravený program, napr. báseň, pieseň alebo krátku dramatickú ukáţku v cudzom jazyku.
Osvedčené sú aj konzultačné popoludnia pre rodičov, za účasti ich detí.
Rada rodičov sa veľmi ţivo zaujíma o dianie v škole, je nápomocná pri zabezpečovaní
materiálnej aj finančnej pomoci svojim deťom- ţiakom našej školy pri organizovaní akcií pre
deti.
Rada školy v tomto školskom roku pripravila a realizovala výberové konanie na riaditeľa
školy po uplynutí aktuálneho funkčného obdobia.

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
Základná škola Svätej Rodiny patrí medzi diecézne školy, avšak duchovná správa školy bola
jej zriaďovateľom zverená rehoľnému spoločenstvu saleziánov sv. don.Bosca. Okrem slúţenia
sv. omše kaţdú stredu a na prvý piatok v školskej kaplnke, bola vysluhovaná sviatosť pokánia
v škole pred 1. piatkom alebo počas duchovných obnov. Ţiaci mali moţnosť navštevovať
Oratórium na fare alebo športové popoludnia v stredu v škole.
Cenná je aj spolupráca s bohoslovcami, ktorí prichádzajú do školy na sviatok sv. Mikuláša
v prezlečení a navyše príde do kaţdej triedy bohoslovec, ktorý ţiakom pripraví zaujímavý
program. Bohoslovci ,vydávajúci časopis Adsum na CMBF UK, sú kaţdoročne aj členmi
odbornej poroty na recitačnej súťaţi Slovom o Tvojej láske .... Kaţdú sobotu aj so študentami
Aloisiana – inštitútu na formáciu bohoslovcov Spoločnosti Jeţišovej, hrávajú v telocvični
priateľské futbalové turnaje.
Mamičky našich ţiakov sú v spoločenstvách Modlitieb matiek a na škole sa vytvorili aj
Rodinné spoločenstvá rodičov ţiakov z jednotlivých tried.
Základnú školu Sv. Rodiny priaznivo vníma aj okolie. Občania z blízkeho okolia vyuţívajú
školský športový areál na rekreáciu a niekedy aj priestory školy na organizovanie rôznych
pracovných stretnutí.
Podporu cítime aj zo strany Mestského úradu Bratislava – Petrţalka, a to účasťou zástupcu
MÚ na dôleţitých akciách školy , ale aj finančnou pomocou pre výchovno –vzdelávací proces.

