
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2012/2013 
 

 

 

I.  

a)       Základné údaje o  škole  

 

 

Názov školy  Základná škola 

Adresa  školy Borodáčova 2 

Telefónne číslo  02/43630904 

Faxové číslo  02/43630906 

Internetová adresa školy  www.borodacova.sk 

Elektronická adresa školy skola@borodacova.sk 

Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 

 

 

            Vedúci zamestnanci školy 
 

 

Funkcia 

Meno a priezvisko  

Riaditeľ školy  Ing. Ema Mílová 

Zástupca riaditeľa školy Mgr. Anna Lattová 

Vedúca školského klubu detí  ––––––––––––––- 

Vedúca školskej jedálne  Jana Jančulová 

 

 

          Údaje o rade školy  

 

 

Termín ustanovenia rady školy  26.6.2008 ––– 

 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  Kurčáková Dana zástupca rodičov 

Podpredseda rady školy  Svoreňová Michaela zástupca rodičov 

Zapisovateľ  Mizeráková Katarína zástupca rodičov 

Členovia  Petrusová Oľga zástupca rodičov 

 Plišnák Ján zástupca pedagógov 

 Selecká Zuzana zástupca pedagógov 

 Renáta Klegová Zástupca ostatných zamestnancov 

 JUDr. Daniela Šurinová zástupca zriaďovateľa 

 Martin Barkol zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Peter Hrapko zástupca zriaďovateľa 

 Mgr. Martin Pener zástupca zriaďovateľa  

Počet zasadnutí  v šk. roku 3  
 

 

 

 

 

 

http://www.borodacova.sk/
mailto:skola@borodacova.sk


    Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 

Názov  Meno vedúceho  

MZ 1.-4.roč. Mgr. Beata Jurányiová 

MZ ŠKD Lenka Olšavská 

PK ANJ-NEJ- SJL Mgr. Eva Bernátová 

PK MAT–FYZ–INF-CHE–BIO–TDV Marta Miklušičáková 

PKGEO-ZEM- výchovné predmety Mgr. Ján Plišnák 

 

 

 

b)     Údaje o počte žiakov (fyzický stav) 

 
Ročník Počet 

tried 

Počet žiakov k 

15.9. 

Z toho začlenení Počet žiakov k 

31.8. 
Z toho začlenení 

1. 1 16  12  

2. 1 16 1 14 1 

3. 1 23 6 21 5 

4. 1 12 2 12 1 

5. 1 28 2 28 2 

6. 1 14 1 14 2 

7. 1 18 1 18 1 

8. 1 27 4 21 3 

9. 2 30 4 30 4 

Spolu 18 184 21 170 19 

 

 

Údaje o školskom klube detí  

 
Počet 

oddelení  

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

dochádzka 

2 63 46 25 

 

 

c)     Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka  základnej školy  

 

Celkový počet zapísaných (február)  29 

Počet odkladov povinnej školskej dochádzky  6 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  

 

Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnáziá 

Počet prihlásených  15 

Počet prijatých  9 

 

Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 

Počet prihlásených  2 

Počet prijatých  1 

 

 

Žiaci 9. ročníka 

Gymnáziá  Počet prijatých 7 

Stredné odborné školy  Počet prijatých 22 

Konzervatórium  Počet prijatých 0 

Nevyužila termín nezamestnaná 1 



 

d) –––––––––––––––––––– 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov  

 
 SJL ANJ NEJ MAT 

Ø 

pred- 

metov 

 

1,68 

 

1,49 

 

–– 

 

1,72 

 

Školským vzdelávacím  programom  

Rámcové plány 
          

  
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu 

  
ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP 

 Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 8 2 6 3 6 3 6 3 26 

  Prvý cudzí jayzk - anglický 0 1 0 1 3   3   6 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda     1   1   1   3 

  Vlastiveda     1   1   1   3 

Človek a hodnoty Náboženstvo-etická výchova 1   1   1   1   4 

Matematika a práca 
s informáciami Matematika 4 1 4 1 3 2 3 2 14 

  Informatická výchova   1 1   1   1   3 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie             1   1 

Umenie a kutúra Výtvarná výchova 1 0 1   1   1   4 

  Hudobná výchova 1 0 1   1   1   4 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2   2   2   2   8 

  
                  

  
17 5 18 5 20 5 21 5 76 

           

  
17 

 
18 

 
20 

 
21 

   

 

II. stupeň základnej školy – priemerný prospech predmetov  

 
 SJL ANJ NEJ MAT 

Ø 

predmetov 

 

2,28 

 

2,19 

 

2,28 

 

2,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Školským vzdelávacím  programom  
Rámcové 
plány 

           

  
5. ročník   6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník   

  
ŠVP ŠkVP                 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk a 
literatúra 5 0 4 1 4 1 5   5   

  
Prvý cudzí jayzk - 
anglický 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

  
Druhý cudzí jazyk 
NEJ,RUJ     1   1   1   1   

Príroda a 
spoločnosť Fyzika     1 1 1 1 2   1 1 

  Chémia     0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2   

  Biológia 1 1 1   1 1 1 1 1 1 

Človek a 
spoločnosť Dejepis 1 1 1   1   1   1   

  Geografia 1   1   1   1   1   

  
Občianska 
výchova 1   1   1   0,5 0,5 0,5 0,5 

Človek a 
hodnoty 

Náboženstvo-
etická výchova 1   1   1   0,5 0,5 0,5 0,5 

Matematika a 
práca s 
informáciami Matematika 3,5 1,5 4 1 3,5 1,5 4 1 4 1 

  
Informatická 
výchova 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Človek a svet 
práce Svet práce         0,5   0,5   0,5   

  Technika         0,5   0,5   0,5   

Umenie a 
kutúra Výtvarná výchova 1 1 1 1 1           

  Hudobná výchova 1   1   1           

  Výchova umením             0,5 0,5 0,5 0,5 

Zdravie a 
pohyb 

Telesná a športová  
výchova 2   2   2   2   2   

  
                    

  
21 6 23 6 23 7 24 6 24 6 

 

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

predmet 
 

 Etická výchova Náboženská výchova 

1. stupeň 37 22 

2. stupeň 94 17 

Spolu 131 39 

 

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 

30 62,00 60,07 67,87 67,51 
 



Správanie – znížená známka 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov so stupňom 2 

     
  2  

Počet žiakov so stupňom 3   2     1  

Počet žiakov so stupňom 4        1 1 

 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vymeškané hodiny spolu 710 1045 1543 835 2006 1337 1429 2180 5700 

Neospravedlnené hodiny      21 31 34 788 

Žiaci s počtom 

neospravedlnených hodín 

viac ako 15 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 

Vymeškané hodiny spolu 4133 12652 16785 

Neospravedlnené hodiny spolu 0 874 874 

 

 

Účasť školy na postupových súťažiach 
( uviesť len tie, v ktorých sa žiaci v mimoškolských kolách umiestnili na I. – III. mieste ) 

 

Názov súťaže / predmetovej olympiády účasť Meno a priezvisko žiaka Ročník 

Matematická olympiáda 5 žiakov Michal Molnár 5 

Pytagoriáda 8 + 4 2 úspešní + Michal Komora 2. 

miesto 

1,-4. + 5.-

9.roč. 

Hviezdoslavov Kubín 2 Mária Bernátová, Alžbeta 

Káčerová 

6. a 3. ročník 

Vševedko 7   

MAKS 8 4  úspešných  

Expert 12 4 úspešní;  

KLOKAN 10 + 11 2 úspešní + 1 úspešný  

Deň Zeme – šaty z odpadového 

materiálu 

 1. Miesto skupina dievčat 9. 

ročníka 

5.-9.ročník 

Deň Zeme – druhotné suroviny 10  6.-9.ročník 

Chemická olympiáda 4 Jakub Petrus 9. 

Ružinovská športová liga  kolektívy 3.-9.ročník 

 

Názov súťaže / predmetovej olympiády Meno a priezvisko žiaka Ročník 

    OK CHEMICKÁ OLYMPIÁDA J. Petrus /1. miesto/ IX. B 

OK MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 5 M. Molnár  /1. miesto/ V.A 

OK PYTAGORIÁDA 7 M. Komora /2. Miesto/ VII.A 

KLOKAN J. Suchánek V.A 



 

 

f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 

 

I. stupeň základnej školy 
Ročník trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 

1. I.A ŠVP + ŠkVP ANJ 

2. II. A ŠVP + ŠkVP ANJ 

3. III. A ŠVP + ŠkVP ANJ 

4.   IV. A ŠVP + ŠkVP ANJ 
 

 

II. stupeň základnej školy 
Ročník Trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 

5. V.A ŠVP + ŠkVP ANJ 

6. VI. A ŠVP + ŠkVP ANJ, NEJ 

7. VII. A ŠVP + ŠkVP ANJ, RUJ 

8.   VIII. A ŠVP + ŠkVP ANJ, NEJ, RUJ 

9. IX. A ŠVP + ŠkVP ANJ, NEJ, RUJ 

 IX. B ŠVP + ŠkVP ANJ, NEJ, RUJ 
 

ŠVP – štátny vzdelávací program 

ŠkVP – školský vzdelávací program 

ANJ – anglický jazyk 

NEJ – nemecký jazyk 

RUJ – ruský jazyk 

 

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 0 11 7 2 

Odborní. 

zamestnanci školy 0 2 1 0 

Spolu 0 13 8 2 

 

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 

 
Predmet Počet neodborne vyučujúcich 

učiteľov 

Dôvod neodborného vyučovania 

MAKS M. Molnár  V.A 

OLYMPIÁDA SJL J. Petrus /1. miesto/ IX. B 

OK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN M. Bernátová /1.miesto/ VI.A 

ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO M. Bernátová /2.miesto/ VI.A 

KK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN M. Bernátová /1.miesto/ VI.A 

LITERÁRNY KEŽMAROK M. Bernátová /1.miesto/ VI.A 



Občianska výchova 2 Doplnenie úväzku 

Hudobná výchova 3 Doplnenie úväzku 

Dejepis 2 Doplnenie úväzku 

Geografia 2 Doplnenie úväzku 

informatiky 2 Doplnenie úväzku 

 

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

       
Forma vzdelávania Počet vzdelávajúcich 

sa 

Národný projekt Vzdelávanie učiteľov ZŠ v 

oblasti cudzích jazykov 

3 

Informatická výchova pre primárne 

vzdelávanie 

1 

1.národná konferencia učiteľov chémie 1 

Digipédia 1 

Informačno-komunikačné zručnosti ped. 

Zam. 

2 

 Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho 

procesu na ZŠ 

2 

Informačný seminár pre učiteľov chémie 1 

Planéta vedomostí 3 

Ochrana osobných údajov 2 

Finančná gramotnosť 1 

 

 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

 Budovanie triedneho kolektívu – tímové hry 

 Spoznávanie priestorov školy a zoznámenie sa so zamestnancami školy 

 Stretnutie s učiteľkami MŠ Bancíkovej – rozhovor o nových prvákoch 

 Príprava programu na Imatrikuláciu prvákov 

  Slávnostná imatrikulácia prvákov   

  Energia zblízka – projektové vyučovanie ZSE 

 Návšteva Edulabu –hodina prírodovedy p. Selecká 

 Návšteva dopravného ihriska na Exnárovej ul.. 

 Nahrávanie relácie Rádio Regina –Hala-bala  

 Natáčanie relácie TV Ružinov Maťo z Ružinova  

  Environmentálny projekt: „Strom“- príprava projektu 

  Zahájenie celoročnej súťaže: „Čisté ruky“  

 Tradície Halloweenu – netradičné vyučovanie 

  Návšteva MŠ Bancíkovej – pozvanie predškolákov na TEV 

 Návšteva divadelného predstavenie John a Mary v anglickom jazyku v DK Ružinov  

 Mikulášske dopoludnie – tradície, zvyky, zábava 

 Návšteva JUVIR – orientácia pre život, voľba povolania 

 Tvorivá dielňa: „Vianočný  pozdrav“  

  Cvičme spolu – interaktívna hodina pre deti z MŠ  

 Príprava vianočnej akadémie a besiedky 

  Divadelné predstavenie detí zo ZUŠ 

 Beseda s p. Sadílekovou Osmijanko pre 3.A, 4.A 

 Vianočná besiedka - program pre spolužiakov a rodičov 

 Vianočná akadémia – celoškolský program  

 Vianočná hviezdička – triedne posedenie pri stromčeku 



 Návšteva v MŠ Bancíkovej a MŠ Exnárovej – portfólio školy 

 DOD pre rodičov budúcich prvákov 

 Stretnutie s učiteľkami MŠ – príprava spoločného plánu spolupráce v 2. polroku 

 TOŠ - Stretnutie s rodičmi detí z MŠ  

  Spolupráca s p. Sadílekovou - Osmijanko 

 Správaj sa prosociálne –spolupráca s CPPPaP a p. škol. psychologičkou  

 Environmentálny projekt Strom realizácia projektu  

 Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – I. stupeň ZŠ 

 Hlasné čítanie pri príležitosti mesiaca knihy –návšteva p. spisovateľky Libuši Friedovej pre 

4.A a 5.A 

 Okresné kolo v matematickej pytagoriáde  

 Beseda na tému: „Marec – mesiac knihy“ 

 Tvorba zdravého kolektívu – spolupráca s CPPPaP 

 Návšteva obvodnej knižnice : „Marec – mesiac knihy“ 

 Výstavka rozprávkových kníh spojená s workshopom    

 Návšteva galérie  

  Apríl – mesiac ochrany lesov: beseda  

 Sokoliari – spoznávame dravce 

 Deň Zeme – cielený rozhovor, využitie druhotných surovín                                               

 Spolupráca s CPPPaP – „Spoznávame sa v triede“  

 Flóra 2013 

 Ružinovský Idol 

  Príprava programu ku dňu matiek 

 Literárny projekt: „Na čo je nám hlava“ 

 Planetárium – program hvezdárne Levice 

 Literárny projekt: „Čítame s Osmijankom“ 1.A 

  MDD : športovo – zábavné dopoludnie  

  Voda miluje chémiu – projektové vyučovanie spojené s pokusmi v SOŠ Chemickej vo 

Vlčom Hrdle Kids-lab Hókus-pókus  

 Exkurzia v historickom centre Bratislavy Spoznaj svoje mesto – Jazda Prešporáčikom .– 

vlastivedná vychádzka 

 Spolupráca s CPPPaP –„Spoznávame sa v triede“ - Vyhodnotenie 

 Otvorená hodina pre rodičov  prvákov – SJL a MAT 

 Týždeň otvorenej školy – aktivity a ukážky pre rodičov 

 Borodáčsky slávik – spevácka súťaž 1.A triedy 

 Absolventská  akadémia - DK Ružinov 

 Tvorivé dielničky – zhotovenie výrobkov zo sadry - maľovanie 

 Školský výlet – Železná Studnička   

 Cyklistický výlet so žiakmi 5.A do Malých Karpát 

 Kreslo pre hosťa - Beseda s veterinárom o zvieratkách 

 Borodáčske olympijské hry - Športové súťaže I. stupeň ZŠ 

  „Z rozprávky do rozprávky“ - čitateľská súťaž 1.A triedy 

 Hľadanie pokladu podľa indícii v okolí školy 

 školský výlet – Klepáč  

 Čím chceš byť – Mesto povolaní Eurovea  

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

 

Spolupráca s: Liga proti rakovine, UNICEF, Modrý gombík, Ružinovským športovým klubom, 

knižnicou na Bachovej, Spoločenský dom Prievoz, CVČ ESKO, MŠ Exnárova a Bancíkovej, PZ 

Bratislava východ, Cultus Ružinov, CPPPaP, fakulta M-F, ZSE, Osmijannko, Edulab, knižnica 

na Kapucínskej, BIBIANA 



 

Návštevy: divadlo DPOH, filmové predstavenia, Slovenské národné múzeum,  botanická 

záhrada,  Železná studnička, historický sted mesta Bratislava, Planetárium,  ZOO Bratislava, 

akcie poriadané MČ Ružinov v areáli Radosť pri Štrkoveckom jazere – Halloween, Deň detí, 

výchovné koncerty, BIBIANA – interaktívne predstavenia, knižnica na Kapucínskej – hlasné 

čítanie 

 

Školenia: Národný projekt Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov, Informatická 

výchova pre primárne vzdelávanie, 1.národná konferencia učiteľov chémie, Digipédia, 

Informačno-komunikačné zručnosti ped. Zam., Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho 

procesu na ZŠ, Informačný seminár pre učiteľov chémie, Planéta vedomostí, Ochrana osobných 

údajov, Finančná gramotnosť 

 

Exkurzie: vlastivedná exkurzia „Prešporáčik“ – návšteva múzea, Slovenská národná galéria, 

CHKO Malé Karpaty, Prešporáčik – BA – Staré mesto, Centrum výchovnej a psychologickej 

prevencie, lesopark, lesné spoločenstvo, fakulta M-F, Tatranská Lomnica, mesto povolaní - 

Eurovea 

 

Výstavy: Deň Zeme, JUVYR, BIBIANA, Mesto povolaní, Flóra, múzeum TANAP, maľovanie 

EKO múra, BIBIANA – interaktívne, knižnica na Kapucínskej – hlasné čítanie s  

 

Besedy: prevencia drogových závislostí, v CVPP pre 2., 3. a 4. ročník – bezpečne na internete, 

pre 5. ročník – šikanovanie, 7. Ročník -  besedy na tému drogy, 8. Ročník – trestnoprávna 

zodpovednosť, 9. Ročník – sexuálna výchova,  Čas premien, Výchova k zdraviu, počítačová 

bezpečnosť, prevencia proti násiliu a šikanovaniu, detský parlament, spolupráca s kynológmi – 

beseda spojená s praktickými ukážkami práce psovodov, ornitologická prednáška 

 

Šport: vybíjaná ml. žiačky, účasť Majster Ružinova – Vybíjaná st. žiačky, flóbal, futbal, 

celoročná spolupráca s Ružinovským športovým klubom. 3. Miesto v Ružinovskej športovej lige 

 

j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 
Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 

Termín ukončenia 

realizácie 

Infovek MŠ SR 2004/2005 Podľa dohody 

Škola priateľská deťom UNICEF 2004/2005 Podľa dohody 

Svet je pre všetkých Sloboda zvierat 2005/2006 Podľa dohody 

Dentaalarm ZDRAVÉ ĎASNÁ, 

občianske združenie 

2007/2008 Podľa dohodD 

výstavouy 

Národný projekt Vzdelávanie 

učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 

jazykov 

Štátny pedagogický 

ústav 

2006/2007 2010/2011 

Modernizácia vzdelávacieho 

procesu na ZŠ 

UIPS 2008/2009 2008/2013 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov 

v predmete informatika 

UIPS 2008/2009 2010/2011 

Planéta vedomostí Edulab 2009/2010 Podľa dohody 

Energia pre život ZSE 2011/2012 Podľa dohody 

 

 

k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI     
V školskom roku 2012/2013 sme na škole nemali inšpekciu. 

 

 

 



l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Hlavná budova (označovaná ako A pavilón) a vedľajšia budova (označovaná ako B pavilón). 

Hlavná budova je dvadsaťpäťtriedna budova. Celkový stav budovy je vylepšený, nakoľko sú 

v obidvoch budovách vymenené okná. Postupne vylepšujeme aj stav hygienických zariadení 

v budove školy. V spolupráci so zriaďovateľom sme urobili rekonštrukciu sociálnych zariadení 

v B pavilóne a rekonštrukciu WC na 3. Poschodí hlavnej budovy – A pavilón. V celej budove je 

termostatické vyregulovanie kúrenia, čo prinieslo nemalé úspory. V spolupráci s OZ je v triedach 

vymenený celkom nový školský nábytok  nábytok.  

Vo vedľajšej budove je sedem tried, z ktorých sa jedna ako učebňa na výučbu práce s počítačom 

a dve pre prácu školského klubu detí. V posledných dvoch  rokoch v spolupráci so 

zriaďovateľom boli kompletne zrekonštruované WC dievčat a sprchy pri šatniach na strane 

dievčat a následne aj WC chlapci a sprchy pri šatniach na strane chlapcov. 

V škole máme dostatočný počet učebníc na všetky predmety, ktoré sa vyučujú podľa starej 

koncepcie. Nedostatok učebníc v ročníkoch, ktoré postupujú podľa štátneho a školského 

vzdelávacieho sme mali možnosť vykryť našimi starými učebnicami aj pre iné ročníky 

s prispôsobením výberu učiva pre daný ročník. Postupne sa dopĺňa fond učebníc podľa toho, ako 

sa učebnice schvaľujú na MŠ SR a dostávajú do tlače a následne aj do škôl. 

Vybavenosť učebnými pomôckami je dobrá, máme dostatok aj starších učebných pomôcok, ktoré 

sa snažíme postupne obmieňať za nové a dopĺňať ich modernejšími. Snahou vedenia školy je 

sprístupniť počítače všetkým žiakom, zabezpečiť školenie personálu pre prácu s počítačom 

a následné využívanie IKT na jednotlivých predmetoch. V priebehu školského roku sme 

využívali interaktívnu tabuľu a v ďalších ôsmych  učebniach sme priebežne využívali spätné 

projektory a premietacie plátna na projektové vyučovanie a prezentovanie prác žiakov. 

 

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

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

rok) 

 

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

         školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

 Pokračovať v realizácii školského vzdelávacieho programu v deviatom ročníku 

v nadväznosti na ukončené primárne vzdelávanie a prebiehajúci školský vzdelávací 

program v piatom, šiestom, siedmom a ôsmom ročníku. 

 

 Pripraviť prehodnotenie celého školského vzdelávacieho programu po jeho kompletnom 

realizovaní vo všetkých ročníkoch. 

 

 Venovať pozornosť úrovne rozvoja kľúčových kompetencií žiakov. 

 

 Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového 

prejavu, schopnosti argumentovať a prácu s informáciami. 

 

 Kompetencie získané vo vyučovaní informatickej výchovy a informatiky využiť aj 

v iných predmetoch a výsledky prác žiakov prezentovať formou projektov v týždni 

otvorenej školy. 

 

 V rámci ŠKD podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti, formovať kladný vzťah detí ku 

knihe a literatúre. 

 

 Skvalitniť prípravu na vyučovanie v ŠKD a zlepšiť prácu tvorivými a zaujímavými 

činnosťami v krúžkovej činnosti v rámci ŠKD 

 

 



Naďalej pracovať v jednotlivých triedach so žiakmi so ŠPECIFICKÝMI  PORUCHAMI  

UČENIA  A SPRÁVANIA.. 

 

Vyhodnotenie plnenia cieľov: 

 

V školskom roku 2012/2013 sme v poslednom deviatom ročníku po prvý krát postupovali 

podľa nového štátneho a školského vzdelávacieho programu. V programoch boli zohľadnené 

všetky požiadavky a skúsenosti z uplynulých rokov a aj úlohy navrhnuté MŠ v POP na školský 

rok 2012/2013. 

Na základe celého ukončeného procesu premeny pôvodných rámcových učebných plánov 

a k nim prislúchajúcim učebným osnovám na štátny a školský vzdelávací program sme mohli 

zhodnotiť zmeny, ktoré priniesla reforma vo vzdelávaní. Celá reforma nebola jednoduchá, ale aj 

napriek prvotným problémom najmä s učebnicami, sme veľmi dobre zvládli celý prechod cez 

reformu vzdelávania. Školský vzdelávací program sme si nastavili dobre a ani s pripravovanými 

novými zmenami by sme nemali mať problém. 

V jednotlivých predmetoch došlo k redukcii učiva, časť učiva sme si dali ako rozširujúce pre 

jednotlivé ročníky. Celú snahu pri učení sme zamerali na rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti 

učenia, riešenia problémov, komunikačných a prezentačných zručností, ale aj v oblasti 

sociálnych, personálnych, občianskych a pracovných návykov. 

Počas celého uplynulého školského roku sme vo vyučovacom procese využívali IKT takmer 

na všetkých predmetoch a v priebehu školského roku sa nám podarilo doplniť do ďalších tried 

spätné projektory. V rámci projektu štúdia cudzích jazykov a modernizácie vzdelávania na 

základných školách mali vyučujúce zapožičané notebooky a spätné projektory, ktoré všetky 

učiteľky prvého stupňa využívali na vyučovacích hodinách, čím obohacovali prácu detí počas 

výchovno-vzdelávacieho procesu o prácu s IKT a sprístupňovali nové poznatky najmä 

zobrazovaním dejov vo vesmíre, procesov v dennom živote, zvierat, rastlín, častí ľudského tela, 

interaktívnymi cvičeniami, ukážkami videí a pod.  Pri týchto činnostiach využívali nové 

poznatky, nové programy, webové stránky aj interaktívne testy. Pri vytváraní a využívaní 

uvedených pracovných činností sa aktívne podieľali aj samotní žiaci. Samotní žiaci počas celého 

školského roku pripravovali svoje projekty, ktoré nielen prezentovali, ale obhajovali aj svoje 

názory a postoje k danej problematike. Vyvrcholením celoročnej práce vyučujúcich a žiakov bol 

týždeň otvorenej školy, kde si žiaci sami prezentovali svoje práce, ktoré počas vyučovania alebo 

prípravy na vyučovací proces vytvorili.  

Talentovaní žiaci sa zúčastnili rôznych olympiád, súťaží a zápolení so svojimi spolužiakmi 

z iných škôl. 

Práca v ŠKD sa posunula dopredu. Príprava na vyučovanie sa vylepšila, pracovali viaceré 

krúžky a práce detí sa pravidelne obmieňali vo vestibule, kde si ich rodičia mohli pozrieť. V 

ŠKD sme preferovali rekreačnú činnosť a prípravu na vyučovanie. Boli vytvorené krúžky 

čitateľov, spolupráca s knižnicou na Bachovej ulici. 

  

Počas školského roku došlo k výmene školského psychológa, no aj napriek tomu, že práca 

bola na krátky čas prerušená, opäť sa rozbehla kompletná spolupráca so žiakmi a aj rodičmi. 

Výsledky spolupráce rodičov, žiakov a triednych učiteľov so školským špeciálnym pedagógom 

a školským psychológom sa prejavili v práci žiakov a ich výsledkoch vo vzdelávaní. 

 

o) Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 

 dobré výsledky 

- príprava žiakov na štúdium na stredné školy, vysoké percento úspešnosti prijatia 

žiakov na stredné školy a osemročné gymnáziá 

- množstvo úspešných riešiteľov rôznych vedomostných (najmä matematických) 

a výtvarných súťaží 

- spolupráca školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa s rodičmi 

- spolupráca s rodičmi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

- tvorba a realizácia vlastných projektov pre prácu na hodinách 

- tvorivá pracovná atmosféra 



- absolvovanie rôznych školení a možnosti ďalšieho vzdelávania pedagógov 

- využívanie počítačov pri zabezpečovaní informovanosti rodičov – internetová žiacka 

knižka, email, webová stránka 

- využívanie počítačov pri zabezpečovaní prác žiakov – tvorba projektov, ich 

odovzdávanie, informácie pre žiakov, vzájomná komunikácia učiteľ – žiak, 

využívanie interaktívnych testov a cvičení 

- spracovanie analýz výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov pomocou výpočtovej 

techniky 

- využívanie portálu Zborovňa, eAktovka na získavanie materiálov pre prácu so žiakmi, 

interaktívne cvičenia, Naučte viac, Alf 

- publikovanie učebných materiálov pe učiteľov a žiakov na portáli Zborovňa 

- zapájanie sa do aktivít mestskej časti Ružinov a republikových projektov 

 

 nedostatky vrátane návrhov opatrení 

- pokračovať v zefektívňovaní systému hodnotenia a sebahodnotenia žiakov 

v jednotlivých predmetoch vypracovaním podrobnej formy hodnotenia celkovej práce 

na hodinách a dôsledne realizovať na vyučovacích hodinách 

- znižovať počet neodborne vyučovaných predmetov vzdelávaním nekvalifikovaných 

pracovníkov 

- zlepšiť jazykové zručnosti žiakov vo vyučovaní cudzích jazykov aj pomocou nových 

foriem výučby a využívania IKT, udržať stabilizovaný stav personálu na výuku 

cudzích jazykov 

 

Problematické udržiavanie čistoty areálu školy, ktorý je vo veľmi zlom technickom stave 

a navyše nie je v správe školy ani našej mestskej časti. Je voľne prístupný verejnosti.  

 

II.  Ďalšie informácie o škole 

 

a) Psychohygienické podmienky 

 

 Priestorové podmienky pre žiakov, učiteľov a ŠKD sú dobré, naplnenosť tried je 

optimálna, umožňuje dobré pracovné podmienky. Kabinety jednotlivých predmetov sú funkčné. 

Odborné učebne spĺňajú podmienky pre moderný spôsob výučby. V triedach sa postupne 

dopĺňajú prvky modernej výučby využívaním IKT – počítače, spätné projektory. Hygienické 

podmienky v triedach sú dobré, postupne maľujeme jednotlivé triedy.  

Vo všetkých triedach aj hygienických zariadeniach sú namontované a plne funkčné hygienické 

pomôcky – toaletný papier, dávkovače na mydlo, utierky na ruky. 

V spolupráci so zriaďovateľom postupne rekonštruujeme a maľujeme aj hygienické zariadenia na 

jednotlivých poschodiach. V priebehu leta 2011 boli kompletne zrekonštruovali WC pre dievčatá 

a sprchy pri dievčenských šatniach v B – pavilóne. V roku 2012 boli zrekonštruované WC pre 

chlapcov a sprchy pri chlapčenských šatniach v B – pavilóne a WCna 3. Poschodí v A pavilóne. 

V jesenných mesiacoch boli vymenené v celej budove termostatické hlavice na radiátoroch 

a bolo urobené termostatické vyregulovanie obidvoch budov. 

 V uplynulom školskom roku z prostriedkov OZ pri ZŠ Borodáčova boli zakúpené nové lavice 

a stoličky pre všetkých žiakov školy. Škola má veľmi dobré materiálno-technické podmienky vo 

vzťahu k učebným plánom a učebným osnovám, má dostatok učebníc pre ročníky pracujúce 

podľa pôvodných starých učebných plánov, ale problémy s novými učebnicami.  

Uplatňovaním nového štátneho a školského vzdelávacieho programu máme vybavenie 

učebnicami slabšie, nakoľko vydávanie učebníc nie je v súlade s prebiehajúcou reformou 

štátneho a školského vzdelávacieho programu. Postupne ako prichádzajú učebnice do školy sú 

distribuované medzi žiakov a počas hodín sa s nimi pracuje. Pôvodné učebnice sú vymieňané za 

nové, ale používame aj staré, ktoré majú podstatne viac cvičení na upevňovanie učiva najmä 

v matematike a slovenskom jazyku a literatúre. 

Didaktická technika je funkčná, priebežne modernizovaná a aktívne využívaná na hodinách. 

V ôsmych klasických triedach sú počítače, spätné projektory a aktívne sa využívajú počas 



vyučovacích hodín. V priebehu školského roku sme aktívne pracovali aj pomocou interaktívnej 

tabule a vo všetkých triedach na prvom stupni sú bezprašné tabule, spätné projektory a počítače. 

Počas letných prázdnin v roku 2010 bola výmena okien a vchodových dverí na celej škole.  

 

b) Voľnočasové aktivity školy 

 

V popoludňajších hodinách sú v škole a v telocvični vytvorené podmienky pre nasledujúce 

krúžky:  

- Basketbalový     6. – 9. ročník 

- Futbalový  1. a 2. ročník 

- Matematický   3. ročník 

- Práca s počítačom   4. – 9. ročník 

- Cvič a rozvíjaj sa   1.- 9. ročník 

- Filmový fanúšik   8. - 9.ročník 

- Plavecký krúžok   1.- 5. ročník 

- Loptové hry   1.- 9. ročník 

- Kynologický krúžok  3.- 9. Ročník 

-  

Organizovanie okresného kola Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, zapožičané priestory 

pre MO 5.a6. ročník a MO 7.,8.,9.ročník. 

 

V rámci ŠKD sú deti zapojené do loptových hier, prípravky na futbal, navštevujú krúžky 

v Centre voľného času ESKO na Kulíškovej. 

 

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

 

V predchádzajúcom školskom roku OZ zakúpilo pre všetkých žiakov nové lavice a stoličky, čím 

veľmi zmodernizovali priestory školy. Na žiadosť niektorých rodičov boli zakúpené aj 

podsedáky na stoličky. 

Rešpektovanie oprávnených požiadaviek rodičov, pravidelná informovanosť rodičov 

prostredníctvom IZK a ŽK o vzdelávacích výsledkoch žiaka, o jeho správaní, o činnostiach a 

opatreniach vo výchove a na prevenciu proti užívaniu psychotropných a omamných látok 

Spolupráca s rodičmi pri voľbe povolania, v  kariérnom poradenstve, pri riešení problémov 

žiakov, absencii, pri predchádzaní patologických javov. 

Prezentácie výsledkov prác žiakov školy formou besiedok, vystúpení, násteniek a internetu, 

webovej stránky, projekty tried, týždeň otvorenej školy, dní otvorenej školy, ukážkové hodiny 

pre rodičov a budúcich prvákov. 

Spolupracovať s rodičmi pri hľadaní sponzorov, finančná pomoc prostredníctvom príspevkov 

z OZ, poskytovanie darčekov pri príležitosti Mikuláša, Dňa detí, pri zápise prvákov, pri 

školských kolách súťaží a odmeňovaní najlepších žiakov na konci školského roka za výborné 

študijné výsledky a reprezentáciu školy, imatrikulácia prvákov, rozlúčka s deviatakmi.. 

Realizácia plaveckého, lyžiarskeho výcviku, školy v prírode, rôznych zájazdov a exkurzií, pomoc 

rodičov pri ich organizovaní a zabezpečovaní dozoru pri žiakoch počas exkurzií a výletov. 

Prenájom telocvične na športové akcie, cvičenie pre ženy a verejnosť v Ružinove, využívanie 

priestorov školy ZUŠ na Exnárovej ulici v popoludňajších hodinách, prenájom priestorov pre 

akcie a súťaže poriadané OSMIJANKOM.. 

 

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

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 

Veľmi dobrý a pozitívne sa prejavujúci vzťah medzi školou a deťmi, resp. žiakmi. V prípade 

akýchkoľvek aj drobných problémov sme okamžite v kontakte so zákonným zástupcom a riešime 

vzniknutú situáciu. V prípade pretrvávajúcich problémov so žiakmi by sa problémy prejavili aj 

medzi školou a žiakmi alebo ich rodičmi. Snažíme sa týmto situáciám predchádzať a hľadať 

optimálne riešenie problémov.  



Spolupráca s ostatnými inštitúciami, najmä Cultus Ružinov, Mestskou knižnicou na Bachovej 

ulici, policajným zborom, čo sa odráža aj na vedomostnej úrovni a správaní sa detí hlavne 

v mimovyučovacom procese.  

Spolupráca so zriaďovateľom je dobrá, perspektívna. 

 

 

V pedagogickej rade prerokované dňa 29.08.2013 

 

Rade školy predložené dňa  05.09.2013 

 

Podpis predsedu rady školy Dana Kurčáková,  v.r. 

 

Schválené zriaďovateľom dňa 29.10.2013 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

 

Bratislava – Ružinov č. 370/XXII/2013 

 

V Bratislave dňa 15.8.2013 

 

 

 

         Ing. Ema Mílová, v.r. 

 

                                                       

                                                              

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



Príloha č. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri Základnej škole, 

Borodáčova ul.č.2, 821 03 Bratislava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rada školy pri Základnej škole,  Borodáčova ul.č.2, 821 03 Bratislava 

 

 

 

 

Rada školy pri ZŠ Borodáčova 2, Bratislava na svojom zasadnutí dňa 05.09.2013 

prerokovala Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava za školský rok 

2012/2013 a bez pripomienok ju vzala na vedomie. 
 

 

 

V Bratislave 05.09.2013 
                 

Dana Kurčáková, v.r. 

 predseda rady školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2:   
 

 

 

 

 

 

Základná škola Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozbor hospodárskej činnosti 
 
 

za rok 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Úvod: 
Základná škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
     Škola, ako výchovno-vzdelávacia ustanovizeň poskytuje základné vzdelanie v teritóriu pôsobnosti 
Miestneho úradu, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami 
vlastenectva, humanity a demokracie poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú 
a ekologickú výchovu žiakov. Umožňuje aj náboženskú a etickú výchovu. 
 
Počet tried v roku 2012 bol:          10 tried 
Počet žiakov  v roku 2012 bol:    173 žiakov 
 
Priestory školy sú čo do veľkosti vyhovujúce, čo do vybavenia v rámci finančných možností len čiastočne 
vyhovujú.  
 
 
Kapacitné priestory školy sú využívané na 100%. 
 

1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu: 
a) Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2012 pedag. 

zamestnancov                17,5 
asistent učiteľa (pedag.)                          0,4 
školský psychológ                                    0,6 
školský špec.pedagóg                              0,6 
nepedagog. zamestnancov                     8,6, 
ŠKD                                                         2,0 
ŠJ                                                            4,0 
Spolu                                                     33,7 
 

b) Tab. č. 3 
 
         
.      2.   Plnenie ukazovateľov rozpočtu  

a) Príjmy 
Príjmový rozpočet v roku 2012 sme naplnili vo výške 30.947,49€  
Z toho: príjmy za prenájom:                2.777,89€ (telocvičňa, triedy, byt  školníka,           
                                                                                               škol.bufet,jednorazové     
                                                                                                prenájmy) 
 
Poplatky za ŠKD:                                9.503,63 
Poplatky za stravné     :                       8.175,58 
Úroky                         :                               10,39  
Granty  (dary)            :                                 0 

                   Dobropisy:                                         10.480,- 
 

b) Výdavky 
V roku 2012 sme na výdavky čerpali  493.298,15   
-kapitálové výdavky:  12.287,32 / projekt.dokum. k vyregul.tepla 2880,- eur 
                                                      Vybavenie  ŠJ 9.407.32/ 
-bežné výdavky:         481.010,83 v tom: 
mzdy a odvody       :                       372.027,43 
 
642 hmotná núdza        :                            0 
630 bežná prevádzka    :                 106.607,83                                                                                                 
                                                                               
 
 
632 v tom: 
energie:                                                    54.389,06  el. energia 7.700,- 
                                                                                   plyn v ŠJ    1.588,95 
                                                                                   tepelná en.39.484,07 
                                                                                   vodné a st.   5.616,04 
  
631 cestovné náklady :                                  81,76 (MHD, prac.cesty) 
632 telefóny a internet :                             1.633,01 
633 materiál:                                              4.198,40 (kanc.potreby,čist.potreby,        
                                                                                                    odb.knihy,časopisy,noviny,         



                                                                                                    drobné učeb.pomôcky,mater. 
                                                                                                    na bežnú údržbu-žiarovky,                                                                                                                                          
                                                                                                    batérie,skrutky,tesnenia, 
                                                                                                    farby,tmely,prac.odevy-ŠJ)                                                                            
                 
 
635 údržba:                                                22.857,44(opravyv ŠJ,ZŠ,havárie,                                                                                       

                                                                          Maľovanie tried,výmena osvetlenia 
v triedach,oprava a údržba kopir.strojov,bežná údržba a opravy/                                                                                               

 
 
                                                                                                          
                                                                                                     
                  636 nájom za prenájom:                              2.952,83 (kopírky, rohože) 
                  za neplnenie:                                                       0 
                  asistent učiteľa:                                           1.620,- 
                  642                                                              2.375,57           
                         odstupné                                                  814,-     ZŠ                          
                         odchodné                                                 795,-      ZŠ  
                         PN                                                            766,57   ZŠ 
                  637 služby:                                                 20.495,33  
                         v tom:                                                   8.611,06  (revízie a kontroly, školenia,         
                                                                                                          poštovné, platby za          
                                                                                                                          aktualizácie PC programov,  

                                                                                                                  platby za domény, OLO,                 
                                                                                       deratizácia, ciachovanie váh, 
                                                                                                                          poistenia a iné)                         
                         stravovanie:                                          6.504,27    ZŠ    4.814,71                                                                                       
                                                                                                        ŠKD     514,21   
                                                                                                         ŠJ     1.175,35 
 
                         tvorba SF:                                             2.377,74    ZŠ      2.027,48 
                                                                                                        ŠKD       153,26 
                                                                                                        ŠJ          197,- 
                         OON:                                                     3.002,26    ZŠ     
                                                                                                           
 
 
                  vzdelávacie poukazy:                                 5.452,- 
                  v tom: 
                   mzdy a odvody ZŠ:                                   4.740,-  
                    
                   prevádzka ZŠ                                               712,- (vodné,tepel.en.,údržba VT) 
                         
           
 
 
Fondy a účty organizácie: 
 
1. Sociálny fond 
Počiatočný stav k 1.1.2012                 2.281,07 
 
Tvorba: povinný prídel                        2.377,74 
             Ostatné príjmy                            0 
 
Spolu:                                                 4.658,81 
 
Čerpanie spolu:                                  2.416,96 
-regenerácia prac.sily                              0 
-stravovanie                                        1.627,58 
-odm.pri prac.a živ.jubileu                      410,- 
-sociálna výpomoc                                  0 
-ostatné                                                 379,38 
 
Zostatok k 31.12.2012                       2.241,85 
 



 
 
Účty organizácie: 
Stav účtov organizácie k 31.12.2012 
 
1. Príjmový účet                         121,29 
2. Výdavkový účet                      254,50 
3. Depozitný účet                   52.496,67 
4. Mimorozpočtový účet              183,27 
5. Účet strediska ŠJ                 3.095,04 

 
 

Navršenie rozpočtu z príjmov tvorilo čiastku 3.293,02 €. Táto suma bola použitá na úhradu  energií.  
 
 
 

3. Neproduktívne náklady sme nemali. 
4. Záväzky a pohľadávky – 0 

 
 
Záver: 
 
Pri čerpaní finančných prostriedkov v roku 2012 sme zachovávali hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť. 
Pridelené finančné prostriedky boli použité len na nevyhnutný chod školy a najnutnejšie opravy. 
 
 
Vypracovala: Mária Jakubková 
 
 
                                                                                        Ing. Ema Mílová 
                                                                                         riaditeľka školy 
 
 
 
Príloha: 
 
Tabuľky: 1,2,3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Právny subjekt 
IČO: 031780784 
Názov:Základná škola 
Sídlo: Borodáčova 2, 821 03 Bratislava-Ružinov 
Okres: Bratislava II 
Kraj: bratislavský 
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