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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2016/2017
I.
a)

Základné údaje o škole

Názov školy
Adresa školy
Telefónne číslo
Faxové číslo
Internetová adresa školy
Elektronická adresa školy
Zriaďovateľ

Základná škola
Vrútocká 58
43 293 722, 43425235
43 293 722
www.zsvrutocka.sk
zsvrutocka@pobox.sk
Mestská časť Bratislava – Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava

Vedúci zamestnanci školy
Funkcia
Riaditeľ školy
Zástupca riaditeľa pre I. st. ZŠ
Zástupca riaditeľa pre II. st. ZŠ
Vedúca školského klubu detí
Vedúca školskej jedálne

Meno a priezvisko
RNDr. Darina Bezáková
Mgr. Janka Santerová
Mgr. Edita Zlievská
Veronika Šarmírová

Údaje o rade školy
Termín ustanovenia rady školy
Predseda rady školy
Podpredseda rady školy
Zapisovateľ
Členovia

26. 9. 2016

Zvolený / delegovaný za

Ing. Anna Valková
Mgr. Iveta Viglašová
Ing. Ivana Šišoláková
Doc.RNDr. Bednárik
PaedDr. Marčeková
Martina Zvolenská
Mgr. Jana Širková
Ing. Peter Turlík
Mgr. Igor Adamec

nepedagogický zamest. školy
pedagogický zam. školy
pedagogický zamestnanec školy
rodič
rodič
rodič
rodič
poslanec miestneho zastupiteľ.
poslanec miestneho zastupiteľ.
posl.miestneho zastupiteľstvazástupca starostu
poslanec miestneho zastupiteľ.

MVDr.Marián Gajdoš

Počet zasadnutí v školskom roku

–––

Meno a priezvisko

Ing.Vladimír Sloboda
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Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy
Názov
Predmetová komisia prírodoved. predmetov
Predmetová komisia humanitných predmetov
Metodické združenie 1. stupňa
Metodické združenie ŠKD
Občianske združenie a Rada rodičov
Predmetová komisia výchovných predmetov

Meno vedúceho
PaedDr. Marta Balážová
PaedDr. Milada Provazníková
Mgr. Alena Boledovičová
Mgr. Sidónia Vöröšová
Ing. Vanda Bednáriková, Mgr. Jana Širková
Mgr. Helena Skovajsová

b) Údaje o počte žiakov (fyzický stav)
Ročník

Počet tried

Počet žiakov Z toho začlenení
k 15. 9.2016

Počet žiakov
k 31. 8. 2017

Z toho začlenení

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

39
41
36
36
42
43
38
30
30
335

40
40
36
37
42
41
36
30
30
332

1
0
1
3
7
4
6
4
7
33

0
0
0
3
5
4
7
4
7
30

Údaje o školskom klube detí
Počet
oddelení
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c)

Počet žiakov k 15.9.2016

Počet žiakov k 31.8.2017

120

119

Priemerná
dochádzka
119

Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy
Celkový počet zapísaných (apríl)
Počet odkladov povinnej školskej dochádzky

105
19

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy
Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnáziá
Počet prihlásených
Počet prijatých

11
7

3

Žiaci 8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá)
Počet prihlásených
Počet prijatých

1
1

Žiaci 9. ročníka
Gymnáziá
Počet prijatých
Stredné odborné školy Počet prijatých
Konzervatórium
Počet prijatých

6
23
0

d) ––––––––––––––––––––
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov
SJL
Ø
pred- 1,43
metov

ANJ

NEJ

MAT

1,2

-

1,41

Školským vzdelávacím programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces o nasledovné predmety
v rámci voliteľných hodín:
Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku

II. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov
SJL
Ø
pred- 2,43
metov

ANJ

NEJ

MAT

2,4

2,0

2,7

Školským vzdelávacím programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces o nasledovné predmety
v rámci voliteľných hodín:
Nemecký jazyk v 5., 6., ročníku
Cvičenia zo slovenského jazyka v 9. ročníku
Cvičenia z matematiky v 9. ročníku
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Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný predmet
Etická výchova
1. stupeň 78
2. stupeň 129
Spolu
207

Náboženská výchova
75
50
125

Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy
Počet žiakov,
ktorí písali

28

Matematika
% úspešnosti

63,2

Matematika
Slovenský jazyk
- priemerná
% úspešnosti
percentuálna
úspešnosť v SR
56,4
58,1

Slovenský jazyk
-priemerná
percentuálna
úspešnosť v SR
61,2

2.
-

6.
3
1
2

7.
2
2

8.
-

9.
1
-

5.
6.
3285 4135
16
144
0
2

7.
4627
475
2

8.
3197
70
1

9.
4179
146
0

Správanie – znížená známka
Ročník
Počet žiakov so stupňom 2
Počet žiakov so stupňom 3
Počet žiakov so stupňom 4

1.
-

3.

4.

-

-

3.
2244
0
0

4.
1911
0
0

5.
2
-

Dochádzka – sumár za celý školský rok
Ročník
Vymeškané hodiny spolu
Neospravedlnené hodiny
Žiaci s počtom
neospravedlnených hodín
viac ako 15

1.
2.
2444 2726
19
0
1
0

Vymeškané hodiny spolu
Neospravedlnené hodiny spolu

I. stupeň
9325
19

II. stupeň
19 423
751

Spolu
28748
770

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

Názov súťaže / predmetovej olympiády
KK Biologická olympiáda –kategória E
KK Biologická olympiáda- kategória E
OK Biologická olympiáda- kategória E
OK Biologická olympiáda- kategória E

Meno a priezvisko žiaka
Adela Ďurmeková
Ingrid Valková
Adela Ďurmeková
Ingrid Valková

Ročník
6.
6.
6.
6.
5

OK Biologická olympiáda –kategória C
OK Dejepisná olympiáda
OK Dejepisná olympiáda
OK Dejepisná olympiáda
OK Dejepisná olympiáda
Ružinovská liga vo vybíjanej
Liga RŠK florbal

Lea Komanderová
Marko Levčík
Wilam Rim
Viktória Fuleová
Patrik Hubka
Mladšie žiačky
Mladší žiaci

9.
7.
6.
6.
8.
5.-7.
5.-6.

Ďalšie úspechy:
OK Chemická olympiáda – úspešní riešitelia –Lea Komanderová, Hana Sláviková, Marek
Šimun- 9. roč.
OK Biologická olympiáda – úspešní riešitelia- Marek Šimun - 9. r., Marko Levčík, Marek
Ambra- 7. roč.
Celoštátne kolo biolog.olympiáda- úspešná riešiteľka- Adela Ďurmeková- 6. roč.
KK Dejepisná olympiáda – úspešný riešiteľ- Marko Levčík – 7. roč.
OK Matemat. olympiáda – úspešní riešitelia:ŠimonVlnieška– 5. roč.,Lea Komanderová-9.roč.
Turnaj O pohár Trnávky – atletika-1. stupeň -2. miesto
futbal- mladší žiaci - 2. stupeň- 3. miesto
Celoštátna on-line súťaž z informatiky- úspešní riešitelia- 7 žiakov- 8., 9., roč.
Liga RŠK florbal - starší žiaci- 4. m.
Ružinovský idol- Hana Haulíková 2. st.-3. m.
Turnaj vo vybíjanej – 4. m. – 3.- 4. ročník

f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy
I. stupeň základnej školy
Ročník Trieda Učebný plán
1.
I .A
ŠkVP-ISCED 1
I. B
ŠkVP-ISCED 1
2.
II. A
ŠkVP-ISCED 1
II. B
ŠkVP-ISCED 1
3.
III. A ŠkVP-ISCED 1
III. B ŠkVP-ISCED 1
4.
IV. A ŠkVP-ISCED 1
IV. B ŠkVP-ISCED 1

Cudzie jazyky, ktoré učíme
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
ANJ
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II. stupeň základnej školy
Ročník
5.
6.
7.
8.
9.

Trieda
V. A
V. B
VI. A
VI. B
VII. A
VII.B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B

Učebný plán
ŠkVP- ISCED 2
ŠkVP- ISCED 2
ŠkVP- ISCED 2
ŠkVP- ISCED 2
ŠkVP- ISCED 2
ŠkVP- ISCED 2
ŠkVP- ISCED 2
ŠkVP- ISCED 2
ŠkVP- ISCED 2
ŠkVP- ISCED 2

Cudzie jazyky, ktoré učíme
ANJ, NEJ
ANJ, NEJ
ANJ, NEJ
ANJ, NEJ
ANJ, NEJ
ANJ, NEJ
ANJ, NEJ
ANJ, NEJ
ANJ, NEJ/RUJ
ANJ, NEJ/RUJ

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku dňu
koncoročnej klasifikácie
Pedagogickí zamestnanci

Pedagogickí
zamestnanci
školy
Odborní
zamestnanci
školy
Spolu

Z toho
Z toho
Z toho
začínajúci ped. samostatní ped. zamestnanci
zamestnanci
zamestnanci
s I. atestáciou

Z toho
zamestnanci
s II. atestáciou

0

15

12

1

0

1

1

0

0

16

13

1

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov
Predmet
Technika, Svet práce

Hudobná výchova
Anglický jazyk
Informatika
Etická výchova

Počet neodborne
vyučujúcich učiteľov
2
1
1
1
1

Dôvod neodborného
vyučovania
doplnenie úväzku
doplnenie úväzku
doplnenie úväzku
doplnenie úväzku
doplnenie úväzku
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom roku
Forma vzdelávania
Adaptačné
Inovačné funkčné
Prípravné atestačné
Aktualizačné
Inovačné

Počet vzdelávajúcich sa
0
0
0
3
5

i ) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Aktivity organizované školou
1. Kult. program k privítaniu prvákov pri otvorení škol. roka - 1. st.
2. Návšteva Bibiana- 1. st. - Okohra
3. Týždeň zdravej výživy - nátierkový deň + rozhlas relácia- 1. a 2. st.
4. Deň jablka + deň ovocia a zeleniny- 1. a 2. st.
5. Vianočný výchovný koncert- 1.st.
6. Mikulášsky večierok pri čaji – 1.st.
7. Návšteva miestnej knižnice v Trnávke – 1. st.- 17x
8. Fašiangový karneval žiakov 2. st. a pasovanie piatakov na 2. st.
9. Vianočný bazár a workshop -1. st. aj s deťmi z Detského domova Sereď
10. Marec- mesiac knihy – výstavka kníh, spojená s predajom- 1. st.
11. Škola v prírode - 1.st.
12. Vianočné besiedky - 1. st.
13. Vianočný program pre Klub dôchodcov v Trnávke -1. st.
14. Výlet zamestnancov na záver školského roka- Rakúsko
15. Písanie školskej kroniky
16. Deň otvorených dverí v ZŠ
17. Stretnutie vedenia ZŠ s rodičmi MŠ
18. Ukážkové hodiny pre MŠ Piesočná a Rádiová – 1. st.-2x
19. Účelové ( branné ) cvičenie –teória a prax- 2x za rok- 2. st.
20. Didaktické hry- 1. st.
21. Lyžiarsky výcvik - 2. st.
22. Plavecký výcvik – 1. st.
23. Športové vianočné zápolenie v telocvični- tenisový krúžok- 1. st.
24. Deň narcisov- pre Ligu proti rakovine -1. a 2. st. a zamestnanci
25. Plánované aktivity školy od CPPPaP – 1. a 2.st.-5x
26. Fotografovanie tried a učiteľov
27. Doučovanie anglického jazyka – Súkromná jazyková škola Class -1. a 2. st.
28. Prezentácia krúžkov SZUŠ Art Pegas –akadémia pre rodičov- 1.a 2. st.
29. Program a výzdoba školy k zápisu do 1. roč. – 1. st.
30. Aktivity v rámci krúžkov na vzdelávacie poukazy- 1.st. a 2. st.
31. Zber opotrebovaných monočlánkov -1. a 2. st. v rámci ENV
32. Filmové predstavenie – kino Polus -1.st. a 2. st.
33. Posedenie zamestnancov Ku Dňu učiteľov
34. Návšteva knižnice –Ružinov – 1. st.- 10x
35. Divadelné predstavenie – ŠKD- 1.st.
36. Testy prof. orientácie a voľby povolania- 2. st.
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37. Vyhodnotenie testov prof. orientácie - spolupráca s Paneurópskou VŠ – 2.st.
38. Bábkové divadlo- 1.st.
39. Čitateľský maratón – knižnica Trnávka- 1.st.
40. Dramatické čítanie – Osmijankove rozprávky– 2x -1.st.
41. Medzinárodný deň šk. knižníc – aktivita s MŠ – 1.st. „Čítajme spolu“
42. Beseda so spisovateľom- Martin Daniš – 1.st.
43. Peru, Planéta Zem- aktivita – 2.st.
44. Divadelné predstavenie – Čert a káča - 1.st.+ MŠ
45. Prednáška „Prevencia a riziká sex. života“ – 2.st.
46. Výchovný koncert – 2.st.
47. Výchovný koncert –1. a 2. st.
48. Program pre matky pre Klub seniorov v Trnávke- Deň matiek- 1.st.
49. Stretnutie zástupcov detských parlamentov v CVČ Kulíšková -3x -2. st.
50. Zasadnutie žiackeho parlamentu v škole- 2. st.- 3x
51. Červený kríž- prvá pomoc- ukážky – 2.st.
52. Viem, čo zjem – projekt, aktivity – 2.st.
53. Burza kníh – 2. st.
54. Vianočné IKEBANY- 2. st.
55. Beseda s olympionikmi K4 -1st., 2 st.
56. Interaktívne hry v ŠKD- 1. st.
57. Vydávanie školského časopisu –Vrútockáčik – 2. st.
58. Etika v počítačovej komunikácii – 2. st.
59. Karneval- ŠKD – 1. st.
60. Medovníkový domček- divadlo – 1. st.
61. Beseda - extrémizmus- 2. st.
62. Zlaté Piesky BA –kajakovanie-2.st.
63. Deti čítajú deťom- projekt s MŠ Piesočná - 1. st.
64. Čítanie ž. 1. st.s piatakmi – 1. st.
65. Grilovačka s rodičmi v areáli školy– 1.st.
Súťaže:
66. Triedne a školské kolá recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – 1. a 2. st.
67. Školské kolá v Pytagoriáde- 1. a 2. st.
68. Školské kolá v matematickej olympiáde- 1. a 2. st.
69. Školské kolo v chemickej olympiáde -2. st.
70. Školské kolo v biologickej olympiáde – 2. st.
71. Školské kolo v dejepisnej olympiáde – 2. st.
72. Súťaž v zbere papiera, súťaž v čistote tried, šatní -1. a 2. st.
73. Informatická súťaž- Bobríci – 1. st.
74. Informatická súťaž- i-Bobor – 1. a 2. st.
75. Súťaž ružinovských škôl- Atletika „O pohár Trnávky“ – 1. st.
76. Súťaž ružinovských škôl -Futbal „ O pohár Trnávky“ – 2. st.
77. Turnaj vo vybíjanej -1.st
78. Majstrovstvá ZŠ Vrútocká vo futbale- 2. st.
79. Basketbalový turnaj -2 st.
80. Súťaž –Vševedko – 1. st.
81. Športové súťaže s deťmi MŠ Piesočná – 1. st.
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Aktivity, súťaže, do ktorých sa škola zapojila
1. Technika hrou – 1.st. ZŠ Karloveská
2. DOD v CPPPaP – 1. a 2. st.
3. KOMPARO –dobrovoľné skúšobné testovanie žiakov -1.st.
4. Aktivity CPPPaP – 1. a 2. st. – 8 x
5. Oslava Dňa učiteľov –DK Ružinov - oceňovanie pedagógov
6. Športové podujatie – Play off – basketbal žien – hala Pasienky- 2. st.
7. Mestský parlament mladých – zasadnutie- 2. st.
8. Praktická príprava žiakov na CHO – SOŠ chemická - 4x -2.st.
9. Projekt- Naše mesto -Nadácia Pontis –dobrovoľná brigáda v areáli školy
10. DOD v SOŠ chemickej Vlčie hrdlo -2.st.
11. Literárno –čitateľská súťaž– Rozprávka v komikse -1. st.
12. Projekt Póla radí deťom – 1. st.
13. Návšteva Ekotopfilm -1.st.
14. Prednáška - Etika v počítačovej komunikácii – 2.st.
15. Ruža Ružinova – výtvarná súťaž- 2. st.
16. Workshop Galaxy /Polus city/- 2.st.
17. Červené stužky – aktivity so žiakmi – futbal.turnaj- 1. a 2. st.
18. Medzinárodný deň školských knižníc – 1. a 2. st.
19. Tvorivé dielne – výroba vianočných ozdôb- 1. st.
20. Návšteva knižnice- Ľudové tradície – 1. st.
21. Prezentácia ľudovej tvorby- Duša fujary – 1. st.
22. Deň ZEME- projekt- Zisťovanie kvality ovzdušia – 2. st.
23. Čítame si- knižnica Trnávka – 1. st.
24. Zábavná angličtina – DK Ružinov –Jazyk.škola Class- 1. st.
Vzdelávanie, školenia, semináre:
25. Aktívy výchovného poradcu- 4 x
26. Aktualizačné vzdelávanie
27. Inovačné vzdelávanie
28. Prezentácia DATAKABINET – ped. zam.
29. BOZ pre zamestnancov školy
30. Vykonanie atestácie – 2x
31. CPPPaP- stretnutia koordinátorov drog. prevencie- 2x
32. Semináre školských psychológov v CPPPaP- Drieňová
33. Semináre školských špec. pedagógov v CPPPaP- Drieňová
34. Metodicý seminár pre uč. ANJ – 2. st.
35. Matemat. seminár- Matemat. súťaže cez internet- 2.st.
36. Zasadnutie ZO OZ – 2x
37. Stretnutie koordinátorov – Deň narcisov – 1.st.
38. Metodický seminár ANJ- 2.st.-2x
39. Elektronická schránka - seminár
40. Konferencia Učiace sa Slovensko
41. Seminár ku dňu narcisov
42. Seminár Expolpedagogika -fyzika
43. Seminár Expolpedagogika-chémia
44. Seminár Expolpedagogika- biológia
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45. Metodické inšpirácie vo vyučovaní dejepisu- 2. st.
46. Školenie k projektu „Viem čo zjem „ – 2.st.
47. Konferencia –školské knižnice- 2. st.
48. Seminár na SOŠCH- prezentácia aktivít- 2. st.
49. Aktív zdravotníkov – SČK
Súťaže:
50. OK Hviezdoslavov Kubín- 1. a 2. st.
51. OK v Pytagoriáde pre 1. a 2. st.
52. OK biologická olympiáda , kategórie C, D – 2. st.
53. KK biologická olympiáda , kategórie C, D – 2. st.
54. Celoštátne kolo biologická olympiáda , kategórie C, – 2. st.
55. Turnaj vo vybíjanej – 1.st.
56. Klokan – mat. súťaž – 1. st.
57. Futbal – ml. žiaci – 1.st.
58. Návraty poézie A. Sládkoviča- recitačná súťaž mesta Bratislavy – 1. st.
59. Ružinovská florbalová liga chlapcov- 2- st.
60. Atletická súťaž -1. a 2. st.- hala Elán
61. Atletická súťaž – Majster Ružinova – 2.st.
62. Talentová súťaž: Ružinovský idol – 1. a 2. st.
63. OK chemickej olympiády- 2. st.
64. OK dejepisnej olympiády – 2. st.
65. Ružinovská športová liga- futbal ml. a st. žiaci – 2.st.
66. Obvodné kolo biologickej olympiády kat.E.
67. Celoslovenská matematická súťaž- Maksík- 1. a 2. st.
68. Cezpoľný beh –Štrkovec – 2. st.
69. Turnaj vo florbale -RŠL- 2. st.
70. MO vo vybíjanej - st. ž. -2.st. -2x
71. OK matematickej olympiády- 2. st.
72. Majstrovstvá okresu /MO/ vo futbale- Majster Ružinova - mladší a starší žiaci-2. st.
73. Majstrovstvá okresu /MO/ vo florbale-2.st.
74. Súťaž v basketbale – hala Pasienky – 2. st.
Exkurzie:
75. Výstava – Cosmos – Incheba – 1.st.
76. Výstava Incheba – Kozmonautika – 2.st.
77. Exkurzia -Smolenice – Včelco – 2.st.
78. Výstava Incheba – Vesmír – 2.st.
79. Exkurzia Viedeň – Schmetterlingen – 2.st.
80. Exkurzia OLO – Vlčie hrdlo – 2.st.- 2x
81. Exkurzia – Carnuntum – Rakúsko – 2.st.
82. Exkurzia – hrad Beckov – 2.st.
83. Exkurzia – Bory MALL detské mestečko povolaní – 1.st.
84. Výlet Jelka, Hamuliakovo – 1.st.
85. Výlet Banská Štiavnica – 2.st.
86. Výlet Piešťany – 2.st.
87. Výlet Smolenice – 1.st.
88. Výlet Bojnice – 1.st.
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89. Výlet Železná studnička – 1.st.
90. Výlet Štrkovec, Kuchajda – 1.st.
91. Opekačka s rodičmi – 1.st.
92. Hamuliakovo – cyklotúra – 2.st.
93. Výlet Červený kameň – 2.st.
94. Opekačka – Železná studnička – 2.st.
95. Výlet Vrakunský lesík- 2. st.

j) Projekty, do ktorých je škola zapojená
Termín začatia Termín
realizácie
ukončenia
realizácie
Zdravá škola/Liga proti rakov/ MZ SR a MŠVVaŠ SR
priebežne celý školský rok
Kým nie je neskoro
CPPPaP Drieňová
priebežne celý školský rok
Zbierame baterky
OZ Strom života
priebežne celý školský rok
Viem, čo zjem
Neuropea, Nestlé kids, BA priebežne celý školský rok
Spolupráca so SOŠCH BA
SOŠCH, Vlčie hrdlo BA
priebežne celý školský rok
Mliečny program RAJO
MZ SR a MŠVVaŠ SR
priebežne celý školský rok
1. polrok
1. polrok
Aktívne globálne školy
OZ Človek v ohrození
Spolupráca s PAN VŠ BA
Paneurópska VŠ, psychol.f priebežne celý školský rok
Metóda CLILMŠVVaŠ SR
priebežne celý školský rok
Póla radí deťom
KR PZ Bratislava
priebežne celý školský rok
Žiacky parlament
CVČ a Magistrát BA
priebežne celý školský rok
Čítanie s Osmijankom
MŠVVaŠ SR
priebežne celý školský rok
Názov projektu

Kto projekt vyhlásil

k) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI
V školskom roku 2016/2017 bola v škole vykonaná ŠŠI na tému: Úroveň dosiahnutých kompetencií
v oblasti čitateľskej gramotnosti – testovanie žiakov 9. ročníka.
Závery: Žiaci 9. ročníka dosiahli v teste lepšie výsledky v časti vyhľadávanie explicitných informácií,
horšie výsledky v časti vyhľadávanie implicitných informácií a v časti integrácia a interpretácia
myšlienok ako bol národný priemer v SR.

l)

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

1/ Priestorové podmienky školy
Priestorové podmienky školy plne vyhovujú každodennej prevádzke výchovno-vzdelávacieho procesu.
Budova školy je dostatočne veľká, triedy sú svetlé, čisté, priestranné, vyhovujúce psychohygienickým
potrebám žiakov /nové plastové okná, žalúzie, umývadlo, odpadkový kôš/. Sociálne zariadenia na
všetkých 4 poschodiach sú zrekonštruované a tiež sprchy, sociálne zariadenia a šatne pri telocvični. Vo
všetkých soc. zariadeniach tečie teplá a studená voda. V škole využívame 17 tried, telocvičňu, knižnicu
učiteľskú a žiacku, 2 PC učebne, spoločenskú miestnosť, sklad učebníc, archív. Vyučujúci využívajú 1
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zborovňu a 9 kabinetov. Trom triedam momentálne chýba vlastná šatňa, majú ju spojenú s paralelnou
triedou ročníka. /Počet tried sa každý rok môže meniť/. Ďalej využívame 3 kancelárie vedenia školy,
kabinety školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa, kanceláriu asistentky a personalistky.

2/ Materiálno-technické podmienky školy
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

z fondu rodičovského združenia /RZ/ -OZ Trnávka sa vymenili všetky nefunkčné osvetlenia
v priestoroch školy
dostatočné množstvo výpočtovej techniky /25 žiackych PC, 12 PC v administratíve
a v kabinetoch, 10 notebookov, 2 interaktívne tabule, 15 dataprojektorov, 14 tlačiarní/, ktorá je
priebežne dopĺňaná a modernizovaná, internet vo všetkých priestoroch školy
dostatočné množstvo kancelárskej techniky a audio a video techniky – ako učebné pomôcky pre
žiakov
zabezpečovacie signalizačné zariadenie školy, videovrátniky v ŠKD
chýbajú odborné učebne – využívajú sa ako kmeňové triedy
vybavenosť nábytkom v niektorých triedach je nedostatočná, v dvoch triedach je nový nábytok, v
kabinetoch a kanceláriách je dostatok nábytku, avšak tento je starý a opotrebovaný; modernizácia
je finančne nákladná a z rozpočtových zdrojov nie je možná; finančné prostriedky z prenájmov sa
zatiaľ čiastočne – minimálne využívajú na dôležitejšie rekonštrukčné práce, ale v budúcnosti
počítame aj s touto možnosťou modernizácie
vybavenosť učebnými pomôckami je dostačujúca, zastarané pomôcky sa postupne vymieňajú za
modernejšie
zabudované 2 hádzanárske brány a 1 basketbalová konštrukcia na školskom ihrisku
moderné multifunkčné ihrisko, tartanová bežecká dráha, nové pieskové doskočisko,
upravený areál školy
drevený altánok v záhrade školského klubu detí, nové oplotenie záhrady ŠKD
výmena dverí vo všetkých triedach a kabinetoch

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

V materiálno- technickom zabezpečení:
1.Postupná výmena dverí v triedach - splnené
2.Získanie väčšieho počtu fin. prostriedkov na účet OZ – rovnaké množstvo
3.Vymaľovanie 2 tried z fondu OZ – splnené
4.Získanie fin. prostriedkov z podaného projektu MŠVVaŠ cez zriaďovateľa –
rekonštrukcia telocvične- splnené
5.Získanie fin. prostriedkov z prenájmov – splnené
6.Získanie dobrovoľníkov pre potreby úpravy školského areálu z projektu Naše mestosplnené
7.Získanie nábytku na zariadenie školských priestorov a tried - splnené
8.Maľovanie kovového plota okolo školy- splnené
9. Dokúpenie opotrebovaného inventáru školskej jedálne a kuchyne, maľovanie kuchyne
- splnené
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10. Zakúpenie pomôcok zo zdrojov OZ pre vyučovanie - výukového softvéru pre všetky
predmety z firmy Datakabinet- splnené
11. Nákup CD prehrávačov pre výučbu jazykov – splnené
12. Výmena nefunkčných svetiel vo všetkých triedach – splnené
13. Postupná výmena nefunkčného telocvičného náradia – splnené
14. Rekonštrukcia žiackej knižnice za účelom ďalšej triedy na prechodné obdobie –
splnené
15. Odstránenie havarijných stavov kanalizácie okolo budovy školy- čiastočne splnené
16. Zakúpenie nového školského rozhlasu - nesplnené
17. Rekonštrukcia- sanácia suterénu –pomocou zriaďovateľa - splnené
18. Rekonštrukcia zborovne – nesplnené
19. Výrub poškodených a starých stromov v školskej záhrade a náhradná výsadba -15
nových mladých stromov - splnené
20. Rekonštrukcia betónového chodníka v areáli školy- nesplnené
21. Rekonštrukcia kanalizačného potrubia vo vonkajšom areáli školy - splnené
22. Odstránenie havarijného stavu- zatekania poškodeného vodovod. potrubia v kúpelni pri
telocvični- splnené
23. Rekonštrukcia vetracích šácht v 2 triedach na 2. poschodí - splnené
Vo výchovno-vyučovacom procese:
1. Získanie väčšieho počtu žiakov do školy – nesplnené
2. Získanie väčšieho počtu stravníkov ŠJ – nesplnené / zvýšenie poplatkov za stravu/
3. Získanie dobrých výsledkov Testovania žiakov 9. roč. zo SJL a MAT / na úrovni slov. priemeru
/vzhľadom na intelektové schopnosti žiakov – nesplnené
4. Získanie dobrých výsledkov Testovania žiakov 5. roč. zo SJL a MAT / na úrovni slov. priemeru
/vzhľadom na intelektové schopnosti žiakov – splnené
5. Získanie popredného umiestnenia v súťažiach a olympiádach - splnené
6. Zabezpečenie prevádzky školy bez sťažností a závažných úrazov – splnené
7. Zníženie ospravedlnenej a neospravedlnenej absencie žiakov oproti minulému šk. roku- splnené
8. Zlepšenie celkového prospechu žiakov oproti minulému šk. roku- nesplnené/ na úrovni min. roku/
9. Spolupráca s mnohými organizáciami, podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní- splnené
10. Spolupráca s KOOZ- splnené
11. Dodržanie motta školy: Nadaných žiakov vyzdvihnúť, nepriebojných povzbudiť a žiakov so
špecifickými poruchami učenia začleniť- splnené
12. Zachovanie počtu projektov, do ktorých je škola zapojená- splnené
13. Zúčastňovanie sa väčšieho množstva súťaží –na rovnakej úrovni- nesplnené
14. Umožnenie ďalšieho vzdelávania pedagógov pre ich kariérny rast – splnené
15. Zníženie počtu žiakov so zníženou známkou zo správania –splnené
16. Zníženie počtu žiakov opakujúcich ročník – splnené
17. Zvýšenie počtu žiakov v školskom klube detí – nesplnené / zvýšenie poplatkov za pobyt žiakov
v ŠKD/
18. Začlenenie problémových žiakov 1. stupňa do školskej integrácie - splnené
19. Implementovanie alternatívneho spôsobu vyučovania do výchovno-vzdelávacieho procesu (
využívanie CD- PC, interaktívne tabule )- čiastočne splnené
20. Zviditelňovanie školy pomocou médií, web. stránky, spoluprácou s obč. verejnosťou- splnené
21. Trvajúca spolupráca so SZUŠ Art Pegas a SZUŠ Ružová dolina a Klubom karate, Súkromnou jazyk.
školou CLASS v mimovyučovacej krúžkovej oblasti – splnené
22. Trvajúca spolupráca s Ružinovskou tenisovou akadémiou na projekte Škola otvorená športu –splnené
23. Implementácia metódy CLIL do vyučovania dejepisu v 6. ročníku- splnené
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o ) Oblasti, v ktorých škola dosahuje :
•

dobré výsledky

1. výtvarné súťaže
2. zavedenie nových predmetov v ŠkVP: Cvičenia zo slovenského jazyka a matematiky v 9. roč.
3. zavedenie povinného predmetu v ŠkVP - anglický jazyk v 1. a 2. ročníku v počte 2 hod. týždenne
v rámci voliteľných hodín
4. zavedenie povinného druhého cudzieho jazyka –nemeckého v 5. a 6. roč. v počte 2 hod./týž.- v rámci
voliteľných hodín
5. olympiády a postupové súťaže v okresnom a krajskom kole
6. environmentálne a humanitné súťaže a projekty
7. práca s integrovanými žiakmi
8. počet aktivít a súťaží, do ktorých sa škola zapojila, alebo ktoré organizovala /cca 180/za rok
• nedostatky vrátane návrhov opatrení

1. vyššia absencia žiakov zo sociálne menej podnetného prostredia- opatrenie: pravidelná evidencia a
vykazovanie absencie na MÚ- referátu školstva a soc. politiky, spolupráca s UPSVaR- om, pozývanie
rodičov a pohovor s nimi
2. priemerný prospech žiakov školy, okrem známok z výchovných predmetov, spôsobený väčším
počtom detí rodičov so stredoškolským a základným vzdelaním – opatrenie: individuálny prístup zo
strany pedagog. zamestnancov
3. menší počet žiakov intelektovo nadaných
4. väčší počet individuálne integrovaných žiakov /33 /- opatrenie: systematická práca škols. špec.
pedag. a škols. psychológa + individuálny prístup učiteľov v spolupráci s CPPPaP a ŠPP
5. slabšia účasť rodičov na rodičovských združeniach v niektorých triedach, vyplývajúca
z predchádzajúcich bodov- opatrenie: úzka spolupráca s Radou rodičov a Radou
školy, zapájanie rodičov do školských aktivít
p)

–––––––––––

II. Ďalšie informácie o škole
a) Psychohygienické podmienky
1. Dodržiavanie pitného režimu prostredníctvom mliečneho programu RAJO, nápojových
automatov, školského bufetu
2. Dodržiavanie desiatovej prestávky a veľkej prestávky pre zdravý pohyb detí
3. Dodržiavanie BOZP, organizačného a pracovného poriadku
4. Rozvrh hodín žiakov a pedagógov spĺňa psychohygienické podmienky
5. Popoludňajšie vyučovanie obmedzené iba na 1 vyuč. hodinu – výchovné predmety
6. Každý rok sa uskutoční škola v prírode, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, zahraničný zájazd
7. Poskytujeme služby škol. špec. pedagóga, šk. psychológa a výchovného a kariérového poradcu
žiakom a rodičom
8. Zrekonštruované všetky soc. zariadenia
9. Kabinety na prípravu a oddych ped. zamestnancov
10. Veľký areál školy - zdravý pohyb žiakov-2 hádzanárske bránky a 1 basketbalový kôš
11. Nové oplotené multifunkčné ihrisko s tartanovým povrchom, tartanová bežecká dráha, bežecká
dráha pre skok do diaľky a nové pieskové doskočisko
12. Obedy zabezpečované šk. jedálňou
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13. Väčšina tried má svoju vlastnú šatňu
14. Návšteva kultúrnych podujatí, výlety, exkurzie žiakov
15. Posedenia a výlety zamestnancov pri rôznych príležitostiach- odbúravanie pracovného stresu
16. Hygienické potreby všetkých žiakov v každej triede
17. Samostatný areál hier pre žiakov ŠKD s altánkom
18. 2x do roka vykonaná deratizácia budovy školy a všetky revízne kontroly
19. Veľká telocvičňa s príslušným sociálnym zariadením a menšia cvičebňa v suteréne školy
b) Voľnočasové aktivity školy
1. poskytovanie záujmovej činnosti v šk. klube detí ( ŠKD ):
Prevádzka : ranná služba:
6.30 – 8.00 hod
popoludňajšia služba:
11.30 – 17.30 hod.
Činnosť ŠKD a vychovávateľky svojím pozitívnym vzťahom k žiakom, rôznymi aktivitami, súťažami,
návštevami kultúrnych podujatí každoročne prispievajú k zlepšeniu výchovno– vzdelávacích výsledkov
žiakov. Rozvíjajú materiálne zručnosti žiakov, upevňujú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a etickej
výchovy. Dohliadajú na pravidelnú účasť žiakov na krúžkoch na vzdelávacie poukazy a iných, dbajú na
dodržiavanie základných hygienických návykov, slušné stolovanie a stravovanie, dodržiavanie disciplíny
v šatniach a dbajú na pobyt detí na čerstvom vzduchu počas pobytu v ŠKD na školskom ihrisku.
Udržiavajú s deťmi čistotu školského areálu. Pomáhajú rozvíjať kladné morálne a charakterové vlastnosti
detí. V spolupráci s učiteľmi a rodičmi pomáhajú pri príprave na vyučovanie. Počas šk. roka nakupujú
nové pomôcky. Vychovávateľky uskutočnili so žiakmi v ŠKD počas roka niekoľko aktivít napr.:
-besedovali na témy:
Bezpečná cesta do školy
Šetrenie energiami
Hrdinovia kníh
Veľkonočné zvyky a tradície
Zelenina a jej význam pre deti
Deň Zeme
Apríl- mesiac lesov
Dodržiavanie bezpečnosti počas prázdnin
Zdravé a nezdravé potraviny
Mesiac úcty k starším
Drogy- protidrogová prevencia
Vianočné zvyky a tradície u nás a vo svete
Sladkosti NIE
Zdravie a choroba
VMR- Maťko a jeho najbližší
Vesmír očami detí
Lesné zvieratká
Poznaj a chráň- kvíz
Základy slušného správania – sebadisciplína, tolerancia
Ľudské práva pre deti- 10 zásad -10x
Poriadok v aktovke
Deň bez áut
Deň rodiny
Deň vody
Odpadový materiál
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- absolvovali:
vychádzky do okolia školy s pozorovaním a kreslením prírody
návštevy knižnice v Trnávke
návštevu detského múzea v BA / Hrdinovia všedného dňa /
aktivitu :Po stopách dobrodruhov v KD Ružinov
návštevu detského ihriska Kamenárska
fašiangová zábava s rodičmi
narodeninová torta
plavecký výcvik
divadelné predstavenie v telocvični- Prečo máme čítať
bublifukuvanie
interaktívna pohybová činnosť
grilovanie s rodičmi
večer plný rozprávok a hier v škole – spanie v škole
- uskutočnili, zhotovili a zapojili sa do súťaží:
výroba dopravných značiek
súťaže, hádanky s dopravnou tematikou
práca s kriedami
srdiečkománia
futbalová súťaž medzi oddeleniami
plody jesene, zbieranie plodov
kreatívne výtvarné techniky- téma – ročné obdobia
výstava ovocia a zeleniny
bláznivé popoludnie
čítanie z vlastných kníh
čítanie s porozumením- dramatizácia textu
súťaž v stavaní Lega
vybíjaná -športové popoludnie
čitateľský maratón- Čítajme si
masky na karneval
týždeň zdravej výživy- šalát z ovocia
návrh na obal knihy
darčeky k MDŽ
výroba veľkonočných pozdravov , výroba košíkov
súťaže a kvízy s environment. tematikou
poznávanie liečivých rastlín
varenie čajov
starostlivosť o izbové kvety
netradičné techniky – prírodné materiály
darček pre starých rodičov
človeče nehnevaj sa
ilustrácia rozprávky
dramatizácia prečítaného textu
posedenie pri čaji
kresba na asfalt
výstavu tekvíc a plodov jesene- Jesenná fantázia
jesennú výzdobu tried a chodieb
výrobu drobných predmetov a darčekov
list Ježiškovi
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zdravý olovrant
mikulášske popoludnie
adventný kalendár - výroba
výtvarné techniky na tému- Zima
piesne so zimnou tematikou
starostlivosť o zvieratá v zime, kŕmenie vtákov – vychádzky
Deň učiteľov- darček pre učiteľa
Dopravná výchova - pravidlá cestnej premávky
výroba vianočných výrobkov -darčekov, pohľadníc a ozdôb
príprava darčekov pre budúcich prvákov
didaktické hry na rozvoj vnímania, pozornosti, pamäti, na upevňovanie učiva
hrdinovia kníh – kresba
vianočné a veľkonočné ozdoby a svietniky a vyzdobili nimi triedy a chodby
počúvali vianočné koledy, zvyky a tradície
vianočný karneval, vianočné dielne a bazár
obdobie fašiangov, výroba masiek - výstava
výzdoba spoločných priestorov
výroba darčekov – Valentín
športové a zábavné popoludnie na ihrisku
hry na rozvoj motoriky
čítanie, sledovanie a dramatizácia rozprávok
moja najmilšia rozprávka
aerobik
súťažné popoludnie –hry na rozvoj motoriky
jar očami detí – výzdoba chodieb a tried
výzdoba priestorov ŠKD a školy- k Veľkej noci
športové súťaže medzi oddeleniami s veľkonočnou tematikou
kvízy na rozprávkovú tematiku
jarné upratovanie v okolí školy
Deň matiek – výroba darčekov pre mamičku
rôzne predmety z plodov- práca s prírodným materiálom
Týždeň zdravej výživy a Deň ovocia a zeleniny
Deň otcov – výroba darčeka
využívali audiovizuálnu techniku a PC
predvianočné posedenia
zmyslové aktivity
vesmír očami detí
hádankárska súťaž
2.
zabezpečovanie prevádzky 17 krúžkov záujmovej činnosti na vzdelávacie poukazy a 5
krúžkov Súkromných umeleckých škôl, jazykovej školy, športových krúžkov + výučba jednotlivcov :
Florbal , Práca s PC I, II, III, IV, Tvorba školského časopisu, Poznaj svoje mesto, Tenisovo- turistický,
Futbal I, II, Loptové hry, Kajakársky, Historicko-turistický, Ručné práce, Španielsky jazyk, Pytagoras I,
II, Výtvarný ateliér, Art- Pegas: / Tanečný ateliér, Hudobná náuka- gitara, flauta, keyboard/ , Karate,
Anglický jazyk- jazyková škola Class, Škola, otvorená športu.
Počet žiakov v krúžkoch na vzdelávacie poukazy: 194
Počet žiakov vo všetkých krúžkoch : 453
/Niektorí žiaci absolvovali aj 2- 3 krúžky/
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c)

Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

prenajímanie telocvične
bezplatné poskytovanie cvičebne v suteréne pre dôchodcov na cvičenie jogy
prenájom zubnej ambulancie – ošetrovanie detí a ostatnej verejnosti
poskytovanie oploteného multifunkčného ihriska a tartanovej bežeckej dráhy pre verejnosť počas
celého roka
päťkrát do roka – aktívy rodičovského združenia, dvakrát do roka – stretnutia Rady školy
MDD, škola v prírode, lyžiarsky výcvik s rodičovským sponzorovaním
získavanie fin. prostriedkov od rodičov na účet OZ Trnávka
získanie finančných prostriedkov na darovací účet školy

d ) Vzájomný vzťah medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
1. každá konzultácia s rodičmi je vedená v priateľskej atmosfére bez konfliktov a vedie k úspešnému
riešeniu problému s kompromisným stanoviskom
2. trpezlivý prístup k deťom a rodičom, sústavné pôsobenie na rodičov, zmena povedomia rodičov
pozitívnym smerom zo strany vedenia školy
3. spolupráca s Občianskym združením Trnávka a Radou rodičov
4. príprava kultúrneho programu pre rodičov a verejnosť: Deň matiek, Klub dôchodcov, vianočný
večierok
5. spolupráca s MŠ Piesočná a Rádiová v Trnávke
6. spolupráca s Klubom dôchodcov v Trnávke
7. spolupráca s miestnou knižnicou v Trnávke a Ružinove
8. spolupráca so strediskom ENV pri MÚ Ružinov
9. spolupráca s KR PZ BA II na projektoch -Správaj sa normálne a Póla radí deťom
10. spolupráca s hasičškým zborom
11. spolupráca s CVČ ESKO na súťažiach, olympiádach, športových a voľnočasových aktivitách,
v detskom parlamente
12. spolupráca s CPPPaP v BA pri integrácii žiakov, na projektoch Kým nie je neskoro, protidrogovej
prevencie, prevencii kriminality, začleňovaní žiakov a ich reedukácii
13. spolupráca so SOŠ chemickou a inými SŠ v BA pri orientovaní žiakov 8. a 9. roč. na ďalšie
štúdium a príprave na chem. olympiádu
14. spolupráca s UPSVaR-om v BA pri riešení závažných vých.- vzdelávacích problémov žiakov
15. spolupráca s DK Ružinov účasťou na kultúrno-vzdelávacích podujatiach žiakov
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16. spolupráca s MPC Ševčenkova a MPC Tomašíkova v Bratislave na ďalšom vzdelávaní
pedagogických zamestnancov
17. spolupráca s MÚ Ružinov vo všetkých oblastiach riadenia školy
18. spolupráca s dopravným podnikom
19. spolupráca s redakciou časopisu ADAMKO- prispievanie školského psychológa do časopisu
pracovnými stránkami
20. spolupráca s rádiom EXPRES, ružinovskou televíziou a časopisom Ružinovské ECHO na
propagácii školy
21. spolupráca s Ligou proti rakovine pri Dni narcisov
22. spolupráca so súkromnými umeleckými školami ART PEGAS a Ružová dolina na krúžkovej
činnosti
23. spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom na projektoch
24. spolupráca s NUCEM-om na projektoch
25. spolupráca s RAJO-m a dodávateľom ovocia a štiav- Dunajská Lužná
26. spolupráca s firmou Datakabinet a Komenský na dodávaní výukového softvéru
27. spolupráca s Detským domovom Sereď
28. spolupráca s Paneurópskou vysokou školou – filozofickou fakultou- katedrou psychológie, pre
ktorú sme po dobu 5 rokov cvičnou školou pre študentov
29. spolupráca s Ružinovským športovým klubom na šport. súťažiach
30. spolupráca s Ružinovskou tenisovou akadémiou na projekte Škola otvorená športu
31. spolupráca so Súkromnou jazykovou školou CLASS na doučovaní anglického jazyka
32. spolupráca s Klubom karate na krúžkovej činnosti

V pedagogickej rade prerokované dňa : 30. 8. 2017
Rade školy predložené dňa : 12. 9. 2017
Podpis predsedu rady školy : Ing. Valková v.r.
Schválené zriaďovateľom dňa : 17.10.2017

V Bratislave dňa : 13. 9. 2017

uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava – Ružinov
č. 530/XXX/2017

RNDr. Darina Bezáková v.r.
Podpis riaditeľa školy:
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Príloha č. 1

Vyjadrenie Rady školy
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Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 12. 9.2017 bola oboznámená so správou o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017 a berie ju na vedomie.

Bratislava

Ing. Anna Valková v.r.
predseda rady školy
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Príloha č. 2

Súhrnná správa o hospodárení za rok 2016
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Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava
Miestny úrad Bratislava- Ružinov
Ing. Mária Navrátilová
Mierová 21
827 04 Bratislava
Bratislava dňa 15.07.2017

Rozbor hospodárskej činnosti
Úvod :
Základná škola poskytuje základné vzdelanie v územnej pôsobnosti Miestneho úradu,
zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami
vlastenectva, humanity, demokracie poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú,
etickú, ekologickú a náboženskú výchovu žiakov.
Počet tried pre školský rok 2016/2017 je 23 a počet žiakov je 335. V škole sa
nachádzajú triedy o rozmere cca 100 m2 - všetky sa využívajú na vyučovanie, ďalšie priestory –
sociálne zariadenia, zborovňa, kancelária tajomníčky, riaditeľky, zástupkyne pre I. stupeň
a ekonómku, miestnosť zástupkyne pre II. stupeň a výchovného poradcu, telocvičňa, zborovňa,
spoločenská miestnosť, knižnica, kancelária psychológa školy, špeciálneho pedagóga.
Kapacitné priestory školy sú využívané na 100%.
1. Plnenie ukazovateľov plánu rozpočtu : (tab. č. 3)
A. Plán práce
- stav zamestnancov k 31.12.2016 je : 43
- z toho – pedagogickí zamestnanci: 26
- nepedagogickí zamestnanci 7
- ŠKD – počet pracovníkov : 5
- ŠJ – počet pracovníčok :
5
B. Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, služobné príjmy a ostatné
vyrovnania, priemerná mzda za rok 2016:

osobné

Škola:
Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy za rok 2016 bolo využité na 100 %. Čerpanie
finančných prostriedkov pre platy bolo v celkovej sume pre I. stupeň
146 460,87 €, na odvody 48 456,38 €. Na vzdelávacie poukazy sme na osobné ohodnotenie
pracovníkov použili sumu 1660,- € a na odvody 560- €. Pred II. stupeň 232 602,25 € odvody
80 916,14 €. Na vzdelávacie poukazy sme na osobné ohodnotenie pracovníkov použili sumu
2017,- € a na odvody 705- €. Na asistenta učiteľa pre I stupeň bolo použité na mzdy 6 441,- €
a odvody 2 251,- €
Priemerná mzda pre pracovníka bola 946,05 €.
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ŠKD:

Pre ŠKD bol stanovený rozpočet na rok 2016, kde bolo stanovené na mzdy 44 387 €,
na odvody 13 258,- €.
Čerpané bolo: tarifné platy suma 43 417,04 €, čo činí 100 % a odvody 13 396,40 € čo činí
100%.
Školská jedáleň:
Pre ŠJ bol stanovený rozpočet pre 1. stupeň a to na mzdy 26 114 €, čerpané bolo 25
413,74 €, čo činí 100 % a na odvody 8 971,- € a čerpané bolo 8 971,11 € čo činí 100 %. Pre II.
stupeň
bol stanovený rozpočet 23 606,- € čerpané bolo 20 649,11 €. Na odvody bol
stanovený rozpočet 6764,- € a čerpané bolo 6 763,17 €.
C. Čerpanie finančných prostriedkov na dohody za rok 2016:
Pre rok 2016 bol daný rozpočet pre školu na dohody 4 250 € a čerpané bolo 4 250,- €
2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu (tab. č. 1):
A. Príjmy
Celkovo príjmy predstavovali:
- za prenájom nebytových priestorov –
212 003 za rok 2016 sumu :
- školné ŠKD - 223 002 za rok 2016 sumu
- stravné – 223 003 za rok 2016 55 % zo zákona sumu
- úroky z finančného hospodárenia, 243 predstavovali
- dobropis za rok 2015

15 788,08 €
17 855,36 €
14 873,45 €
4,25 €
1 113,22 €

B. Výdavky prevádzkové:
Škola:
Finančné prostriedky pre školu na rok 2016 boli stanovené vo výške pre I. stupeň
31 327,- € , čerpanie bolo vo výške 31 323,94 €. Pre II. stupeň bol stanovený rozpočet 11 624,€ a čerpané bolo 11 620,94 €. Prostriedky boli využité účelne, len na nevyhnutný chod školy
a to v prevažnej miere na energie, materiál a služby, údržbu a ostatné tovary a služby. Škola
dostala od Miestneho úradu od referátu škôl celkovú sumu na údržbu budovy pre I. stupeň 17
126,77 € a na II. Stupeň 1 200,- €.
Na školu boli pridelené kapitálové výdavky na úpravu a rekonštrukciu
priestorov
budovy. Celková suma bola 14 085,66 €
Čerpanie príjmov za prenájom :
Celkovo bola poskytnutá dotácia z prenájmových príjmov za rok 2016 suma 15 778,08
€. Peniaze boli použité na energie, údržbu, stravne a OON.

ŠKD:

Rozpočet pre ŠKD pre rok 2016 bol vo výške 22 173 €. Čerpané bolo celkovo vo výške
39 650,37 € Čerpanie finančných prostriedkov bolo využité účelne hlavne na energie. Rozpočet
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bol prekročený z dôvodu zrenovovania a zmodernizovania nielen priestorov ŠKD, ale aj
materiálno technického zariadenia.
Školská jedáleň:
Pre školskú jedáleň pre rok 2016 pre I. stupeň bol stanovený rozpočet vo výške
13 140,- €. Čerpané bolo 10 086,01 €. Pre II. stupeň bol stanovený rozpočet 19 535,- €
a čerpané bolo 8 164,73 €. Za rok 2016 bolo čerpané na energie, maľovanie priestorov jedálne
a kuchyne, čistiace potreby. Ostatné finančné prostriedky boli využité len na nevyhnutný chod
jedálne.
Nemocenské dávky
642015 nemocenské dávky
Na hmotnú núdzu bola dotácia z MÚ Ružinov vo výške

3 373,75 €
164,60 €.

Položkovito :
642026 – na učebné pomôcky
642026 – strava

16,60 €
148,- €

3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov:
Škola nevykazuje žiadne neproduktívne náklady.
4. Využívanie hmotného a nehmotného investičného a drobného hmotného majetku,
materiálových zásob, stav a pohyb pohľadávok a záväzkov:
A. využívanie, stav a pohyb majetku počas roka :
Počas celého školského roku sa majetok školy využíva na 100%, nielen vo vyučovacom
procese, ale aj v prevádzke školy.
B. stav a pohyb pohľadávok a záväzkov :
Škola nevykazuje pohľadávku
Záväzky školy k 31.12.2016
331 – zamestnanci
336 – poisťovňa
342 – daň
379 – iné záväzky

48 931,70 €
32 425,91 €
9 458,56 €
43 161,34 €

5. Fondy účtov organizácie :
Sociálny fond č. účtu 1640321456/0200
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Počiatočný stav k 1.1.2016:

1 906,83 €

Tvorba : povinný prídel :

4 933,60€

Spolu :

6 840,43 €

Čerpanie : Na závodné stravovanie:

1 503,30 €

Ostatné čerpanie:

2 470,32 €

Zostatok :

2 866,81 €

Účty organizácie :
Stav účtov organizácie k 31.12.2016
1. Príjmový účet :
2. Výdavkový účet :
3. Depozitný účet
4. Účet školskej jedálne
5. Mimorozpočtový účet

174,02 €
31,53 €
90 817,37 €
46 963,78 €
667,76 €

Záver :
Celkovo môžeme zhodnotiť čerpanie účelovo pridelených finančných prostriedkov ako
efektívne. Finančné prostriedky boli použité len na nevyhnutnú prevádzku školy, ŠKD a ŠJ.

–––––––––––––––––––––––
RNDr. Darina Bezáková v. r.
riaditeľka školy

Rozbor vypracovala: Mertinyáková
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Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti
Tab. č. 1

Základná škola, Vrútocká 58, BA

Ukazovateľ
1. Príjmy spolu
poplatky a platby z predaja a služieb

Upravený
rozpočet v
roku 2016
0

%
Skutočnosť k plneni
31.12.2016 €
a
49634,36

v tom:podpoložka 223002

17855,36

podpoložka 223003

14873,45

príjem z prenájmu 212

15788,08

úroky z dom.úverov, vkladov 243

0

iné nedaňové príjmy

4,25
1113,22

granty

0

2. Odvod príjmov MČ

49460,34

3. Výdavky spolu
bežné výdavky
kapitálové výdavky
vo výdavkoch je zahrnuté aj čerpanie
prostriedkov v roku 2016, hmotná núdza

786033 779169,47 99,12
14085

14085,66

100

4. Dotácie MČ
na prevádzku mzdy a odvody
na hmotnú núdzu

793122,0
101,6
3 793090,53
1
164,6

0

Vypracoval: Mertinyáková
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Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov
tabuľka č.2

Základná škola, Vrútocká 58,BA
Ukazovateľ
200 Nedaňové príjmy
Z toho:
212 príjem z prenájmu
223 poplatky a platby z predaja a služieb
223002 Za jasle, materské školy a
šk.druž
223003 Za stravné
240 Úroky z dom. úverov a vkladov
292 Ostatné príjmy
311 - dary
600 Bežné výdavky
Z toho:
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr.
Z toho:
611 Tarifný plat vrátane náhrad
612 Príplatky
614 Odmeny
616 Vyrovnanie k platu
620 Poistné zamestnancov a NÚP
630 Tovary a ďalšie služby
Z toho:
631 Cestovné náhrady
632 Energia, voda a komunikácie
v tom:
elektrická energia
plyn
tepelná energia
vodné, stočné
telefon
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štandardná údržba
636 Nájomné za prenájom
637 Služby
642 Odchod., odstup., úraz, PN do 10
dní
700 Kapitálové výdavky
Z toho:
710 Obstaranie kapitál.aktív
Z toho:
713 Nákup kanc.strojov,prístr.,a
zariadení
716 Prípravná a projektová
dokumentácia
717 Realizácia stavieb a
ich.techn.zhodn.
718 Rekonštrukcie a modern.stroj.a zar.
Príspevky v hmotnej núdzi
Kultúrne poukazy

Upravený rozpočet 2016 v Skutočnosť k 31.12.2016 v
€
€
0
49634,36

% plnenia

15788,08

0
0
0
783237

17855,36
14873,45
4,25
1113,22
0
775795,72

482180

478661,01

382 603,00
59 108,00
39 769,00
700,00
161 880,00
139 177,00

382739,9
59108,48
36812,63
0
162019,27
135115,44

198
45371

196,82
31920,91

15 447,00
24 294,00
0
3 557,00
2073
27 209,00
0
24 893,00
105
38 605,00

10538,96
15988,08
0
3562,36
1831,51
29659,4
0
29507,73
260,36
40196,47

2 796,00

3373,75

14085

14085,66

14 085,00

14085,66

14085

14085,66

0

164,6

29

Výdavky spolu
Z toho:
Použitie prostriedkov z dar. účtu
Použitie navŕšenia rozpočtu z príjmov

800 118,00
23050
0
23050

793255,13
15788,08
0
15788,08

Vypracoval:Mertinyáková

Vyhodnotenie čerpania mzdových nákladov

Tab.č.3

Základná škola Vrútocká 58 BA

Merná
jednotka

Ukazovateľ

Upravený rozpočet
2016

skutočnosť k
31.12.2016 €

% plnenia

Tarifné platy

€

382 603,00

382739,9

100

Príplatky
V tom: osobný
príplatok

€

59 108,00

59108,48

100

€

22 446,00

22445,52

100

Odmeny
v tom jubilejné
odmeny
Mzdové prostriedky
spolu
Priem.prep.počet
zam.

€

39 769,00

36812,63

100

503 926,00

501106,53

99,9

44,14

44,14

Priemerná mzda

€

951,38

946,05

€
€
osoby

Vypracoval: Mertinyáková
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Základná škola , Vrútocká 58, Bratislava
Miestny úrad Bratislava Ružinov
Ing. Mária Navrátilová
Mierová 21
Bratislava
Bratislava dňa 15.07.2017

Komentár k výkazu o hospodárení
Celkovo môžeme zhodnotiť čerpanie účelovo pridelených finančných prostriedkov ako efektívne,
účelné, finančné prostriedky boli použité len na nevyhnutný a hladký chod školy.
Na mzdy a odvody bolo použité 640 680,28 €,- a na prevádzku 135115,44 €
tarifné platy
382 739,90 €
príplatky
59 108,48 €
Na odmeny
36 812,63 €
Na odvody
162 019,27 €
Spolu :
640 680,28 €
Na prevádzku :135115,44 € z toho :
Cestovné náhrady
196,82 €
Energie
31 920,91 €
Materiál
29 659,40 €
Údržba
29 507,73 €
Nájomné za prenájom
260,36 €
Služby
40 196,47 €
PN

3373,75 €

Vzdelávacie poukazy boli čerpané v celkovej sume 5754,-€ z toho :
Tarifné platy 3677,- € a odvody 2077,- €. Na prevádzku 812,- €
Na asistenta školy bola dotácia stanovená 8692,-z toho mzdy 6441 a odvody 2251,-€.
Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bola poskytnutá celková suma 145,- €.
Škola dostala od MŠ SR dotáciu na lyžiarsky výcvik a pobyt v ŠvP v celkovej sume 9120,- €

–––––––––––––––––––––––
RNDr. Darina Bezáková v. r.
riaditeľka školy
Správu vypracovala: Mertinyáková
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Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2016
1. Výdavkový účet č. 1640305253/0200
- dotácia – prevod na výdavkový účet z MU:
- výdavky za rok 2016
v tom mimorozpočtové
z odvedených príjmov za prenájom
z rozpočtu MÚ:
kapitálové z MÚ:
konečný stav účtu k 31.12.2016 :
- odvod na MÚ Ružinov dňa : 15.02.2017

793 286,66 €
793 255,13 €
31 230,45 €
15 788,08 €
34 453,56 €
14 085,66€
31,53 €

2. Príjmový účet
č. účtu 1640298655/0200
- odvody príjmov v r. 2016 na účet MÚ Ružinov
- plnenie príjmov
- KS účtu k 31.12.2016
- odvod na účet MÚ Ružinov dňa: 15.02.2017
- Zostatok na účte :

49 460,34 €
49607,40 €
174,02 €
174,02 €
0,- €

3. Depozitný účet
č. účtu 3089938751/0200
- prevod z účtu 1640305253/0200 dňa 29.12.2016
- konečný stav účtu k 31.12.2016 :
- úhrady dňa 3.1.2012– mzdy, odvody do poisťovní
- zostatok na účte :

90 817,37 €
90 817,37€
90 817,37 €
0 ,- €

4 . Darovací účet č. účtu: 24368568530200
Konečný stav k 31.12.2016
5. Účet školská jedáleň č.ú. 1645947853/0200
- konečný stav účtu k 31.12.2016
6. Sociálny fond č. účtu 1640321456/0200
Počiatočný stav k 1.1.2016

667,76 €

49 963,78 €

1 906,83 €

Tvorba : povinný prídel :

4 933,60€

Spolu :

6 840,43 €

Čerpanie : Na závodné stravovanie

1503,30 €

Ostatné čerpanie

2 470,32 €

Zostatok :

2 866,81 €

V Bratislave dňa 15.7.2017
Vypracoval : Mertinyáková

Schválil :

RNDr. Darina Bezáková v. r.
riaditeľka školy
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