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1 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach  školy za školský rok 2019/2020 
 

1.1 Základná údaje o škole 

Názov školy  Základná škola 

Adresa  školy Vrútocká 58 

Telefónne číslo  43 293 722, 43425235 

Faxové číslo  43 293 722 

Internetová adresa školy  www.zsvrutocka.sk 

Elektronická adresa školy zsvrutocka@pobox.sk 

eduID školy 100000384 

Internetová adresa Edupage školy www.zsvrutocka58.edupage.sk 

Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 

 

1.2 Vedúci zamestnanci školy 

Funkcia Meno a priezvisko  

Riaditeľ školy  RNDr. Darina Bezáková, od 1.7.2020 Mgr. 

Lukáš Srnka 

Zástupca riaditeľa pre I. st. ZŠ  Mgr. Lukáš Srnka 

Zástupca riaditeľa pre II. st. ZŠ  Mgr. Edita Zlievská 

Vedúca školského klubu detí  - 

Vedúca školskej jedálne  Veronika Šarmírová 

 

1.3 Údaje o Rade školy 

Termín ustanovenia rady školy  26.9.2016 ––– 

 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za 

Predseda rady školy  Ing. Anna Valková; od 

26.2.2020 Mgr. Iveta 

Viglašová 

nepedagogický  zam. školy; 

pedagogický zam. školy 
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Podpredseda rady školy  Mgr. Iveta Viglašová, 

od 26.2.2020 Mgr. 

Natália Verzalová 

pedagogický zam. Školy; 

nepedagogický zam. školy 

Zapisovateľ  Ing. Ivana Šišoláková pedagogický zam. školy 

Členovia  Peter Mrva rodič 

 Katarína Olíková rodič 

 Martina Zvolenská rodič 

 Lenka Hostová rodič 

 Silvia Pilková poslanec miestneho 

zastupiteľstva 

 Ing. Peter Strapák poslanec miestneho 

zastupiteľstva 

 Mgr. et Mgr. Marek 

Machata 

poslanec miestneho 

zastupiteľstva 

 Nikolaj Gečevský poslanec miestneho 

zastupiteľstva  

Počet zasadnutí  v školskom roku 2  

 

1.4 Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 

Názov  Meno vedúceho  

Predmetová komisia prírodovedných 
predmetov 

PaedDr. Marta Balážová 

Predmetová komisia humanitných 
predmetov 

Mgr. Monika Rybanská 

Metodické združenie 1. stupňa Mgr. Alena Boledovičová 

Metodické združenie ŠKD Mgr. Sidónia Vöröšová 

Predmetová komisia výchovných predmetov Mgr. Helena Skovajsová 

Občianske združenie a Rada rodičov Ing. Vanda Bednáriková 
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1.5 Údaje o počte žiakov 
 

Ročník Počet tried Počet žiakov 
k 15.9.2019 

Z toho 
začlenení 

Počet žiakov 
k 31.8. 2020 

Z toho 
začlenení 

1. 3 58 0 56 3 

2. 3 65 2 65 5 

3. 3 55 1 55 2 

4. 2 39 3 40 5 

5. 2 33 3 35 5 

6. 2 34 8 34 8 

7. 2 34 6 33 6 

8. 2 32 6 31 7 

9. 2 30 4 30 4 

Spolu 21 380 34 379 45 
 

1.6 Údaje o školskom klube detí 
 

Počet 

oddelení  

Počet žiakov k 

15.9.2019 

Počet žiakov k 

31.8.2020 

Priemerná 

dochádzka 

8 185 186 154 

 

1.7 Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy 
 

Celkový počet zapísaných:  100 

Prijatí 64 

Neprijatí 22 

Počet odkladov povinnej školskej dochádzky  14 
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1.8 Údaje o prijatých žiakov na štúdium na stredné školy 

1.8.1 Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnázia 
 

Počet prihlásených  1 

Počet prijatých  1 

 

1.8.2 Žiaci 8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 

Počet prihlásených  5 

Počet prijatých 5 

 

1.8.3 Žiaci 9. ročníka 

Gymnáziá  Počet prijatých 11 

Stredné odborné 

školy 

Počet prijatých 19 

Konzervatórium  Počet prijatých 0 

 

2 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie sa hodnotenie žiakov v druhom polroku realizovalo 

podľa usmernenia MŠVVaŠ a rozhodnutia Pedagogickej rady. Všetci žiaci vo všetkých 

ročníkoch ZŠ mali na konci školského roka všetky predmety hodnotené slovom 

absolvoval/neabsolvoval, keďže nebolo možné zabezpečiť naplnenie všetkých cieľov v daných 

predmetoch. 

Z tohto dôvodu sa v uvedených tabuľkách uvádzajú výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

za prvý polrok. 
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2.1 I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov 
 

Prospech za I. polrok v školskom roku 2019/2020 

 SJL ANJ NEJ MAT 

Ø 

pred- 

metov 

1,41 1,42  

- 

1,23 

 

Školským vzdelávacím  programom škola rozšírila výchovno-vzdelávací proces o nasledovné 
predmety v rámci voliteľných hodín: Anglický jazyk /1 hodina/: 1. a 2. ročník 
 
 

2.2 II. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov 
 

Prospech za I. polrok v školskom roku 2019/2020 

 SJL ANJ NEJ MAT 

Ø 

pred- 

metov 

2,06 1,99 1,7 2,4 

 

Školským vzdelávacím  programom škola rozšírila výchovno-vzdelávací proces o nasledovné 
predmety v rámci voliteľných hodín: 
 

 Nemecký jazyk /1hodina/: 5. a 6. ročník 
 Ruský jazyk /1hodina/: 5. a 6.  ročník 
 Dejepis /1hodina/: 9. ročník 
 Cvičenia z matematiky /1 hodina/: 9. ročník 

 

 

 

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

voliteľný predmet 

 Etická výchova Náboženská výchova 
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1. stupeň   112 107 

2. stupeň 85 76 

Spolu 197 183 

 

2.4 Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 5. 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 

28 71,4 63,4 71,3 64,8 

 

2.5 2.4 Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy 

 
Na základne rozhodnutia MŠVVaŠ sa Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy 

v školskom roku 2019/2020 neuskutočnilo a bolo ministrom MŠVVaŠ zrušené. 

 

2.6 Správanie – znížená známka 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

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

Počet žiakov so stupňom 3    -      -    -    -     - - 1     - - 

Počet žiakov so stupňom 4    -     -    -    - -     1 - -     - 
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2.7 Dochádzka – sumár za celý školský rok 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vymeškané hodiny spolu 2651 2779 1946 2082 1305 2696 3121 1936 1874 

Neospravedlnené hodiny 0 19 1 42 1 205 352 22 1 

Žiaci s počtom 

neospravedlnených hodín 

viac ako 15 

0 0 0 1 0  1 0 0 

 

    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 

Vymeškané hodiny spolu 9458 10932 20390 

Neospravedlnené hodiny 

spolu 

62 581 643 

 

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

Názov súťaže / predmetovej olympiády Meno a priezvisko žiaka Ročník 

Okresné kolo Biologickej olympiády kat. 
C 

Sára Solárová 8. 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. 
D 

Lucia Švorcová 8. 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. 
D 

Barbora Herdová 8. 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. E Silvia Nguyen 7. 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. E Dominik Nagy 6. 

Okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. F Marco Dunda 6. 

Okresné kolo vybíjaná mladších žiačok Žiačky I. a II. stupňa I.a II. st. 
 

3.1 Ďalšie úspechy školy 
 

 Okresné kolo Matematickej olympiády  kat. 5: Ondrej Bodorík 5. ročník – úspešný 

riešiteľ 

 Okresné kolo Matematickej olympiády  kat. 5: Viliam Pavlík 5. ročník – úspešný 

riešiteľ 

 Okresné kolo Matematickej olympiády  kat. 9: Martin Kiko 9. ročník – úspešný riešiteľ 

 Okresné kolo Anglickej olympiády kat. 9: Oliver Gajdošík 9. ročník – úspešný riešiteľ 

 Okresné kolo Biologickej olympiády kat. C: William Rim 9. ročník – úspešný riešiteľ 
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 Okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. F: William Rim 9. ročník – úspešný riešiteľ 

/4.miesto/ 

 Okresné kolo Chemickej olympiády kat. D: Oliver Gajdošík 9. ročník – úspešný riešiteľ 

 Okresné kolo Chemickej olympiády kat. D: Magdaléna Idlbeková 9. ročník – úspešná 

riešiteľka 

 Čitateľský oriešok: Laura Strechová, Nina Harmatová, Sára Váleková, Nina Glasová 

 Súťaž v poézii a próze (Časopis Maxík): Tereza Suchánková, K. Pružincová 

 Súťaž Energoland – Dávid Maňúch – 1. miesto 

 

4 Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 

4.1 I. stupeň základnej školy 
 

Učebný plán Cudzie jazyky, ktoré učíme 

ISCED 1 ANJ 
 

4.2 II. stupeň základnej školy 
 

Ročník Trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 

5. V. A ISCED 2 ANJ, NEJ/RUJ 

 V. B ISCED 2 ANJ, NEJ 

6. VI. A ISCED 2 ANJ, NEJ 

 VI. B ISCED 2 ANJ, NEJ 

7. VII. A ISCED 2 ANJ, NEJ 

 VII.B ISCED 2 ANJ, NEJ 

8. VIII. A SCED 2 ANJ, NEJ  

 VIII. B SCED 2 ANJ, NEJ  

9. IX. A ISCED 2 ANJ, NEJ 
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5 Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 

predpokladu ku dňu koncoročnej klasifikácie 
 

5.1 Pedagogickí zamestnanci 
 

 Z toho  

začínajúci ped. 

zamestnanci 

Z toho  

samostatní 

ped. 

zamestnanci 

Z toho 

zamestnanci  

s I. atestáciou 

Z toho 

zamestnanci 

s II. atestáciou 

Pedagogickí 

zamestnanci 

školy 

5 15 14 3 

Odborní 

zamestnanci 

školy 

0 0 1  0 

Spolu 5 15 15 3 

 

5.2 Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 
 

Predmet Počet neodborne 

vyučujúcich učiteľov 

Dôvod neodborného 

vyučovania 

Technika 2 doplnenie úväzku 

Informatika 4 doplnenie úväzku 

Hudobná výchova 2 doplnenie úväzku 

 

5.3 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancoch v príslušnom školskom 

roku 
 

Forma vzdelávania Počet vzdelávajúcich sa 

Špecializačné 0 

Adaptačné 5 

Inovačné funkčné 0 



Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava 

 14 

 

Funkčné vzdelávanie 2 

Prípravné atestačné 0 

Aktualizačné 38 

Inovačné 0 

 

6 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

6.1 Aktivity organizované školou 

Kult. program k privítaniu prvákov pri otvorení škol. roka - 1. st., + ostatné ročníky 2-9. 

Fotenie prvákov 

Týždeň zdravej výživy - 1.+2.st 

Deň jablka + deň ovocia a zeleniny- 1. a 2. st. 

Mikulášsky večierok pri čaji – 1.st. 

Návšteva miestnej knižnice v Trnávke – 1. st.- 10x 

 Pasovanie piatakov na 2. st. 

Vianočný bazár  

Vianočné besiedky - 1. st. 

Vianočný program pre Klub dôchodcov v Trnávke -1. st. 

Písanie školskej kroniky 

Deň otvorených dverí v ZŠ 

Účelové ( branné ) cvičenie –teória a prax- 2x za rok- 2. st. 

Lyžiarsky výcvik - 2. st. 

Športové novoročné zápolenie  v telocvični- tenisový krúžok- 1. st. 

Doučovanie anglického jazyka  – Súkromná jazyková škola Class -1. a 2. st. 

Prezentácia krúžkov SZUŠ Art Pegas –akadémia pre rodičov- 1.a 2. st. 

Zber opotrebovaných monočlánkov -1. a 2. st. v rámci ENV 

Návšteva knižnice –Ružinov – 1. st. 

Testy prof. orientácie a voľby povolania- 2. st. 

Vyhodnotenie testov prof. orientácie  - spolupráca s Paneurópskou VŠ – 2.st. 

Zasadnutia školského žiackeho parlamentu 

Vianočné IKEBANY- 2. st. 

Vydávanie školského časopisu –Vrútockáčik – 2. st. 

Karneval-  Hallowen ŠKD – 1. s 

Projekt Milujem dejepis  – 2.st. 

Biblioteka – Kružky PSM a turistický 

Zakvitnuté hlavy – 1.st. 

Beseda o včelárstve – 1.st. 

Prezentácia tenisu + autogramiáda s D.Cibulkovou  - 1.st. 

Klub dôchodcov Trnávka – „Mesiac úcty k starším“ – 2.st. 

Výstava kníh + predaj – 1.st. 

Halloweenska noc v škole – 1.st. 
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Prezentácia vlastnoručne vyrezaných tekvíc  1.+2.st.  

Deň župných škôl – Avion -2.st. 

Bábkové divadlo – 1.st. 

Prednáška Zlatošovcov – program Dobré jablká – 2.st. 

Adventný príbeh – dramatizované čítanie – 1.st. 
 

6.2 Súťaže organizované školou 
 

Triedne  kolá recitačnej súťaže  Hviezdoslavov Kubín – 1. a 2. st. 

Školské kolá v Pytagoriáde- 1. a 2. st. 

Školské kolá v matematickej olympiáde- 1. a 2. st. 

Školské kolo v chemickej olympiáde -2. st. 

Školské kolo v dejepisnej olympiáde – 2. st. 

Školská anglická olympiáda – 2.st. 

Súťaž –Vševedko – 1. st 

Súťaž Čitateľský oriešok – 1.st. 

Súťaž Energolaná Slovenských elektrární. 

Školské kolo Biblickej olympiády – 2.st. 

Športový turnaj pre 1.a 2.roč. /p.Križánek/ 
 

6.3 Aktivity, súťaže, do ktorých sa škola zapojila 
 

DOD v CPPPaP – 1. a 2. st. 

Testovanie 5.roč. 

OK MaO -2.st. 

OK ANJ O – 2.st. 

OK DEJ O  - 2.st. 

OK BIO O – 2.st. 

OK CHO – 2.st. – dištančná forma 

Aktivity  CPPPaP – 1. a 2. st.  

DOD v SOŠ chemickej Vlčie hrdlo -2.st. 

Projekt Červené stužky – 2.st. 

Tvorivé dielne – výroba vianočných ozdôb- 1. st. 

Návšteva knižnice- Súťaž v ilustrácii – Opice z naše police – 1. st. 

Prezentácia ľudovej tvorby- Duša fujary – 1. st. 

Vianočné koledovanie knižnica Trnávka – 1. st.  

Divadelné predstavenie Bartolomej – kostol Trnávka – 1.st. 

Guľko, Bambuľko – 1.st. 

Dramatizované čítanie  Zakvitnuté hlavy – 1.st. 

MATFYZ  UK BA – SJL – čítanie s porozumením 

Deň župných škôl – vzdel. – 2.st /Avion/ 

Aktivita „Záložka do knihy spája školy. – 1.st. 

Klimatické zmeny – prednáška pre uč. 2.st. 
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Inscenácia Križovatka – DK Nivy – 2.st. 

GODZONE TOUR – Koncert – Zimný štadión – 2.st. 

Divad. Predstavenie s besedou – Domov – Nová scéna – 2.st. 

Balet Luskáčik – SND – 2.st. 

Film.predstavenie VIVO – 2.st. 

Divadelné predstavenie Saleziani – „Experiment priateľstva“ – 1.st. 

Projekt Milujem knihy – Knižnica Trnávka – 1.st. 

Fašiangy v knižnici – 1.st. „Báseň 2019“ – ocenenie v súťaži – 1.st. 
 

6.4 Vzdelávania, školenia, semináre 
 

Aktívy výchovného poradcu 

Konferencia – Evalvácia efektívnych faktorov – šk psychológ 

Konferencia šk. psychológov – „Inkluzívne školy „ 

Školenie „Ako na prednes“ – 1.st. 

Aktualizačné školenie EduPage 

Vzdel. – Centrum ďalšieho vzdelávania UK – 2.st. 

Atestačné vzdelávania – 2.st. 

Vzdel. MPC pre riad. školy – Prof. štandardy 

Kontinuálne inovačné  vzdelávanie – 2.st. 

CPPPaP- stretnutia koordinátorov drog. prevencie  

Semináre školských psychológov v CPPPaP- Drieňová 

Semináre školských špec. pedagógov v CPPPaP- Drieňová 

Školenie výchovných poradcov  
 

6.4 Exkurzie 
Prírodovdné múzeum – 6.ročník 

Viedeň- 6.,7. ročník 

Sereď – koncentračný tábor – 9. ročník 

Múzeum dopravy – 1.stupeň 

Archeologické múzeum – 7.ročník 
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6.5 Projekty do ktorých je škola zapojená 

P. 

č. 
Názov projektu 

Krátka 

charakteristika 

projektu 

Časová 

realizácia 

Cieľová 

skupina 

Zodpovedný 

pedagóg 

 

 

1. 

 

Zdravá škola 

 

 

Zameraný na 

správnu 

životosprávu  

a environmentálnu 

výchovu žiakov = 

správny režim dňa, 

protidrogovú 

prevenciu, ochranu 

prírody, života, 

starostlivosť 

o zdravie- Liga proti 

rakovine... 

Celý školský rok 

2019/2020 

 

Žiaci 1. 

až 9. 

ročníka 

a 

zamestn

anci 

 

Boledovičov

á 

 

2. 

Správaj sa 

normálne 

 

 

Zameraný na 

dopravné situácie 

cestnej premávky 

a správanie žiakov, 

chodcov 

Priebežne 

počas škol. roka 

2019/2020 

Žiaci  

5. 

ročníka 

Zlievská 

 

3. 

Póla radí deťom Zameraný na 

dopravnú výchovu 

v 1. ročníku 

2.polrok škol. 

roka 2019/2020 

Žiaci  

1. 

ročníka  

Santerová 

 

4. 

Kým nie je 

neskoro 

 

 

Zameraný na 

drogovú 

problematiku 

a protidrogovú 

prevenciu žiakov  

Priebežne 

počas škol. roka 

2019/2020 

Žiaci 

1.-9. 

ročníka 

Beranová 

 

5. 

Červené stužky Zameraný na 

prevenciu proti AIDS 

Priebežne 

počas škol. roka 

2019/2020 

Žiaci 2. 

st. 

Gabčo 
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6. 

Noc v knižnici      Zameraný na čítanie 

s porozumením 

a záujmové čítanie 

Celý  škol. rok 

2019/2020 

Žiaci  

3.,4. 

ročníka  

Drahusová 

Balážková 

 

 

7. 

Zbieram baterky 

 

Zameraný na čistotu 

životného prostredia  

a zber 

opotrebovaných 

batérií 

Priebežne 

počas škol. roka 

2019/2020 

Žiaci 1. 

až 9. 

ročníka 

Zlievská 

 

8. 

Žiacky parlament Zameraný na školské 

problémy 

a požiadavky žiakov 

Priebežne 

počas škol. roka 

2019/2020 

Žiaci 4.- 

9. roč. 

Srnka 

 

10. 

Projekt Občan Zameraný na žiakov 

8. ročníka ZŠ. 

Implementuje 

štátnu moc, volebný 

systém a 

zákonodárny proces 

v prostredí triednej 

samosprávy na 

hodiných OBN 

Priebežne 

počas II.polroka 

2019/2020 

Žiaci 2. 

Stupňa 

Srnka 

 

11. 

Spolupráca so 

SOŠ chemickou 

Zameraný na 

prípravu žiakov 

na chemickú 

olympiádu 

Priebežne 

počas škol. roka 

2019/2020 

Žiaci  

2. 

stupňa  

Šišoláková 

 

12. 

Spolupráca 

s jazyk. školou 

CLASS 

Zameraný na výučbu 

anglického jazyka 

v 1.,2.roč.  

konverzačným 

spôsobom s anglicky 

hovoriacimi lektormi 

Celý  škol. rok 

2019/2020 

2-3 hod. týž. 

Žiaci 1. 

a 2. 

stupňa 

CLASS-  

p. Vienk 

 

14. 

Deutsch macht 

Spass – Nemčina 

je zábavná 

Zameraný na 

spoznávanie aj na 

vlastnej koži krajiny, 

ktorej jazyk sa učíme 

Priebežne 

počas škol. 

roka 

2019/2020 

Žiaci  

2. 

stupňa 

Ferková 



Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava 

 19 

 

 

15. 

Škola, otvorená 

športu 

Zameraný na 

všeobecnú športovú 

prípravu viacerých 

športov  

Celý školský rok 

2019/2020 

Žiaci  

1. 

stupňa 

Križánek,  

Križánková 

Srnka 

 

16. 

Spolupráca 

s PAN VŠ  BA 

Zameraný na 

prevenciu proti 

šikane 

a proforientáciu 

žiakov 8. a 9. roč. 

Priebežne 

počas škol. 

roka 

2018/2019 

Žiaci  

2. 

stupňa 

Pavlíková J. 

 

17. 

Spolupráca s MŠ 

Piesočná-Deti 

čítajú deťom 

Zameraný na 

celoročné aktivity 

žiakov našej školy 

a detí MŠ Piesočná, 

Zameraný na čítanie 

rozprávok 

v spolupráci s MŠ 

Piesočná 

Priebežne 

počas škol. 

roka 

2019/2020 

Žiaci  

1. 

stupňa 

 

Srnka 

 

18. 

Milujem dejepis Zameraný na 

celoročné aktivity 

ako doplnok učiva 

dejepisu  

Priebežne 

počas škol. 

roka 

2019/2020 

Žiaci  

2. 

stupňa 

Srnka 

 

20. 

Strom života Zameraný na 

ochranu životného 

prostredia 

Priebežne 

počas škol. 

roka 

2019/2020 

Žiaci  

1. 

stupňa 

Balážková 

22. e-Testovanie Zameraný na 

skúšobné testovanie 

žiakov zo SJL, MAT a 

cudzích jazykov 

elektronickou 

formou 

Priebežne 

počas šk. roka 

2019/2020 

Žiaci  

2. 

stupňa  

Srnka 

Murčová 

 

7 Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI 
 

V školskom roku 2019/2020 bola na škole vykonaná jedna ŠŠI zameraná na stav úrovne 

školskej integrácie z dňa 26.-29.11.2019. 



Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava 

 20 

 

ŠSI uviedla nasledovné opatrenia: 

 Vypracovali sme poznámky k rámcovému učebnému plánu príslušného štátneho 

vzdelávacieho programu. 

 Doplnili sme chýbajúce žiadosti zákonného zástupcu o zmene formy vzdelávania 

v dokumentácii. 

 Zaradili sme asistentov učiteľa do činnosti metodického druženia a predmetových 

komisií. 

 Doplnili sme údaje do katalógových listov integrovaných žiakov. 

8 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 

školy 
 

8.1 Priestorové podmienky školy 
 

Priestorové podmienky školy plne vyhovujú každodennej prevádzke výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Škola v súčasnosti chýbajú kapacitné priestory pre zriadenie nových tried do 
budúcich školských rokoch. Triedy sú svetlé, čisté, priestranné, vyhovujúce 
psychohygienickým potrebám žiakov. Škola disponuje novými plastovými oknami, žalúzie vo 
všetkých triedach. Sociálne zariadenia na všetkých 4 poschodiach spĺňajú hygienické normy. 
Vo všetkých soc. zariadeniach tečie teplá a studená voda. V škole využívame 21 tried, 
telocvičňu, knižnicu učiteľskú a žiacku, 2 PC učebne, spoločenskú miestnosť, sklad učebníc, 
archív. Vyučujúci využívajú 1 zborovňu a 4 kabinety. Ďalej využívame 3 kancelárie vedenia 
školy, kabinety školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa, kanceláriu asistentky 
a personalistky. 
 
Súhrn: 

 21 kmeňových tried 
 2 učebne informatiky 
 1 žiacka a učiteľská knižnica 
 1 veľká telocvičňa 
 1 malá telocvičňa /tančiareň/ 
 4 kabinety pre pedagógov 
 1 zborovňa 
 3 kancelárie vedenia školy 
 1 kabinet výchovného poradcu 
 1 kabinet školskej psychologičky 
 1 kabinet školskej špeciálnej pedagogičky 

 

8.2 Materiálno-technické podmienky školy 
 

 z fondu rodičovského združenia /RZ/ -OZ Trnávka sa prispieva do obnovy didaktickej 
techniky a ostatnej vybavenosti tried.  

 nedostatočné množstvo kvalitnej výpočtovej techniky – chýbajúce PC v PC učebni 
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 dostatočné množstvo IKT techniky: tlačiarne, dataprojektory, interaktívna tabuľa 
 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 vcelku dobrá, 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; 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 

 
 

9 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

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

predchádzajúci kalendárny rok) 
 

10 Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
Naďalej rozvíjať u žiakov jazykové schopnosti a znalosti. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť, 
matematickú gramotnosť a informatickú gramotnosť. 
 

10.1  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.Oprava a doplnenie žalúzií v priestoroch tried a kabinetov- splnené 
      5.Získanie fin. prostriedkov z prenájmov – splnené 
      6. Získanie učebných pomôcok z projektov - splnené 
      7.Získanie nábytku na zariadenie školských priestorov a tried - splnené 
      8. Oprava vonkajšieho oplotenia multif.ihriska v areáli školy-splnené      
      9. Dokúpenie opotrebovaného inventáru  školskej jedálne a kuchyne, maľovanie kuchyne   

    -  splnené 
     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 priestoroch – splnené 
     13. Postupná výmena nefunkčného telocvičného náradia – splnené 
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     14. Oprava rozpadnutého kamenného múrika okolo školy- splnené 
     15. Odstránenie havarijných stavov kanalizácie okolo budovy školy- čiastočne splnené 
     16. Zakúpenie nového školského rozhlasu - splnené 
     17. Rekonštrukcia- sanácia suterénu –pomocou zriaďovateľa - splnené 
     18. Rekonštrukcia zborovne – splnené 
     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 

 

10.2 Vo výchovno-vyučovacom procese: 

 
1. Získanie väčšieho počtu žiakov do školy – splnené  
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 –  splnené 
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- splnené 
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 – splnené  
18. Začlenenie problémových žiakov 1. stupňa do školskej integrácie - splnené  
19. Implementovanie alternatívneho spôsobu vyučovania do výchovno-vzdelávacieho 

procesu (využívanie 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 
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10.2 Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 
 

 dobré výsledky 
 
1. výtvarné súťaže 
2. zavedenie nových  predmetov  v ŠkVP:  Cvičenia zo slovenského jazyka a matematiky v 9. 

ročníku 
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 a ruského 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. Priemerný prospech žiakov školy zo sociálne nepriaznivého prostredia. 

a. opatrenie: individuálny prístup zo strany pedagogických zamestnancov 
a inkluzívneho tímu 

2. menší počet žiakov intelektovo nadaných 
3. väčší počet individuálne integrovaných žiakov /45 žiakov na I. a II. stupni/ 

a.  opatrenie: systematická práca inkluzivného tímu: škols. špec. pedag., 
škols. Psychológ, výchovný poradca, pedagogickí asistenti + individuálny 
prístup učiteľov v spolupráci s CPPPaP a ŠPP 

4. slabšia účasť rodičov na rodičovských združeniach  v niektorých triedach 2. 
stupňa, vyplývajúca  z predchádzajúcich bodov 

a. opatrenie: úzka spolupráca s Radou rodičov a Radou školy, zapájanie 
rodičov do školských aktivít 

 
p)        ––––––––––– 
 

11 Ďalšie informácie o škole 
 

11.1 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 požiadavky 
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5. Popoludňajšie vyučovanie obmedzené iba na 1 vyuč. hodinu – výchovné predmety 
6. Každoročne organizujeme školu v prírode, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a  

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 
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, ktorá ponúka zdravú a pestrú stravu 
13. Zabezpečenie vlastných šatní pre každú triedu (v prípade malého počtu žiakov – 

spojené šatne) 
14. Návšteva kultúrnych podujatí, výlety, exkurzie žiakov 
15. Posedenia, výlety a teambuildingy 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 
 

11.2 Voľnočasové aktivity školy 
 
Činnosť ŠKD 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.: 
 

Január 

Vítanie nového roku – rozhovor 

Starostlivosť o vtáčiky 

Bylinkové čaje 

Súťaž o najkrajšieho snehuliaka 

Ľudské práva pre deti 4. zásada 

Február 

ŠKD má talent 

Masky na karneval 

Valetentínske srdiečko 

Fašiangové zvyky a tradície 
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Ľudské práva pre deti 5. zásada 

Marec 

Mesiac knihy 

Týždeň vlastného čítania 

Svetový deň vody 

Zhotovovanie darčeka ku dňu učiteľov 

Veľkí čítajú malým 

Ľudské práva pre deti 6. zásada 

Veľká noc zvyky a tradície 

Súťaže a kvízy 

Úprava a starostlivosť o okolie školy „Deň Zeme“ 

Odpadový materiál 

Ľudské práva pre deti 7. zásada 

Jún 

Deň matiek 

Športové popoludnie 

MDD – súťaže, hry 

Farebný chodník – kreslíme na chodník 

Športové hry 

Deň otcov 

Grilovačka pre deti 

Ľudské práva pre deti 10. zásada 
 

Vzdelávacie poukazy 

Zabezpečovanie prevádzky 17 krúžkov záujmovej činnosti na vzdelávacie poukazy a 8  
krúžkov Súkromných umeleckých škôl, jazykovej školy, športových krúžkov + výučba 
jednotlivcov : 
 
 Pingpong mladší žiaci 

I.  
 Pingpong starší žiaci 

II.   
 Florbal I. 
 Florbal II.   
 Tvorba  školského 

časopisu 
 Poznaj svoje mesto 
 Tenisovo- turistický 
 Anglický jazyk I.  

 Anglický jazyk II. 
 Futbal 
 Pytagoras I.  
 Pytagoras II. 
 Cvičenia zo SJL I. 
 Cvienia zo SJL II. 
 Taliančina I. 
 Taliančina II. 
 Taliančina III. 
 Výtvarný ateliér Art- 

Pegas 

 Tanečný ateliér Art-
Pegas 

 Hudobná náuka- 
gitara, flauta, 
keyboard,  

 Karate klub 
  Anglický jazyk- 

jazyková škola Class   
 Škola otvorená 

športu. 

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

1. prenajímanie telocvične  
2. bezplatné poskytovanie  cvičebne v suteréne pre dôchodcov na cvičenie jogy 
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3. prenájom zubnej ambulancie – ošetrovanie detí a ostatnej verejnosti 
4. poskytovanie  oploteného multifunkčného ihriska a tartanovej bežeckej dráhy pre 

verejnosť počas celého roka 
5. päťkrát do roka – aktívy rodičovského združenia, dvakrát do roka – stretnutia Rady 

školy 
6. MDD, škola v prírode, lyžiarsky výcvik  s rodičovským sponzorovaním 
7. získavanie fin. prostriedkov od rodičov na účet OZ Trnávka  
8. 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, Vianočný bazár 
5. spolupráca s MŠ Piesočná, Vietnamská a Rádiová v spádovej oblasti školy 
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  hasičškým zborom 
10. spolupráca s CVČ ESKO na súťažiach, olympiádach, športových a voľnočasových 

aktivitách, v detskom parlamente 
11. spolupráca s CPPPaP v BA  pri integrácii žiakov, na projektoch Kým nie je neskoro, 

protidrogovej prevencie, prevencii kriminality, začleňovaní žiakov a ich reedukácii 
12. spolupráca so SOŠ chemickou a inými SŠ v BA pri orientovaní žiakov  8. a 9. roč. na 

ďalšie štúdium a príprave na chem. olympiádu 
13. spolupráca s UPSVaR-om v BA  pri riešení závažných vých.- vzdelávacích  problémov 

žiakov 
14. spolupráca s DK Ružinov účasťou na kultúrno-vzdelávacích podujatiach žiakov 
15. spolupráca s MPC Ševčenkova a MPC Tomášikova  v Bratislave na ďalšom vzdelávaní 

pedagogických zamestnancov 
16. spolupráca s MÚ Ružinov vo všetkých oblastiach riadenia školy 
17. spolupráca s dopravným podnikom 
18. spolupráca s redakciou časopisu ADAMKO- prispievanie  školského psychológa do 

časopisu pracovnými stránkami  
19.  spolupráca s rádiom EXPRES, ružinovskou televíziou a časopisom Ružinovské  ECHO 

na propagácii školy 
20. spolupráca s Ligou proti rakovine pri Dni narcisov 
21. spolupráca so súkromnými umeleckými školami ART PEGAS a Ružová dolina na 

krúžkovej činnosti 
22. spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom na projektoch 
23. spolupráca s NUCEM-om na projektoch 



Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava 

 27 

 

24. spolupráca s RAJO-m a dodávateľom ovocia a štiav- Dunajská Lužná  
25. spolupráca s Detským domovom Sereď 
26. spolupráca s Paneurópskou vysokou školou – filozofickou fakultou- katedrou 

psychológie, pre ktorú sme po dobu 5 rokov cvičnou školou pre študentov 
27. spolupráca s Ružinovským športovým klubom na šport. súťažiach 
28. spolupráca s Ružinovskou tenisovou akadémiou na projekte Škola otvorená športu 
29. spolupráca so Súkromnou jazykovou školou CLASS na doučovaní anglického jazyka 
30. spolupráca s Klubom karate na krúžkovej činnosti 
 

V pedagogickej rade prerokované dňa :  27. 8. 2020 
 
Rade školy predložené dňa :  06. 10. 2020 
 
Podpis predsedu Rady školy : Mgr. Natália Verzalová v.r. 
 
Schválené zriaďovateľom dňa :  15.12.2020 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Ružinov č. : 314/XVII/2020. 

 
 
 
 
 
V Bratislave dňa : 06.10.2020                                      Mgr. Lukáš Srnka  
                                                                                          riaditeľ školy v.r.                                                                
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Príloha č. 1 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy 
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Rada školy pri ZŠ, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava k správe 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský 
rok 2019/2020: 
 
 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa 06.10.2020  bola oboznámená so správou o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok  2019/2020 a berie ju 
na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bratislava, 06.10.2020         Mgr. Natália Verzalová v.r.                                                                              
                                                                                                               predseda Rady školy



Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava 

 30 

 

Príloha č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Súhrnná správa o hospodárení za rok  2019 
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IČO: 137 80 831 

 

Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2019 

 

Predkladá: Mgr. Lukáš Srnka 

     riaditeľ školy, v.r. 

Spracovala: Mgr. Natália Verzalová  

    ekonómka školy v.r. 

Skontrolovala: Ing. Mária Navrátilová 

   vedúca referátu ekonomiky škôl a školských zariadení v.r. 

 

 

 

 

Bratislava, 06.10.2020 
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Miestny úrad Bratislava- Ružinov 

       Ing. Mária Navrátilová 

       Mierová 21 

                     827 04  Bratislava  

 

                           Bratislava dňa 03.08.2020 

 

 

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  2019/2020 je 30 vrátane ŠKD a počet žiakov je 380. 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 31.12.2019 je :      37,6  

     - z toho  – pedagogickí zamestnanci:     28,4 

                  - nepedagogickí zamestnanci     9,2 

  - ŠKD – počet pracovníkov :       7,5 

  - ŠJ – počet pracovníčok :          6,5 
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B. Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, služobné príjmy a ostatné   osobné 

vyrovnania, priemerná mzda za  rok 2019: 

 

Škola: 

Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy za rok 2019 bolo využité na 100 %. Čerpanie 

finančných prostriedkov pre mzdy zamestnancov I. stupňa bolo v sume 166 711 €, na odvody 

bola vyčerpaná čiastka 88 056,85 €.  

 

Čerpanie finančných prostriedkov pre mzdy zamestnancov II. stupňa bolo v sume 166 146,57 

€, na odvody bola vyčerpaná čiastka 95 829,80 €. Na vzdelávacie poukazy sme na osobné 

ohodnotenie pracovníkov použili sumu  7 874,77 €, na asistenta učiteľa to bola čiastka 3 696,- 

€ (pridelená celková suma na rok 13 306 ,€).  

 

ŠKD: 

 Pre ŠKD bol stanovený rozpočet na  rok 2019, v ktorom  boli  osobné náklady v sume 

65 893,-€ na mzdy a suma 19 887,-€ na odvody zamestnancov. 

Skutočne čerpané bolo: tarifné platy suma 67 602,96,-  €, a odvody 25 524,90,- € . 

 

Školská jedáleň: 

 

        Pre ŠJ bol stanovený rozpočet pre 1. stupeň a to na mzdy 32745,- €, čerpané bolo  

29 461,27,-  €, na odvody bol stanovený rozpočet v sume 10166,- € a čerpané bolo 14674,28 

.Pre  II. stupeň bol stanovený rozpočet 18 579,- € čerpané bolo 1 7110,89 €. Na odvody bol 

stanovený rozpočet 4 548,- € a čerpané bolo 9 205,56,- €. 

 

C. Čerpanie finančných prostriedkov na dohody za rok 2019: 

 

V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky na dohody pre zamestnancov v sume  8 

600,33 €. 
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2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu (tab. č. 1):  

 

A. Príjmy 

 

Celkovo príjmy predstavovali: 

- za prenájom nebytových priestorov – 

  212 003 za  rok  2019 sumu  :            20 991,20 €  

- školné ŠKD - 223 002 za rok 2019  sumu                       28 830,78 €  

- stravné  – 223 003 za  rok 2019 sumu                                                    32 227,51 € 

- dary a granty                                                                                       1 260,- € 

- iné nedaňové príjmy sumu                                                               250,-€ 
 

 

B. Výdavky prevádzkové: 

 

Škola: 

Finančné prostriedky pre školu na  rok 2019 boli stanovené vo výške pre I. stupeň  

72 565,- € ,čerpanie bolo vo výške 60 986,80,- €.Pre II. Stupeň bol stanovený rozpočet 67 909,- 

€ a čerpané bolo 26 953,49,- €. 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.  

  

Čerpanie príjmov za prenájom : 

 

 Celkovo bola poskytnutá dotácia z prenájmových príjmov za  rok 2019  suma 20 991,20 

€. Finančné prostriedky boli  použité na energie, údržbu, stravné a OON. 

 

ŠKD: 

 Rozpočet pre ŠKD pre rok 2019 bol vo výške 15 776,- €. Čerpané bolo celkovo vo výške 

17 477,78 €. Čerpanie finančných prostriedkov bolo využité účelne hlavne na energie. 

Rozpočet bol prekročený z dôvodu zrenovovania a zmodernizovania nielen priestorov ŠKD, ale 

aj materiálno technického zariadenia. 
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Školská jedáleň: 

 

Pre   školskú   jedáleň   pre  rok 2019 pre I. stupeň  bol   stanovený   rozpočet  vo   výške 

107 710,- €. Čerpané bolo 143 383,92,- €. Pre II. stupeň bol stanovený rozpočet v sume 5 641,- 

€ a čerpané bolo 7 147,17,- €. Čerpanie prevádzkových nákladov sa týkalo najmä výdavkov na 

energie, kancelárske a čistiace potreby. Špeciálny kapitálový výdavok v roku 2019 tvorila 

položka nákupu umývačky riadu v sume 2.830,- €. Ostatné finančné prostriedky boli využité 

len na nevyhnutný chod jedálne.  

 

Nemocenské dávky 

 

642015   nemocenské dávky                          2027,39,- € 

642013 odchodné                                                                   11 607,- € 

 

Na hmotnú núdzu v roku 2019 nebola poskytnutá dotácia z MÚ Ružinov.  

 

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  
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Záväzky školy k 31.12.2019 

 

331 – zamestnanci                                                                 65 846,90 € 

336 – zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav .poistenia a  41 929,23 € 

342 – daň                                                                  12 312,93 € 

379 – iné záväzky                                                                  556,41 € 

 

5. Fondy účtov organizácie : 

 

Sociálny fond   č. účtu 1640321456/0200 

Počiatočný stav k 1.1.2019:        4 595,52 € 

Tvorba : povinný prídel :        6 395,65 € 

Spolu :           10 991,17 € 

Čerpanie : Na závodné stravovanie:                     4 574,25 € 

Ostatné čerpanie:                          3 361,69  € 

Zostatok :          3 058,23 € 

 

Účty organizácie : 

Stav účtov organizácie k 31.12.2019 

 

1. Príjmový účet :          67,20  € 

2. Výdavkový účet :         195,14 € 

3. Depozitný účet               120 645,47 € 

4. Účet školskej jedálne        14 056,84  € 

 

Záver : 

 Celkovo môžeme zhodnotiť čerpanie účelovo pridelených finančných prostriedkov ako 

efektívne. Finančné prostriedky boli použité len na nevyhnutnú prevádzku základnej školy, 

ŠKD a ŠJ.  

 

Vypracovala:  Mgr. Natália Verzalová 

           ekonómka školy v.r.      Mgr. Lukáš Srnka 

          riaditeľ školy v.r. 
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Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2019 
 

1. Výdavkový účet č. 1640305253/0200 
- dotácia – prevod na výdavkový účet z MU: 1 090 094,81,- €   
- výdavky za rok 2019                 1 089 899,67,- € 
   v tom mimorozpočtové    1 184,75 €   
            z odvedených príjmov za prenájom                19 163,67 € 
            z rozpočtu MÚ:    1 327,34 € 
  kapitálové z MÚ:                2 830€ 
           konečný stav účtu k 31.12.2019 :              195,14 €  
- odvod na MÚ Ružinov dňa : 29.05.2020 

 
2. Príjmový účet  č. účtu 1640298655/0200 

           -  odvody príjmov v r. 2019 na účet MÚ Ružinov            69 468,63 € 
 -  plnenie príjmov                           69 535,83 € 
  -  KS účtu k 31.12.2019                          67,20  € 
 - odvod na účet MÚ Ružinov dňa: 29.5.2020                       67,20 € 
          - Zostatok na účte :                                                               0,- €    
 

3. Depozitný účet  č. účtu 3089938751/0200 
           - prevod z účtu 1640305253/0200 dňa 18.12.2019               120 645,47 € 
 - konečný stav účtu k 31.12.2019 :               120 645,47 € 
 - úhrady dňa 8.1.2020– mzdy, odvody do poisťovní            120 645,47 € 
 - zostatok na účte :                 0 ,- € 
 
    4  . Darovací účet    č. účtu: 24368568530200  

Konečný stav k 31.12.2019                            16,- €   
           

5. Účet školská jedáleň  č.ú. 1645947853/0200 
     - konečný stav účtu k 31.12.2019               14 056,84  € 

     
6. Sociálny fond   č. účtu 1640321456/0200 

      Počiatočný stav k 1.1.2019     4 595,52 € 
Tvorba : povinný prídel :     6 395,65 € 
Spolu :        10 991,17 € 
Čerpanie : Na závodné stravovanie    4 574,25 € 

           Ostatné čerpanie                       3 361,69  € 
Zostatok :                   3 058,23 € 

 

 

V Bratislave dňa 03.08.2020 

Vypracoval : Mgr. Natália Verzalová         Schválil :    Mgr. Lukáš Srnka  

           ekonómka školy v.r.           riaditeľ školy v.r. 
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Miestny úrad Bratislava Ružinov 

       Ing. Mária Navrátilová 

      Mierová 21 

      Bratislava 

 

      Bratislava dňa 03.08.2020 

 

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 905 495 €,- a na prevádzku 262 503,68 € 

tarifné platy               547 130,- € 

príplatky                 70 190,- € 

Na odmeny                                   57  286,- € 

Na odvody                                               230  889,- € 

Spolu :                                          905 495,- € 

 

Na prevádzku : 262 503,68 €  z toho : 

Cestovné náhrady                           411,88,- € 

Energie                            41 822,74,-€ 

Materiál                                                   128 692,69,-€ 

Údržba                                        6 766,55,- 

Nájomné za prenájom             239,74,- € 

Služby                                        70 508,89,- € 
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Na vzdelávacie poukazy v školskom roku 2019/2020 sme použili na mzdy a odvody 

zamestnancov sumu  6 746,- € (13.2.2019 - 2247,- €, 14.5.2019 -  2246,- € , 18.11.2019 – 2253 

,- €)  

Na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa sme použili sumu 13 291,- €, z toho 9 849,- € na mzdy 

zamestnancov a sumu 3 442,- € na odvody. Pridelená suma podľa upraveného rozpočtu tvorila 

čiastku 13 306,- €. 

 

Príspevok na rekreáciu zamestnancov nám bol poskytnutý v sume 1 403,77,- € ( 25.6. 2019 

suma 128,77,- € a 10.10.2019 suma 275,- €).  

Základná škola dostala dotáciu od MŠVVa Š SR sumu 6. 500,- € na školu v prírode a sumu  

5 850,-€  na lyžiarsky výcvik žiakov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Vypracovala:  Mgr. Natália Verzalová  

ekonómka školy v.r.                          Mgr. Lukáš Srnka 

                                                                                           riaditeľ školy v.r. 
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