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I. Všeobecná charakteristika školy – vlastné zameranie 

 

 Veľkosť  školy   

Plnoorganizovaná základná škola na Železničnej ul č. 14 v Bratislave, IČO: 30810655. Základná škola je 

rozpočtovou organizáciou s vlastnou právnou subjektvitou zriadenou Mestskou časťou Bratislava – 

Vrakuňa. Je napojená na rozpočet zriaďovateľa. Súčasťou školy je školský klub detí a zariadenie 

školského stravovania – školská kuchyňa a jedáleň.  

Základná škola má zameranie na jazyky a šport. Na 1. stupni sa dôraz prikladá na jazykovú výuku – 

hlavne materinský – slovenský jazyk a cudzí jazyk – anglický jazyk od 1. ročníka od 3.ročníka nemecký 

jazyk. Od 1. ročníka sa žiaci venujú aj športovej príprave v popoludňajších hodinách. Veľký dôraz sa 

kladie aj na komunikáciu a prezentáciu, rozvoj životných zručností. Na 1. stupni je veľká snaha naučiť 

žiakov využitiu teoretických vedomostí v praktickom živote formou zážitkového učenia.  V 1.ročníku 

sme školský vzdelávací program rozšírili o výuku základov tanca, loptových hier, základov tenisovej 

prípravy V školskom roku 2019/2020 vzdelávame na 1. stupni 349 žiakov v 16 triedach. 

Na 2. stupni sa škola zameriava na výuku jazykov,  šport a rozvoj prírodovedných predmetov a tvorivého 

myslenia žiakov. Žiakom umožňujeme rozvíjať svoj talent v príprave celoročných projektov, výsledkom 

ktorých je celoškolská konferencia – PROJEKTIÁDA.  

Triedy 9. ročníka majú rozšírenú výuku prírodovedných predmetov a cudzieho jazyka.  V školskom roku 

2019/2020 vzdelávame na 2. stupni v 13 triedach 309 žiakov. 

Škola sa nachádza na okraji mestskej časti Bratislava - Vrakuňa. Neďaleko je Malý Dunaj s krásnym 

lesoparkom. Vedľa školy je športový areál ŠK Vrakuňa, ktorý využívajú naši žiaci v rámci pohybovej 

prípravy – futbalu. Škole patrí aj športový areál , ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Vzniklo nové 

multifunkčné ihrisko  s umelou trávou, vhodné na 4 športy – futbal, hádzaná, volejbal, tenis. A areáli sa 

obnovilo hokejbalové ihrisko a vybudovalo sa stolnotenisové ihrisko . Na atletiku je najvyužívanejšia 

atletická dráha – ovál s umelým povrchom. V areáli sa nachádza množstvom zelene. Areál využívajú žiaci 

v dopoludňajších hodinách na výuku, v popoludňajších hodinách na relax. Je k dispozícii aj 

športuchtivým obyvateľom mestskej časti. 

V areáli sa vybudovali v spolupráci s rodičovským združením a mestskou časťou dve samostané ihriská 

na rozvoj motoriky a obratnosti pre žiakov 1. stupňa.   

Budova školy je rozčlenená na niekoľko blokov vzhľadom na vek žiakov. V budove máme 2 telocvične 

(576m2 a 144 m2)  so špeciálnym športovým povrchom vhodným pre väčšinu športov.  

V budove na 1. poschodí sa nachádza jedáleň, v ktorej sa stravujú naši žiaci, umenovedná miestnosť so 

špeciálnym povrchom (batizol), odborná učebňa fyziky, geografie a  školská knižnica, ktorej vybavenie 

neustále rozširujeme.  Na 3. poschodí B bloku sa nachádzajú počítačové učebne. Na 4. poschodí C bloku 

sú odborné učebne jazykov. Odbornú učebňu s interaktívnou tabuľou máme aj na 4. podlaží v odbornej 

učebni BIO a CHEM V celej budove je zabezpečený wifi signál. Každý pedagód využíva pri svojej práci 

zariadenie – tablet, notebok. Škola vedie dokumentáciu v elektronickej podobe.  

 



 Charakteristika žiakov  

Žiaci školy dochádzajú prevažne z blízkeho okolia.  Máme však  aj žiakov, ktorí dochádzajú z okolitých 

obcí. Prevažne kvôli zameraniu školy, ale v neposlednom rade aj kvôli dobrej polohe a prístupnosti školy 

motorovým vozidlom z okolitých obcí  

V škole sa vzdeláva aj 42 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (začlenených).  

Každý z uvedených žiakom má vytvorený individuálny výchovný (vzdelávací) plán, podľa ktorého 

postupuje  a je aj hodnotený. V škole sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným handicapom, napr: diabetes, 

Turnerov syndrom, DMO. Na škole pracujú 2 školskí psychológovia, ktorý sa starajú po odbornej stránke 

o začlenených žiakov.  Od decembra 2017 v škole pracuje aj tím 5 asistentov učiteľa a jeden špeciálny 

pedagóg,  ktorých sme získali vďaka projektu z Operačného programu Ľudské zdroje V základnej škole 

úspešnejší s názvom Spolu sa nám ľahšie učí. 

Od decembra 2018 realizujeme projekt Do(po)čítajme s k porozumeniu, v rámci ktorého pracujú v škole 

krúžky rôzneho zamerania a pedagogické kluby. 

Od septembra 2019 máme ešte 2 asistentov učiteľa zo štátneho rozpočtu, ktorí pomáhajú žiakom so 

ŠVVP. 

 Charakteristika pedagogického zboru 

Priemerný počet učiteľov potrebných pre výchovno- vzdelávací proces závisí od počtu tried a počtu 

odbornosti vyučovaných predmetov.  V súčasnosti tvorí pedagogický zbor 38 učiteľov, riaditeľka školy 

a 2 zástupkyne riaditeľky školy. V školskom klube pracuje 12 vychovávateliek. Každá trieda má svojho 

triedneho učiteľa, v neprítomnosti ktorého zastupuje náhradný triedny učiteľ. Skoro všetky predmety sú 

vyučované odborne. Pedagogický zbor sa skladá z plne kvalifikovaných učiteľov, ktorí učia svoje 

aprobačné predmety. Jazyky vyučujú kvalifikovaní učitelia so štátnou skúškou z príslušného jazyka, príp. 

dobrou znalosťou jazyka. Škola má spoluprácu s Pedagogicko-psychologickou poradňou na Drieňovej 

ulici v Bratislave, ktorá jej zabezpečuje psychologickú starostlivosť pre žiakov školy. Tak isto s poradňou 

spolupracujeme pri organizácii besied a seminárov na aktuálne témy súčasnej doby – vzťahy v kolektíve, 

užívanie návykových  látok, šikana a pod. Pravidelné sú návštevy psychológov v škole – besedy, aktivity 

na témy súčasnej doby.   

Škola má aj koordinátorov: 

- drogovej prevencie (Floreková),  

- výchovného poradcu (Pilátová),  

- koordinátora pre zdravú školu (Fecková),  

- koordinátora pre enviromentálnu výchovu (Ruttkayová),  

- koordinátora pre šport (Kusy),    

- koordinátora pre masmediálnu komunikáciu (Mokošáková),  

- koordinátora pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu (Majdová),  

- koordinátor pre zážitkové učenie (Martinkovičová),   

- koordinátor pre detský parlament ( Obický, Ruttkayová),   

- ľudské práva (Jurisová) 

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

Ciele: 



 Účasťou na špecializačných seminároch, konferenciách, praktických zamestnaniach, 

konzultáciách realizujeme odborno-metodický rast pracovníkov. 

 Na pracovných stretnutiach sa vedie otvorený dialóg s cieľom odovzdať informácie zo seminárov, 

štúdia, praxe. 

 V zmysle zákona 138/2019 Z.z. sa umožňuje záujemcom z radov pedagogických pracovníkov 

prípravu a realizáciu I. príp.II. atestačnej skúšky, ako aj ECDL. 

 Podporuje sa  vzdelávanie učiteľov v oblasti IKT ako aj kariérny rast učiteľov. 

 Pedagógovia školy sa každoročne  a pravidelne zúčastňujú seminárov, ktoré organizuje 

metodické centrá. Pedagógovia sú veľmi aktívni a tvoriví, zapájajú sa do rôznych aktivít 

poriadaných aj inými organizáciami pre výchovu a vzdelávanie. 

 

 

 Organizácia prijímacieho konania  

Do tried školy sa nevyžaduje  špecifické prijímacie konanie. 

 Dlhodobé projekty 

Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca, školské a celoškolské podujatia 

 

p.č. Názov projektu Obsah projektu Zodpov.   termín 

1. Škola podporujúca zdravie Upevňovanie duševného 

i telesného zdravia 

Úprava a udržiavanie  školského 

športového areálu  

Všetci pp priebežne 

2. Európsky týždeň mobility Životné prostredie s zdravý 

životný štýl  

Všetci pp 

 

 

3.  Cesta emocionálnej zrelosti Emočná zrelosť žiakov II.stupňa Učit.ETV, 

OBV,TEV 

priebežne 

4.  Modernizácia školskej knižnice Doplnenie fondu Vaňková priebežne 

5. Triedna a jej prváci Spoznanie sa -  utvorenie 

kolektívu 

Učit.prísl.tried September 

2019 

6.  Triedna a jej piataci Spoznanie sa -  utvorenie 

kolektívu 

Učit.prísl.tried September 

2019 

7. Literárny kvíz Kvíz z literatúry pre 5.-7.ročník Učit.SJL Oktober 2019 

8. Môj ročníkový projekt Projekty žiakov 1.-9.ročníka TU +všetci PP Október – 

marec 2020 

9.  Konferencia Projektiáda 

(projektov žiakov) 

Prezentácia žiakov TU + všetci PP Máj  2020 



10. EÚ projekty OP Ľudské zdroje 

 

Spolu sa nám ľahšie učí 

Dopočítajme sa k porozumeniu 

Dobrovodská 

Vaňková 

priebežne 

11.  Zdravoprojekty 

 

Deň výživy, zdravá desiata, Deň 

bez tabaku, bez auta... 

Čechová Miriam 

 Ruttkayová, 

Štofančíková 

priebežne 

12. Ekoprojekt   Zber vrchnákov, pet-fliaš, 

bateriek,...  

Obický, Pilátová priebežne 

13.  Turnaj O pohár vedenia školy 

a rady rodičov vo futbale a 

vybíjanej 

3.-7.ročnik medzitriedneho 

turnaja vo vybíjanej a vo futbale 

Oravec 

Kalinková  

Október – 

december 2019 

14. Liga za duševné zdravie Turnaj žiakov v minihádzanej 

 

Oravec Priebežne 

15.  Správaj sa normálne Prevencia negatívnych javov 

spoločnosti 

Kalinková priebežne 

16. Jarný a jesenný atletický míting Atletické preteky Ruttkayová, 

Oravec 

Jeseň a jar  

 

Spolupráca škôl s tuzemskými resp. zahraničnými organizáciami 

Názov organizácie Oblasť spolupráce 
Časové obdobie 

spolupráce 

WHO Škola podporujúca zdravie Nepretržite 

Lekárska fakulta UK 

Filozofická fakulta UK 

Štátny fakultatívny ústav 

Výskum zdravia u detí 

Logopedický výskum  

Škola podporujúca zdravie 

1 mesiac 

nepretržite 

Nepretržite 

 

 

 


